
T.C 

TUNCELİ VALİLİĞİ 

Aydınlatma Komisyon Başkanlığı 

Karar Tarih: 12.02.2014 

Toplantı Yeri: Tunceli Valiliği 

Karar No: 2014/1 

Toplantı Başlangıç Saati: 11.00 

Gündem Konuları: 

KARAR 

Enerji ve Kaynaklar bakanlığı Tarafından 27.07.2013 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak 01.01.2013 

tarihinde yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği: Tunceli Valiliği tarafından oluşturulan   

Aydınlatma Komisyonu 12.02.2014 tarihinde Vali Yardımcısı Eşref YONSUZ Başkanlığında toplanarak 

aşağıda belirtilen konuları görüşmüştür. 

1- Aşağıda belirtilen 4 adet TOKİ yapılarına ait aydınlatma tesislerinin TEDAŞ adında TEDAŞ’a 

Devri görülmüştür; TOKİ Başkanlığı tarafından devir Protokolü onaylanan ve aşağıda listesi çıkarılan 

tesislerin iletmesi FEDAŞ ‘ a geçmiştir. Bu tesisler için belirtilen Yönetmelikle öngörülen muhasebe 

işlemleri kısa sürede sonlandırılmalıdır. 

 

PROJE ADI PROJE TİPİ KONUT SAYISI 

Tunceli merkez Alt gelir grubu 80 

Tunceli merkez (100 afet konutu+huzur evi, Cami minaresi) Afet konutu 156 

Tunceli merkez 140 adet hait 2 adet 52 üniteli İGVPY, 1 

adet sosyal tesis, açık spor alanları (MSB) 

Alt yapı ve sosyal 

donatı 

140 

 

Tunceli merkez 260 adet yoksul konutu, 1 adet sosyal 

tesis,1 adet büfe ile alt yapı ve çevre düzenlemesi inşaatı 
Yoksul grubu 260  

 

2- Yine Tunceli İl merkezinde bulunan aşağıda listesi çıkarılan 3 adet köprüyolunun; aydınlatma 

yönetmeliği gereği TEDAŞ adına TEDAŞ’a devri tümü ile tamamlamıştır. Bu kullanım yerlerinin 

işletmesi ni FEDAŞ Tunceli İl Müdürlüğü yapacaktır. 

*Dinar Köprüyol 

*Atatürk Köprüyolu 

      *Ahmet Yasevi köprüyolu 

 

       3-Tunceli Belediyesi İl Merkezinde Pülümür Belediyesi de İlçe Merkezinde bulunan aydınlatma    

tesislerinin elektrik bağlantı satış sözleşmelerini henüz imzaladıkları, bu sözleşmelerin imza tarihi: 

Aydınlatma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile 31.06.2014 tarihine kadar uzatılmıştır. Aydınlatma 



komisyonu bilgisi dâhilinde FEDAŞ İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı nezdinde girişimlerini sürdürecek 

Belediye Başkanlığına, belirtilen tarihe kadar sözleşmelerin imzalanmaması halinde Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde aydınlatma yapılamayacağı-aydınlatmaların kesileceğinin ilgili Belediyelere 

duyurulmasına, 

4- Aydınlatma Yönetmeliğinde; Genel Aydınlatma düzeylerinin saat:02.00’den sonra yüzde elli oranında 

düşürülmesi ile ilgili maddeler aşağıya çıkarılmıştır. 

“Genel aydınlatma tasarımı  

MADDE6- 

(2) Genel aydınlatma kapsamındaki halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve 

ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerdeki mevcut aydınlatma tesisleri ve yeni yapılacak tesislerde, 

aydınlatma düzeyleri en geç saat 02.00’den sonra yüzde elli oranında düşürülmüştür. 

Komisyon hak ve yükümlülükleri 

MADDE12- (1) Genel aydınlatma kapsamında aydınlatma komisyonu; 

A)genel aydınlatma kapsamındaki halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve 

ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yereldeki mevcut aydınlatma tesisleri ve yeni yapılacak tesislerde, 

aydınlatma düzeylerinin en geç saat 02.00 ‘den sonra yüzde elli oranında düşürülmesi konusunda 

tereddüt hâsıl olduğunda karar alabilir. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmede Madde 12’ de belirtilen “Genel aydınlatma kapsamındaki halkın 

ücretsiz kullanımına açık kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri ile yürüyüş yolu gibi yerlerdeki 

mevcut aydınlatma Tesisleri’nin aydınlatma düzeylerinin saat 02.00 ‘den sonra yüzde elli 

düşürülmesinin; güvenlik sorunları oluşturacağı nedeniyle uygun olmayacağı kararlaştırılmıştır. 

Yapılan toplantıya ait nu tutanak, aynı gün içinde aşağıda belirtilen komisyon üyelerince okunup, 

imzalanmıştır.12.02.2014 

 

Komisyon Başkanı                          ÜYE                                            ÜYE                                 ÜYE                           ÜYE 

   Eşref YONSUZ                     İbrahim KASUN                       Mesut COŞKUN              Mehmet ATAŞ        Vedat ŞEKER 

   Vali Yardımcısı            Tunceli Belediye bşk.yrd.            Pülümür BLD. bşk.         TEDAŞ Fırat tem.       FEDAŞ İL M. 

 

 

 


