2013 YILI KASIM AYI AYDINLATMA KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:
07.11.2013

Saat: 11.00

Komisyonumuz yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.
1- Bingöl Havalimanı yolu "Orta Refüj Aydınlatma Tesisi" işine ait şebekenin devri
konusunda; Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 8. maddesinin 3. fıkrasına
istinaden tesisisin devrinin yapılamadığı, Bingöl Havalimanı Müdürlüğu'nün
31.12.2013 tarihine kadar gerekli teknik şartları sağlaması halinde Dağıtım
Şirketi tarafından söz konusu tesisin devralınabileceğine karar verildi.
2- Ekli listede yer alan (Ek-1) 2013 yılında Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından
yapılan aydınlatma yatırımlarının kabul edilmesine karar verildi.
3- Ekim ayında gündeme gelen Bingöl Belediyesinin üst yapı çalışmaları
kapsamında yapmak istediği sokak ve cadde aydınlatmaları konusunda; TEDAŞ
Genel Müdürlüğünden gelecek görüş doğrultusunda hareket edilmesine,
Düzağaç'ta bulunan üstgeçitlerin ledli lambalarla aydınlatılması konusunda ise
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, üst geçit
aydınlatılmasının Bingöl Belediye Başkanlığının sorumluluğunda olması
nedeniyle gerekli çalışmaların Belediye tarafından yürütmesi gerektiğine karar
verildi.
4- Bingöl Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan Genç Köprüsünün aydınlatılması
konusunda; söz konusu güzergahta yol yapım çalışmalarının devam ettiği,
2014 yılı içerisinde projenin tamamlanmasını müteakip, konunun tekrar
gündeme alınmasına karar verildi.
5- Genç yolu üzerinde bulunan Şeyh Ahmet Türbesi yolunun aydınlatılması
konusunda; Dağıtım Şirketi tarafından mahallinde bir etüt çalışması
yapılmasına ve bir sonraki toplantıda gündeme alınmasına karar verildi.
6- Bingöl merkezde bulunan köprü geçitlerinin ışıklandırılması konusunda; Bingöl
Solhan yolu üzerinde bulunan köprü ve geçitlerin, Genel Aydınlatma
Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan, dağıtım bölgesindeki
meskun yerleşim yerlerini kapsamaması nedeniyle, söz konusu gündem
maddesi reddedildi.
7- Solhan İlçesinde bulunan yüzen adaya ulaşımı sağlayan yolun aydınlatılması
konusunda; Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasında
"Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, yürüyüş yolu,
tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması için gerekli sistemlerin tesisi ve
işletilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aittir." ifadesine istinaden
aydınlatma sorumluluğunun ilgili kuruma ait olduğu, ancak Bingöl İlinde

kültürel olarak öne çıkan yüzen adanın ve bu adaya ulaşımı sağlayan BİngölMuş yolundan ayrılan 3 km lik alanın aydınlatılmasının, Bingöl ilinin turizm
yönünden kalkınmasına katkıda bulunacak olması da göz önünde
bulundurularak, bu konuda herhangi bir yatırım yapılıp yapılamayacağına dair
Solhan KHGB ile yazışma yapılmasına karar verildi.
8- Ilıcalar Beldesinde bulunan Kaplıca Deresi ve Karayolu Köprü güzergâh
ışıklarının yapılması konusunda; Bingöl -Erzurum bölünmüş yol çalışmalarının
devam ettiği, yol çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, konunun tekrar
gündeme alınmasına karar verildi.
9- Bingöl Genç yolu üzerinde bulunan kum ocakları ve beton santrali, araç giriş
çıkış yollarının aydınlatma ve ışık sinyalizasyonlarının yapılması konusunda;
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasına istinaden,
konunun dağıtım şirketinin sorumluluğu dışında olması nedeniyle söz konusu
gündem maddesi reddedildi.
10- Solhan İlçesinden geçen D300 karayolunun İlçe merkezinin girişinden çarşı
merkezine kadar aydınlatıldığı, çarşı merkezinden ilçe çıkışına kadar olan
alanda bulunan 4 mahallenin de aydınlatılmasının Dağıtım Şirketi tarafından
yapılmasına karar verildi. Ancak bu aydınlatmaların gece yarısından sonra
kapatılabilmesi talebi, komisyonun yetkisi dışında olduğundan, reddedildi.
11- Karlıova İlçe merkezinde bulunan, vatandaşların kullanımına açık, sokak ve
caddelerin aydınlatılması konusunda; Karlıova İlçe Belediyesi ile yazışma
yapılarak, komisyona mutlaka bir temsilci gönderilmesine, cadde ve sokak
isimlerinin detaylandırılarak mevkiinin tam olarak belirlenmesine karar verildi.
12- Ilıcalar Belde Belediyesi sınırları içerisinden geçen Bingöl-Karlıova-Erzurum
bölünmüş yolunun her İki yanının aydınlatılması, İlıca Mahallesi Kaplıca
Caddesi ve Yokuş Sokağının, Kamışlı Mahallesi Şükran Caddesinin ve Çay
Mahallesinin karayolundan başlamak suretiyle mahalle girişine kadar olan
yolun aydınlatılması konusunda; Bingöl “Erzurum bölünmüş yol çalışmalarının
devam ettiği, yol çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, konunun tekrar
gündeme alınmasına karar verildi.
13- Yedisu Belediyesinin kendi imkânlarıyla 2012 yılında yaptığı parkın
aydınlatılması konusunda; Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4.
fıkrasında "Halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, yürüyüş
yolu, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması için gerekli sistemlerin tesisi ve
işletilmesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aittir/' ifadesine istinaden
aydınlatma sorumluluğunun ilgili kuruma ait olması nedeniyle söz konusu
talep reddedildi.

Bu toplantı tutanağı Aydınlatma Komisyonunun
07.11.2013 tarihli toplantısında tanzim edilerek
imza altına alınmıştır. 07.11.201
Numan Tahir ŞİMŞEK
Vali a.
Vali Yardımcısı
Aydınlatma Komisyonu Başkanı

