
AYDINLATMA KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 

Tarih: 20.12.2013 

Toplantı Yeri: Elazığ Valiliği 
Toplantı No: 6 

Toplantı Saati: 10.00 

Gündem: Genel Aydınlatma Yönetmeliği 
 

           Enerji ve Tabii bakanlığı tarafından hazırlanan, 27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmenliğinin 9. Maddesine istinaden Elazığ Valiliğince 
oluşturulan Aydınlatma Komisyonu 20.12.2013 tarihinde Vali Yardımcısı Ercan ÇİÇEK Başkanlığında 
toplanarak aşağıda belirtilen konular hakkında kararlar alınmıştır. 

 

 3 nolu Aydınlatma Komisyonunun, Karayolları tarafından yapılan aydınlatma  tesislerindeki “Köprü ve 

alt-üst geçitlere ait aydınlatmaların Dağıtım şirketine,  işletmesiyle birlikte devir edilmesi 

hususunda gerekli araştırma ve görüşmeler yaparak konunun komisyonda değerlendirilmesine,” 

kararıyla  ilgili olarak;  

ETK Bakanlığı  Enerji  İşleri Genel Müdürlüğünün 3 Aralık 2013 tarih ve 16046 sayılı yazısıyla 

uygulamanın şekli belirlenmiş olup. İlgi yazıyla (yazı eki sayfa iki  4. Paragraf) ”Aydınlatma bedellerinin 

Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten karşılandığı dönemde, Hazine Müsteşarlığı’nın,  

mevzuat gereğince alt geçitlerin Genel aydınlatma kapsamına girmediğini gerekçe göstererek, alt 

geçitlerde kullanılan elektriğin giderlerini karşılamaya yanaşmaması üzerine Hazine Müsteşarlığı ile 

Elektrik Dağıtım  şirketleri arasında alt geçitlerin aydınlatılması konusunda sorunlar yaşanması ve 

alt geçitlerin karartılması gündeme geldiği belirtilmiş, can güvenliği açısından büyük önem arz eden 

bu konuda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Bakanlık tarafından hazırlanan Yönetmelikte alt 

geçitlerin enerji giderlerinin genel aydınlatma kapsamında ödeneceği hüküm altına alınarak, 

Yönetmeliğin 5 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan; Halkın ücretsiz kullanımına açık ve 

kamuya ait park, bahçe, yürüyüş yolu, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması ile alt geçit ve trafik 

sinyalizasyonu için gerekli sistemlerin tesisi ve işletilmesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aittir… 

Madde gereği, alt geçitlerin aydınlatılması için gerekli sistemlerin tesisi ve işletilmesi sorumluluğu 

ilgili kamu kurum ve kuruluşuna ait olduğu ifade edilerek  Dağıtım şirketleri ise gerekli ölçüm 

sistemlerini tesis ettirilmesinden ve dogru ölçüm yapılmasından sorumlu olduğu  ifade edildiğinden; 

Elazığ İl sınırlarında bulunan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Kekliktepe ve Çayda çıra  

kavşaklarındaki ( alt geçit aydınlatmaları hariç ) aydınlatma tesisleri ile Gülüşkür ve Kömürhan Köprü 

aydınlatma tesislerinin 31.12.2013 tarihine kadar Dağıtım Şirketince Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 

ilgili maddelerine istinaden devir alınmasına, Trafik sinyalizasyonu ve Alt geçitlerin aydınlatma 

giderlerinin, Yönetmeliğin uygulamaya başladığı tarihten itibaren genel aydınlatma kapsamında 

faturalandırılmasına, işletmesinin ilgili kurum tarafından yapılmasına,     

 2013 yılı içerisinde alınan kararların, 2014 yılında yapılacak ilk komisyonda değerlendirilmesine karar 

verilmiştir. 

 

                                          ÜYE                                                           ÜYE                                                               ÜYE                   

                             Mustafa PİRİNÇCİ                         Muhammet ÇOKRAK                Ö.Bülent SARNILIOĞLU 
                             Elazığ İl Özel İdaresi                              TEDAŞ Bölge                                     Fırat EDAŞ 
                             Genel Sekreter Yrd.                              Koordinatörü                                    İl Müdürü 

 

 

 

ONAY 

 Ercan ÇİÇEK 

  Vali Yardımcısı  


