
AYDINLATMA KOMİSYON TUTANAĞI 

                  Aydınlatma Komisyonu 25.06.2014 Tarihinde saat 14:00 ’da, Valilik Toplantı salonunda Vali 

Yardımcısı Başkanlığında gündemle ilgili olan diğer komisyon üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. 

 

                  Toplantı gündemine ilişkin olarak komisyona sunulan aşağıdaki konu görüşülmüştür. 

 

                   Çarşıbaşı İlçesi sahil kısmında geçici tamamlanmış olan devlet karayolunun kuzey kısmında 

bulunan mevcut aydınlatma hattının doğu sınırı olan Çarşıbaşı–Akçaabat (Mersin)  İlçe sınırından, batı  

sınırı olan  Çarşıbaşı-Vakfıkebir (Yalıköy)  İlçe sınırına kadar sahil  kısmını kapsayacak  şekilde 

aydınlatması talep edilmektedir. Belirtilen yerin yönetmeliğin 5.Maddenin 2.Bendi gereği kamunun 

genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve 

yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya 

ait park, bahçe, tarihi ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu genel 

aydınlatma kapsamında değerlendirilir ve enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenir 

denilmektedir. Ayrıca yönetmeliğin 5.Maddesi 9.Bendinde genel aydınlatma kapsamında yapılacak olan 

halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik 

sinyalizasyonu hariç, genel aydınlatma kapsamında yapılacak olan aydınlatma yatırımları, EPDK 

tarafından onaylanan yatırım planına uygun olarak aydınlatma komisyonunun vereceği karar 

çerçevesinde Dağıtım Şirketince yapılır. İfadesi gereğince mevcut yerin 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. İnceleme sonucun da; 

  Dağıtım Şirketince yönetmeliğin 5.maddesinin 2 bendinde genel aydınlatma kapsamında 

yapılacak olan halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park bahçe tarihi ve ören yerlerinin 

aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonu hariç, genel aydınlatma kapsamında yapılacak olan aydınlatma 

yatırımları, EPDK tarafından onaylanan yatırım planına uygun olarak aydınlatma komisyonunun  

vereceği karar çerçevesinde Dağıtım  Şirketince yapılır, ifadesi gereğince mevcut yerin bu  madde 

kapsamında  değerlendirilmesine ayrıca yönetmeliğin 11.Maddesinde Aydınlatma Komisyonu 

tarafından alınan yatırım kararlarının yatırım  planının cari uygulama döneminde gerçekleştirilmesi 

mümkün değilse EPDK tarafından aydınlatma yatırımlarına ilişkin  olarak il bazında onaylanan yatırım 

harcama  tutarları dikkate alınarak, Dağıtım Şirketi tarafından takip eden  uygulama döneminde yer 

alması sağlanır ifadesi gereğince; önümüzdeki dönemler içerisinde değerlendirilerek bu sorunun 

çözümlenmesi hususunda;    

 

                  Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

    

BAŞKAN ÜYE  ÜYE                                          ÜYE  

Abdurrahman KOÇOĞLU                   Uğur AYDINOĞLU                               İsmail GÜMÜŞ                  Emre AKYÜZ 

Vali Yardımcısı                               Trabzon Belediyesi                        

Elektrik Mühendisi                             

 

TEDAŞ Temsilciliği    

           Mühendisi 

Çoruh  -Aksa EDAŞ 

     Elektrik Mühendisi 

 

                ÜYE                                                           ÜYE 
     Ahmet ADANUR               İsmail GENÇ  
   Trabzon Belediyesi     Çarşıbaşı Belediyesi  
  Elektrik Mühendisi                                              Memur  
 
 



AYDINLATMA KOMİSYON TUTANAĞI 

                  Aydınlatma Komisyonu 25.06.2014 Tarihinde saat 10:00 ’da, Valilik Toplantı salonunda Vali 

Yardımcısı Başkanlığında gündemle ilgili olan diğer komisyon üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. 

 

                  Toplantı gündemine ilişkin olarak komisyona sunulan aşağıdaki konular görüşülmüştür. 

 

                   Arsin İlçesi sahil parkında tesis edilen aydınlatmaların yönetmeliğin 5.Maddenin 2.bendi 

gereği kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü meydan, kavşak, 

yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık 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 yerin 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 yapılan inceleme Arsin sahil parkının içerisindeki mevcut 

aydınlatmaların yönetmeliklere uygun olmadığı, park içerisinde faaliyet gösteren sosyal tesislerin 

restoranlar, havuzlar ve dekoratif aydınlatmalar için ayrı  ayrı bağlantı anlaşması yapılmadığı ayrıca 

yapılan  aydınlatmalarda enerji tasarrufu için gerekli önlemlerin alınmadığı  tespit edilmiştir.  

  Aydınlatma yönetmeliğinin  6 maddesinde; Kamunun  genel kullanımına yönelik  

bulvar, cadde, sokak alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerlerin  

aydınlatılması  ,aydınlatma sınıflarının  seçimi, yol  aydınlatması  özellikleri ve hesapları ile ölçme 

işlemleri ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılır. Genel aydınlatma kapsamındaki halkın 

ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park bahçe tarihi ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerdeki 

mevcut aydınlatma tesisleri ve yeni yapılacak tesislerde, aydınlatma düzeyleri en geç 02:00 ‘den  sonra 

yüzde elli oranında düşürülür. Bu madde kapsamında yapılacak aydınlatmalarda ışık kirliliğine yol  

açılmaması  ve azami enerji tasarrufu  sağlanması için  bu tesislerin işletilmesinden  sorumlu  ilgili 

kuruluşlar  tarafından  gerekli önlemler alınır denilmektedir.  

           Yukarıda bahsedilen  eksikliklerin  tamamlanması halinde aydınlatma yönetmeliğinin                           

5.  maddenin  2. bendi gereği kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, 

köprü, meydan,  kavşak, yürüyüş yolu ve yaya  geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz   kullanımına açık 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 yeniden değerlendirilmesine  

 

                  Oy birliği ile karar verilmiştir. 

    

BAŞKAN ÜYE  ÜYE                                          ÜYE  

Abdurrahman KOÇOĞLU                   Uğur AYDINOĞLU                                İsmail GÜMÜŞ                  Emre AKYÜZ 

Vali Yardımcısı                               Trabzon Belediyesi                        

Elektrik Mühendisi                             

 

TEDAŞ Temsilciliği    

           Mühendisi 

Çoruh  -Aksa EDAŞ 

     Elektrik Mühendisi 

 

 

                ÜYE                                                        ÜYE 
     Ahmet ADANUR          Ahmet BAŞ  
   Trabzon Belediyesi         Arsin Belediyesi  
  Elektrik Mühendisi                                           Memur   
 



AYDINLATMA KOMİSYON TUTANAĞI 

                      Aydınlatma Komisyonu 25.06.2014 Tarihinde saat 10:00 ’da, Valilik Toplantı salonunda 

Vali Yardımcısı Başkanlığında gündemle ilgili olan diğer komisyon üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. 

 

                       Toplantı gündemine ilişkin olarak komisyona sunulan aşağıdaki konular görüşülmüştür. 

 

                       Trabzon belediyesi tarafından aydınlatılması yapılan  ve ekte sunulan  kamuya açık yeşil 

alan, park- bahçe ve çocuk  parkların 13 Mart 2014 Tarih ve 2187- 4149 sayılı  yazıya istinaden  

durumunun teknik elemanlarınca  incelenerek, proje  onayı  gerekmeksizin aboneliklerinin  yapılarak  

tüketimlerinin genel aydınlatma kapsamında ödenmesi talep edilmektedir.  

                       Aydınlatma yönetmeliğinin  24 maddesinin  geçici maddesi 1. bendinde Bu  

yönetmeliğin  yayımı  tarihinden önce belediyeler, il özel idareleri, karayolları, küçük sanayi siteleri 

konut kooperatifleri, site yönetimleri, dağıtım  lisansı  olmayan  OSB’ler ve Toplu  Konut İdaresi 

tarafından  genel aydınlatma kapsamından tesis edilerek  işletmeye alınmış olan  aydınlatma tesisleri; 

proje onay ve kabul  şartı  aranmaksızın mevcut durumun  tespiti yapılarak taraflar arasında 

imzalanacak bir protokolle, mülkiyeti TEDAŞ ‘a ait olmak üzere 30.06. 2014 tarihine kadar ilgili Dağıtım  

Şirketine iz bedelle devredilir . Halkın  ücretsiz kullanımına açık  ve kamuya ait park, bahçe, 

yürüyüş yolu,  tarihi ve ören  yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonu bu kapsamın  

dışındadır denilmektedir. Yönetmeliğin  geçici 2. maddesinde bağlantı anlaşması bulunmayan  

mevcut aydınlatma tesislerine ilişkin bağlantı anlaşması ,ilgisine göre belediye veya il özel idaresi ile 

Dağıtım Şirketi arasında 30.06.2014 tarihine kadar yapılır. Bu süre içerisinde bağlantı anlaşması 

yapılamayan tesislere enerji verilmez denilmektedir. 

           Bu nedenle ekte yer alan  21 adet park, bahçe, kamuya ait yeşil alan  gibi yerlerin 

aydınlatma yönetmeliğinin 5. Maddenin 2. bendi gereği kamunun genel kullanımına yönelik bulvar 

cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak,  yürüyüş yolu veya  yaya geçidi gibi yerler ile halkın 

ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarih ve ören  yerleri 

gibi  halka acık yerlerin  aydınlatmaları  ile trafik  sinyalizasyonu  genel  aydınlatma kapsamında 

değerlendirilir ve enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında  ödenir, ifadesi gereğince; gerekli 

bağlantı  anlaşmaları yapıldıktan sonra ve yönetmeliğin  6. maddesinin ikinci fıkrası  gereğince; genel 

aydınlatma kapsamındaki halkın ücretsiz kullanımına   açık ve kamuya  ait park, bahçe, tarihi 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 elli oranında  düşürülür ifadesi gereğince  

gerekli düzenlemenin  yapılmasına müteakiben enerji giderlerinin  genel  aydınlatma kapsamında  

değerlendirilmesine;  

 

                          Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

   

BAŞKAN ÜYE  ÜYE                                          ÜYE  

Abdurrahman KOÇOĞLU                   Uğur AYDINOĞLU                                İsmail GÜMÜŞ                  Emre AKYÜZ 

Vali Yardımcısı                               Trabzon Belediyesi                        

Elektrik Mühendisi                             

 

TEDAŞ Temsilciliği    

           Mühendisi 

Çoruh  -Aksa EDAŞ 

     Elektrik Mühendisi 

 

                ÜYE                                                  
     Ahmet ADANUR           
   Trabzon Belediyesi      
  Elektrik Mühendisi                                   
 



 
 
 
 

 

 

30.006.2014 TARİHİNE KADAR ABONELİK YAPILARAK   

AYDINLATMA KAPSAMINA ALINMASI PLANLANAN PARKLAR 

 

 

 

 

 

1. Atayurt Suat Oyman Parkı   

2. Atapark   

3. Sezai Uzay Mah. Şehit Er Hasan Parkı  

4. Konaklar Mah. Sel Petrol Üstü Park  

5. Konaklar Mah. Çocuk Parkı  

6. Üniversitesi Mah. Barışçıl Sokak Parkı  

7. Tabakhane Köprüsü 

8. Karşıyaka Sapağı, Toklu Mah. Parkı 

9. Ortahisar Mah. Kanuni Parkı  

10. Köşk Sitesi Önü Parkı  

11. EYÖF Parkı İçi Aydınlatmaları  

12. Zağnos Vadisi 2 Etap ( TOKİ tarafından yapılmıştır  ) 

13. Zağnos Vadisi 3. Etap ( TOKİ tarafından yapılmıştır )  

14. 1 No.lu Beşirli Mah. Eyüpoğlu Çocuk Parkı  

15. Karşıyaka Mah. Trafo Yanı Çocuk Parkı  

16. 3 No.lu Erdoğdu Mahallesi Gülkuru Çocuk Parkı 

17. 3 No.lu Erdoğdu Mahallesi Çeşmekent Çocuk Parkı  

18. 3 No.lu Erdoğdu Mahallesi Doğa Anneleri Çocuk Parkı  

19. Kalkınma Mah. 113 Nolu Sokak Çocuk Parkı  

20. Erdoğdu Soğuksu Mah. Uygur Çocuk Parkı  

21. 2 No.lu Erdoğdu Mah. Belde Siteleri Çocuk Parkı  

 


