
 

 

AYDINLATMA KOMİSYON TUTANAĞI 

                  Aydınlatma Komisyonu 27.11.2014 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 konular görüşülmüştür. 

 

                  Köprübaşı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı İlçe Merkezinde bulunan Alaaddin KURT Köprüsü , 

Hükümet Konağı Köprüsü , Merkez Cami Asma  Köprüsü , Çoşandere Köprüsü  ve Manahoz Köprüsü ile Beşköy 

Mahallesi Yılmazlar Köprüsü ayrıca İlçe Merkezinde bulunan Şehitler Parkının aydınlatma giderlerinin aydınlatma 

kapsamında ödenmesini talep etmektedir. 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 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 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; 

                 Köprübaşı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı merkezinde bulunan ve yukarıda isimleri yazılı köprülerin 

mevcut aydınlatma tesislerinin yönetmeliklere uygun bir şekilde tesis edilmediği, aydınlatma yönetmeliğinin 

6.Maddesinde belirtilen kriterleri taşımadığı, enerji verimliliği olmayan ampuller kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu 

nedenle de, Dağıtım Şirketince yönetmeliğin 5. Maddesinin 9. bendinde genel aydınlatma kapsamında yapılacak  

olan halkın ücretsiz kullanımına açık 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 kapsamda yapılmasına ; 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  

çözümlenmesine , Şehitler parkının  ise enerji giderlerinin ilgili Dağıtım Şirketi ile bağlantı anlaşması yapılmasına 

müteakiben hazinece karşılanması 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    

    Elektrik Mühendisi       

   Çoruh  -Aksa EDAŞ 

      Elektrik Mühendisi 

 

                ÜYE                                                   ÜYE    

     Ahmet ADANUR                 V.Ali UZUN                           

   Trabzon B.Şehir Belediyesi                   Köprübaşı B.Şehir İlçe               

      Elektrik Mühendisi                              Belediye Başk.                          

                                                                  Zabıta Komseri                      

 


