2013 YILI ARALIK AYI
ATDINLATMA KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 12.12.2013
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,
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Elazığ Fırat Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü
tarafından konunun ortaklaşa değerlendirilmesi ve yürütülecek olan çalışmadan
komisyonumuza bilahare bilgi verilmesine karar verildi.
2- Bingöl Belediyesi üst yapım işleri kapsamında şehir merkezinde bulunan caddelerin
aydınlatılması işinin Belediye tarafından yapılıp yapılamayacağı konusunda, TEDAŞ Genel
Müdürlüğü'nden alınan 08.11.2013 tarihli cevabi görüş doğrultusunda, Genel aydınlatma
Yönetmeliği'nin 1'inci maddesi; "Dağıtım şirketi, dağıtım bölgesindeki yerleşim yerlerinde
bulunan otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel
kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu
ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin
tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, imar planlarında bulvar, cadde
veya çıkmaz sokaklar dahil, sokak olarak belirlenen meskun yerlerin tamamını kapsar."
hükmü uyarınca söz konusu caddelerin aydınlatılması işinin, ilgili Dağıtım Şirketinin
sorumluluğunda olması nedeniyle, söz konusu gündem maddesi reddedildi.
3- Solhan İlçesinde bulunan Yüzen Ada'ya ulaşımı sağlayan yolun aydınlatılması konusunda,
Solhan KHGB ile yapılan yazışma sonucunda, Yüzen Ada'ya ulaşımı sağlayan yolun
aydınlatılması işinin Solhan KHGB' nin 2014 yılı yatırım programına alınmasının
düşünülmediği cevabı üzerine, söz konusu gündem maddesi reddedildi.
4- Genç yolu üzerinde bulunan Şeyh Ahmet Türbesi yolunun aydınlatılması konusunda, Bingöl
Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu etüd çalışması sonucunda, Bingöl
Genç karayolundan Şeyh Ahmet Türbesine kadar olan mesafenin ekte yer alan krokide
gösterildiği şekilde aydınlatılabilmesinin mümkün olduğu görüşülmüş olup, söz konusu
aydınlatma işinin Bingöl Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü'nün
2014 yılı yatırım programına alınmasına karar verildi.
Bu toplantı tutanağı Aydınlatma Komisyonunun 12.12.2013 tarihli toplantısında tanzim
edilerek İmza altına alınmıştır. 12.12.2013
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