
GENEL A YDINLATMA KOMiSYONU TOPLANTISI KARARI 

Toplantmm Adl : Genel Aydmlatma Komisyonu Toplantlsl 
Toplantmm Tarihi ve Saati : 19/07/2018-15:30 
Toplantmm Yapilacagi Yer : Valilik Ktitiiphanesi Toplantl Salonu 

1- ilimiz Bulancak ih;:esi Gtizelyah Mahallesinde bulunan Acarkent Sitesi AB ve CD bloklan 
arasmdaki yol tizerinde sokak aydmlatmasl bulunmadlgmdan genel aydmlatma kapsammda 
aydmlatdmasl talep edilmi~ olup, konu hakkmda Genel Aydmlatma Alt Komisyonu 
tarafmdan hazlrlanan 01/06/2018 tarihli raporun gorti~tilmesi 

• 	 GeneJ Aydmlatma kapsammda aydmiatilmasl talep edilen yol tizerinde yerle~im alam 
i<;:erisinde bulundugu ve imar planmda yol olarak belirtildigi Genel Aydmlatma Alt 
Komisyonu tarafmdan tespit edilmi~tir. Genel Aydmlatma Yonetmeliginin 5. Maddesinde 
sokak aydmlatmasmdan dagltlm ~irketlerinin sorumlu oldugu belirtilmi~ olup, gerekli 
aydmlatmanm dagltIm ~irketince yapilarak genel aydmlatma kapsamma ahnmasma, 

2- ilimiz merkez Burhaniye Koyti Muhtan Mehmet Hamdi TOZLUOGLU'nun ilgi 
diJek<;:esinde Burhaniye koyti indibi Mevkiinde bulunan tarihi kayahkta dikili olan Ttirk 
Bayragmm geceleri de gortilebilmesi i<;:in aydmlatilmasl talep edilmi~ olup, konu hakkmda 
Genel Aydmlatma Alt Komisyonu tarafmdan hazlrlanan 01/06/2018 tarihli raporun 
gorti~tilmesi, 

• 	 Bahsi ge<;:en bolgede 01/06/2018 tarihinde alt komisyon tiyelerince yapllan saha ke~finde, 
aydmiatilmasl talep edilen bolgenin koy yerle~im alam dl~mda kalan kayahk oldugu Genel 
Aydmlatma Alt Komisyonu tarafmdan tespit edilmi~ olup, Genel Aydmlatma 
Yonetmeliginin 5. maddesi geregi soz konusu yerin genel aydmlatma kapsammda 
aydmlatIlmaSI uygun gortilmemi~tir. 

3-	 ilimiz merkez Gedikkaya Mahallesi Afta Gedikkaya Konutlan sitesinin arka tarafmdaki 
yoJun bulundugu mevkii de sokak aydmlatmasl bulunmadlgl belirtilerek gerekli 
<;:ah~malann yapilmasl talep edilmi~ olup, konu hakkmda Genel Aydmlatma Alt Komisyonu 
tarafmdan hazlrlanan 01/06/2018 tarihli raporun gorti~tilmesi, 

• 	 AydmlatIimasl talep edilen site arkasmdaki yol gtizergahmm soz konusu site binasma giden 
yol oldugu, imar planmda cadde veya sokak olarak gortinmedigi Genel AydmJatma Alt 
Komisyonu tarafmdan tespit edilmi~ olup, Genel Aydmlatma Yonetmeliginin 5. maddesi 
geregi soz konusu yolun genel aydmJatma kapsammda aydmlatIimasl uygun gortilmemi~tir. 

• 	 AydmlatIimasl talep edilen sitenin sagmda ve solunda bulunan yolun yerle~im alam ic;:inde 
bulundugu ve imar plamnda yol olarak belirtildigi Genel Aydmlatma Alt Komisyonu 
tarafmdan tespit edilmi~, Genel Aydmlatma Yonetmeliginin 5. maddesinde sokak 
aydmlatmasmdan dagltlm ~irketlerinin sorumlu oldugu belirtilmi~ olup, gerekli 
aydmlatmamn Dagltlm Sirketince yapIiarak genel aydmlatma kapsamma ahnmasma, 

4-	 ilimiz merkez Gedikkaya Mahallesi Ada Sokagm aydmlatmasl bulunmadlgmdan gerekli 
<;:ah~malann yapilmasl talep edilmi~ olup, konu hakkmda Genel Aydmlatma Alt Komisyonu 
tarafmdan hazlrlanan 01/06/2018 tarihli raporun gorti~tilmesi, 

• 	 Aydmlatilmasl talep edilen bolgenin ytirtiyti~ yolu oJdugu, aydmlatmalann yetersiz oldugu 
Genel Aydmlatma Alt Komisyonu tarafmdan tespit edilmi~ olup, Genel Aydmlatma 
Yonetmeliginin 5. maddesinin 4. bendi geregince, tesis edilecek aydmlatmalann dekoratif 
ama<;:h olmamasl halinde ilgili kurumca (Belediye) proje onay, · kabul ve abonelik 
i~lemlerinin tamamlanmasma mtiteakiben belediye ve dagltlm ~irketi arasmda imzalanacak 
protokol ile gene) aydmlatma kapsamma ahnmasma, 

5-	 iIimiz merkez Duroglu Beldesi Konaclk ve Homurlu Mahallelerinde ytirtiyti~ yolu 
alanlarmda Duroglu Belediye Ba~kanhgmca tesis edilen aydmlatmalann genel aydmlatma 
kapsamma ahnmasl talep edilmi~ olup, konu hakkmda Genel Aydmlatma Alt Komisyonu 
tarafmdan hazlrlanan 01 /06/2018 tarihli raporun gorti~tilmesi , 

• 	 Homurlu Mahallesi: Genel Aydmlatma kapsamma ahnmasl talep edilen bolgelerin sokak 
oldugu, belediye tarafmdan yeni yol aydmlatmasl tesis edildigi ve sokagm bir klsmmda 



dagltlm ~irketine ait aydmlatmalarm bulundugu Genel Aydmlatma Alt Komisyonu 
tarafmdan tespit edilmi~ olup, Genel Aydmlatma Yonetmeliginin 5. maddesinde cadde 
aydmlatmasmdan dagltlm ~irketlerinin sorumlu oldugu ve sokak iizerinde dagltlm ~irketine 
ait aydmlatma bulunan bolgelerde belediyenin tesis etmi~ oldugu aydmlatmalann genel 
aydmlatma kapsamma ahnmamasma, dagltJm ~irketine ait aydmlatma bulunmayan bolgede 
ise belediyenin tesis etmi~ oldugu aydmlatmalann proje onay ve kabul i~lemleri ile 
protokoliin belediye ile dagltlm ~irketi arasmda tamamlanmaSI neticesinde genel aydmlatma 
kapsamma ahnmasma, 

• 	 KonaClk Mahallesi: Genel Aydmlatma kapsamma ahnmasl talep edilen bolgelerin sokak 
oldugu, belediye tarafmdan yeni yol aydmlatmasl tesis edildigi ve sokagm bir klsmmda 
dagltlm ~irketine ait aydmlatmalann bulundugu Genel Aydmlatma Alt Komisyonu 
tarafmdan tespit edilmi~ olup, Genel Aydmlatma Yonetmeliginin 5. maddesinde cadde 
aydmlatmasmdan dagltJm ~irketlerinin sorumlu oldugu aV1kva belirtilmi~ olmasl ve sokak 
iizerinde dagltlm ~irketine ait aydmlatma bulunan bolgelerde Belediyenin tesis etmi~ oldugu 
aydmlatmalann genel aydmlatma kapsamma ahnmasmm uygun olmayacagl , dagJtlm 
~irketine ait aydmlatma bulunmayan bolgede ise belediyenin tesis etmi~ oldugu 
aydmlatmalann proje onay ve kabul i~lemleri ile protokoliin Belediye ile DagltJm Sirketi 
arasmda tamamlanmasl neticesinde aydmlatma kapsamma ahnmasma, 

6-	 ilimiz Eynesil ilvesi Koseli Mahallesi sahilindeki arav alt gevidi ile Boztepe Mahallesi 
Sahilindeki Kale Mevkii arasmda sahil kesimindeki kaldmmm halkm yiiriiyii~ yolu olarak 
kullamlmasl nedeniyle aydmlatilmasl talep edilmi~ olup, konu hakkmda Genel Aydmlatma 
Alt Komisyonu tarafmdan hazlrlanan 19/06/2018 tarihli raporun gorii~iilmesi, 

• 	 AydmlatJimasl talep edilen bolgenin yiiriiyii~ yolu oldugu, aydmlatmalann yetersiz oldugu 
Genel Aydmlatma Alt Komisyonu tarafmdan tespit edilmi~ olup, Genel Aydmlatma 
Yonetmeliginin 5. maddesinin 4. bendi geregince, tesis edilecek aydmlatmalann dekoratif 
amavh olmamasl halinde ilgili kurumca (Belediye) proje onay, kabul ve abonelik 
i~lemlerinin tamamlanmasma miiteakiben belediye ve dagltJm ~irketi arasmda imzalanacak 
protokol ile genel aydmlatma kapsamma ahnmasma, 

7-	 iIimiz Eynesil ilvesi Koseli Mahallesi No: 92 Mevkiinde Hiiseyin HIDIR'm evine giden 
yolun genel aydmlatma kapsammda aydmlatilmasl talep edilmi~ olup, konu hakkmda Genel 
Aydmlatma Alt Komisyonu tarafmdan hazlrlanan 19/06/2018 tarihli raporun gorii~iilmesi, 

• 	 AydmlatJimasl talep edilen bolgenin Hiiseyin HIDIR 'm evine giden mustakil yol oldugu ve 
Genel Aydmlatma yonetmeliginde belirtilen sokak (sokak: Bir veya iki tarafma binalann 
slralandlgl, yayalann ve/veya aravlann gevmesi ivin aynlan, ba~l ve sonu belirli bir yol) 
tammma uymadlgl , sagmda, solunda evler bulunmadlgl Genel Aydmlatma Alt Komisyonu 
tarafmdan tespit edilmi~ olup, bu nedenlerle soz konusu bolgenin Genel aydmlatma 
kapsammda aydmlatJimasl uygun goriilmemi~tir. 

8-	 ilimiz Gorele ilvesi Mente~e koyiinden Tayyar ZURNACI'nm evine giden yolun genel 
aydmlatma kapsammda aydmlatllmasl talep edilmi~ olup, konu hakkmda Genel Aydmlatma 
Alt Komisyonu tarafmdan hazlrlanan 19/06/2018 tarihli raporun gorii~iilmesi, 

• 	 Genel Aydmlatma kapsammda aydmlatJimasl talep edilen bolgenin yerle~im alam dl~mda 
kaldlgl ve yolun Genel Aydmlatma yonetmeliginde belirtilen sokak (sokak: Bir veya iki 
tarafma binalanna slralandlgl , yayalarm ve/veya aravlann gevmesi ivin aynlan, ba~l ve sonu 
belirli bir yol) tammma uymamasl, sagmda, solunda evler bulunmamasl nedeniyle yolun 
genel aydmlatma kapsammda aydmlatJimasl uygun gorulmemi~tir. 

9-	 ilimiz Gorele ilvesi Umutlu koyii halkmdan Hasan DURMUS'un evine giden patika yol 
iizerinde sokak aydmlatmasl bulunmadlgmdan geneI aydmlatma kapsammda aydmlatJimasl 
talep edilmi~ olup, konu hakkmda Genel Aydmlatma Ait Komisyonu tarafmdan hazlrlanan 
19/06/2018 tarihli raporun gorii~iilmesi, 

• 	 Genel Aydmlatma kapsammda aydmlatJimasl talep edilen yolun Hasan Durmu~ ' un ve 
kom~ulannm evine giden beton patika yol oldugu ve yerle~im alam ivinde kaldlgl Genel 
Aydmlatma Alt Komisyonu tarafmdan tespit edilmi~ olup, Genel Aydmlatma 
Yonetmeliginin 5. maddesinde sokak aydmlatmasmdan dagltJm ~irketlerinin sorumlu oldugu 
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belirtildiginden gerekli aydmlatmamn dagltIm ~irketince yapilarak genel aydmlatma 
kapsamma ahnmasma, 

• 	 Genel aydmlatma kapsammda aydmlatilmasl talep edilen yolun, fmdlk bahgesi i9inde 
bulunan patika yol oldugu, tanmsal ama9h olarak kullamldlgl Genel Aydmlatma Alt 
Komisyonu tarafmdan tespit edilmi~ olup, Genel Aydmlatma Yonetmeliginin 5. Maddesi 
geregi soz konusu patika yolun genel aydmlatma kapsammda aydmlatilmasl uygun 
gortilmemi~tir. 

10- ilimiz Dogankent i1gesi Ye~iltepe Mahallesindeki Ogretmenevi ve Lojmanlann bulundugu 
alanm Genel aydmlatma kapsamma ahnmasl talep edilmi~ olup, konu hakkmda Genel 
Aydmlatma Alt Komisyonu tarafmdan haZirlanan 19/06/2018 tarihli raporun gorti~tilmesi, 

• 	 Genel Aydmlatma kapsammda aydmlatilmasl talep edilen Ogretmen evi ve Lojmanlann 
bulundugu bolgede mevcut aydmlatmalann bulundugu ancak soz konusu yolun imar yolu 
olmadlgl Genel Aydmlatma Alt Komisyonu tarafmdan tespit edilmi~ olup, Genel Aydmlatma 
Yonetmeliginin 5. maddesinde belirtilen hususlar geregi aydmlatilmasl talep edilen bolgenin 
genel aydmlatma kapsammda aydmlatilmasl uygun gortilmemi~tir. 

11- ilimiz Gorele ilgesi Ye~iltepe ve Aydmhkevler Mahallelerinin enerji ihtiyacml kar~Ilayan 
mevcut elektrik ~ebekesinin ekonomik omrtinti tamamlaml~ olmasl ve bolgede yapIla~manm 
artmaslyla birlikte olu~an enerji taleplerinin kar~Ilanmasl amaclyla yatlflm programl 
kapsammda yer altl AG/OG aydmlatma ~ebekesi tesis edileceginden Genel Aydmlatma 
Komisyonunda gorti~tilerek karara baglanmasl talep edilmi~ olup, konu hakkmda Genel 
Aydmlatma Alt Komisyonu tarafmdan hazlrlanan 19/06/2018 tarihli raporun gorti~tilmesi, 

• 	 18.28.I108-Gorele Sehir Sebeke proje ismiyle yatlflm programmda bulunan projede 
aydmlatma tesis edilecek bolgelerin yerle~im alam i9inde oldugu Genel Aydmlatma Alt 
Komisyonu tarafmdan tespit edilmi~ olup, Genel Aydmlatma Yonetmeliginin 5. maddesinde 
aydmlatmasmdan dagltlm ~irketlerinin sorumlu oldugu belirtildiginden soz konusu projede 
dagltlm ~irketince tesis edilecek aydmlatmalann yapllarak genel aydmlatma kapsamma 
ahnmasma, 

12- ilimiz Merkez Sarvan Koyti ishakh Mahalle Sakinleri tarafmdan su deposu mevkiine giden 
yol tizerinde aydmlatma olmadlgmdan genel aydmlatma kapsammda aydmlatilmasl talep 
edilmi~ olup, konu hakkmda Genel Aydmlatma Alt Komisyonu tarafmdan hazlrlanan 
19/07/2018 tarihli raporun gorti~tilmesi, 

• 	 Aydmlatilmasl talep edilen yol tizerinde yerle~im alam i9inde kalan bolgede aydmlatma 
bulundugu, yerle~im alam dl~mda kalan bolgede aydmlatma bulunmadlgl Genel Aydmlatma 
Alt Komisyonu tarafmdan tespit edilmi~ olup, soz konusu yol Genel Aydmlatma 
Yonetmeliginde belirtilen sokak tammma uymadlgmdan genel aydmlatma kapsammda 
aydmlatdmasl uygun gortilmemi~tir. 

KOMiSYON BASKANI 	 DYE 

Htiseyin T ASKIN 
il Ozel idaresi Genel Sekreteri 

DYE 	 DYE 


E~ref AKGUN Sava~ 


Giresun Belediyesi Temsilcisi Bulancak Be ~ silcisi 


(KotJiM&ci, ) 
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DYE DYE DYE 
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Serkan GURSOY Serdar 6DEMj~ 

Eynesil Belediyesi Temsi1cisi Giirej:e~i Temsilcisi 

Feyzullah P 
Dogankent Belediyesi Temsi1cisi 
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