
 

 

AYDINLATMA KOMİSYON TUTANAĞI 

                  Aydınlatma Komisyonu 27.11.2014 tarihinde saat 14:30 ’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. 

 

                  Araklı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı Belediye sınırları içerisinde bulunan park bahçeler, 

yaya alt geçitlerinin enerji giderlerinin aydınlatma kapsamında ödenmesini talep etmiş, belirtilen 

yerlerin Aydınlatma Yönetmeliğin 5. Maddesinin 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 halk 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 ilgili Belediye, TEDAŞ 

Temsilciliği, Çoruh Aksa yetkili teknik elemanlarınca yerinde yapılacak inceleme sonucunda bir rapor 

halinde 27.11.2014 Tarihine kadar sunulmasına müteakiben bir karara bağlanmasına karar verilmişti. 

İnceleme sonucunda, 

                  27 Temmuz 2013 Tarih ve 28270 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Genel Aydınlatma 

Yönetmeliği’nin Aydınlatma Tesislerinin devrine  ait GEÇİCİ MADDE 1 – (1 )  Bu yönetmeliğin yayımı  

tarihinden önce Belediyeler, İl Özel İdareleri, Karayolları, Küçük Sanayi  Siteleri, Konut Kooperatifleri, 

Site Yönetimleri ,dağıtım lisansı olmayan  OSB ‘ler ve Toplu Konut İdaresi tarafından  genel aydınlatma 

kapsamında 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 ve halkın 

ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park ve bahçe yürüyüş yolu ,tarihi ve ören yerlerinin 

aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonu bu kapsamın  dışındadır denilmektedir. 

                 Bu nedenle aydınlatma yönetmeliğinin bağlantı yükümlülüğü ile ilgili MADDE 8. de bu 

yönetmelik kapsamında yeni yerlerin aydınlatılması için sorumlu kişilerce 6 ınca madde hükümleri 

dikkate alınarak hazırlanan  ve onaylanan projelere göre müstakil bağlantı noktası tesis edilir ve ilgisine 

göre Belediye, İl Özel İdaresi veya ilgili Kamu Kuruluşu ile Dağıtım Şirketi arasında bağlantı anlaşması 

yapılır. Tarafların bağlantı anlaşmasını imzalamaktan imtina etmesi durumunda konu Aydınlatma 

Komisyonu tarafından çözülür. 

                    (2)  Dağıtım Şirketi ile ilgisine göre Belediye,  İl Özel İdaresi veya Kamu Kuruluşunun 

bağlantı  anlaşması  yapmaması  durumunda  yeni inşa edilen  aydınlatma tesisinin kabulü  yapılmaz ve 

enerji verilmez. 

  (3) Genel Aydınlatma tesisinin bağlantı noktasından, genel aydınlatma amacı dışında enerji 

verilemez. Ancak teknik nedenlerle müstakil bağlantı noktası tesis edilemeyen ve genel aydınlatma hat 

veya tesislerinden beslenen ışıklı reklam  veya ilan panosu ve benzerlerine ait aydınlatma giderleri 

genel aydınlatmaya ilişkin tahakkuk hesaplarına dahil edilmez denilmektedir.  

                     

  Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Araklı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı   Belediye sınırları 

içerisinde bulunan  park , bahçeler ,yaya alt geçitlerinin enerji giderlerinin aydınlatma kapsamında 

ödenmesi için tesislerin aydınlatma yönetmeliğinin madde 6. da belirtilen teknik kriterlerin yerine 

getirilmesi ve 8.Madde gereği ilgili Dağıtım Şirketi ile bağlantı  anlaşması imzalamasına müteakiben 

enerji giderlerinin hazinece karşılanması hususunda ;  

 



  

 

                    Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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