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AYDINLATMA KOMİSYONU  

TOPLANTI TUTANAĞI 

Tarih:13.03.2014 

Saat: 11.00 

Komisyonumuz yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır. 

1- Valilik Binası ve çevresinin aydınlatılması konusunda, Bingöl Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 

İl Müdürlüğü tarafından gerekli etüt çalışmaları yapılarak bir sonraki komisyon 

toplantısında sunulmasına karar verildi. 

2- Genç Küçük Sanayi Bölgesi yolunun aydınlatılması konusunda, Bingöl Aksa Elektrik 

Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu etüt çalışması sonucunda, söz konusu 

aydınlatma İşinin Bingöl Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü tarafından yatırım 

programına alınmasına ve Genç Küçük Sanayi Bölgesi yolunun aydınlatmasının 

yapılmasına karar verildi. 

3- Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yolu Aydınlatma Şebekesini Tesisi'nin 

devri konusunda, Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin Geçici 1'inci maddesinin 1'inci 

fıkrasında" Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce belediyeler, il özel idareleri, 

Karayolları, küçük sanayi siteleri, konut kooperatifleri, site yönetimleri, dağıtım lisansı 

olmayan OSB'ler ve Toplu Konut İdaresi tarafından genel aydınlatma kapsamında 

tesis edilerek işletmeye alınmış o Un aydınlatma tesisleri; proje, onay ve kabul şartı 

aranmaksızın mevcut durumun tespiti yapılarak taraflar arasında İmzalanacak bir 

protokolle, mülkiyeti TEDAŞ'a alt olmak üzere, 30/06/2014 tarihine kadar ilgili 

dağıtım şirketine iz bedelle devredilir" ifadesine istinaden, söz konusu tesislerin devri 

dağıtım şirketiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılacak protokolle 

yapılacağı için komisyonun yukarıda belirtilen aydınlatma şebekesi tesisinin devrinde 

yetkili olmadığına karar verildi. 

4- Bingöl Belediyesi sınırları içerisinde bulunan üst geçitlerin, halkın kullanımına açık 

park, bahçe vb. yerlerin aydınlatma tesisi ölçüm noktalarının ayrılması durumunda söz 

konusu tesislerin devrinin gerçekleştirilmesi konusunda, Genel Aydınlatma 

Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrasında "Halkın ücretsiz kullanımına açık 

ve kamuya ait park, bahçe, yürüyüş yolu, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile alt 

geçit ve trafik sinyalizasyonu için gerekli sistemlerin tesisi ve işletilmesi ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarına aittir. İlgili kurum ve kuruluşlar tesis edip bakım-onarımını 

yaptıkları bu tür tesislerin işletme yükümlülüğünü dağıtım şirketine devredebilirler" 

ifadesine istinaden, söz konusu tesislerin devri dağıtım şirketiyle ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları arasında yapılacak protokolle yapılacağı için komisyonun yukarıda 

belirtilen tesislerin devrinde yetkili olmadığına karar verildi. 

5- Bingöl Organize Sanayi Bölgesi Aydınlatma Şebekesi Tesisinin devri konusunda, 

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında "Toplu Konut 

İdaresinin, küçük sanayi sitelerinin, dağıtım lisansı bulunmayan Organize Sanayi 

Bölgelerinin anahtar teslimi yaptırdığı genel aydınlatma tesisleri ile Karayollarının ve  
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Belediyelerin anahtar teslimi yaptırdığı alt-üst geçit ve köprülü kavşak işlerine ilişkin 

aydınlatma tesisleri bağlantı anlaşması yapıldıktan sonra mülkiyeti TEDAŞ’a alt olmak 

üzere ilgili dağıtım şirketine protokol ile iz bedel üzerinden devredilir" ifadesine 

istinaden, söz konusu tesislerin devri dağıtım şirketiyle ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları arasında yapılacak protokolle yapılacağı için komisyonun yukarıda 

belirtilen tesislerin devrinde yetkili olmadığına karar verildi. 

6- Kığı İlçesinin giriş ve çıkış noktası olan Jandarma Alay Komutanlığı ile İlçe Jandarma 

Birlik Komutanlığı arasında ana yol güzergâhında 24 adet elektrik direğine 

aydınlatma lambalarının takılması konusunda, söz konusu aydınlatma işinin Bingöl 

Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınmasına ve 

ana yol güzergâhındaki 24 adet elektrik direğine aydınlatma lambalarının takılmasına 

karar verildi, 

7- Solhan İlçesi PTT Caddesinin aydınlatılması konusunda, Bingöl Fırat Elektrik Dağıtım 

A.Ş. İl Müdürlüğü tarafından gerekli etüt çalışmaları yapılarak bir sonraki komisyon 

toplantısında gündeme alınmasına karar verildi. 

Bu toplantı tutanağı Aydınlatma Komisyonunun 13.03.2014 tarihli toplantısında 
tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 13.03.2014
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