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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan, 27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğüne giren Genel Aydınlatma Yönetmenliğinin 9. Maddesine istinaden 

Elazığ Valiliğince oluşturulan Aydınlatma Komisyonu, 28.08.2013 tarihinde Vali Yardımcısı Sayın 

Ercan ÇİÇEK Başkanlığında toplanarak aşağıda belirtilen konular hakkında karar alınmıştır. 

 

 Belediyeler ve Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından genel aydınlatma yönetmeliği kapsamına 

girebilecek tesisatlar için Belediyelerin ve Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş nin görevlendirdiği 

personeller ortak çalışma yaparak genel aydınlatma kapsamına girebilecek tesisatlarıkontrol 

edecektir. Genel aydınlatma yükümlülüğü Madde 5 ‘ in 2 bendinde bahsedilen Ticari amaçlı 

kullanılan ancak genel aydınlatma kapsamına girebilecek tesisatların sayaç ölçü devreleri 

ayrılarak, Yeni abonelik verilebilecek duruma getirilecektir. Ziyaret sonuçları hakkında 

mutabakat sağlanacak ve bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere Komisyona sunulacaktır. 

 

    Elazığ Belediyesi tarafından İl genelinde 9 caddede montajı yapılmış dekoratif amaçlı 
aydınlatmaların haricindeki Genel Aydınlatma amaçlı tesis edilen Aydınlatma tesislerinin, 
Elazığ Belediyesi tarafından 27.08.2013 tarihinde 887 kayıt numarası ile Fırat Elektrik 
Dağıtım A.Ş ye gönderilen yazıya istinaden bahse konu tesisler Genel Aydınlatma 
Yönetmeliği 5. Bölüm Geçici Madde -1“ 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 olan aydınlatma tesisleri; proje, 
onay ve kabul şartı aranmaksızın mevcut durumun tespiti yapılarak taraflar arasında 
imzalanacak bir protokolle, mülkiyeti TEDAŞ’a ait olmak üzere, 31/12/2013 tarihine 
kadar ilgili dağıtım şirketine iz bedelle devredilir.” kapsamında değerlendirilerek Fırat 
Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından ilgili prosedürler çerçevesinde devir alınmasına, 
 

 Genel Aydınlatma Yönetmeliği 5. Bölüm Geçici Madde -1 gereğince devir alınacak ancak; 
İhalesi ve kontrollüğü Elazığ Belediyesince yapılan, FIRATEDAŞ tarafından işletmesi 
yapılacak genel aydınlatma tesislerinde kullanılan malzemelerin tip onayı alınmadığından 
devir aşamasında % 7 (yedi)yedek malzeme temin edilmesine, ayrıca araç vurması vbdış 
etkenler nedeniyle kullanılamayacak durumda olup değiştirilmesi gereken direk ve 
armatürlerin, TEDAŞ tarafından kullanılan malzemenintip proje onayları ve testlerinin Elazığ 
Belediyesince temin edilmesine kadar yedek malzemenin Belediyece karşılanmasına,  
 

 Bir sonraki Aydınlatma Komisyon toplantısında, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından 2014 
yılında yapılacak aydınlatma yatırımları ve taleplerin görüşülmesine, 
 

 Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından İlçe Belediyeleri ile Belde Belediyelerine yeni 
yapılabilecek aydınlatma yatırımları ile ilgili taleplerinin sorulması hakkında yazı yazılarak, 
Belediyeler tarafından Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş ye yapılan talepler Aydınlatma 
Komisyonunun aylık toplantısında görüşülüp değerlendirilmesine, 
 



 

 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 gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan 

kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik 

sinyalizasyonu genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi ve enerji giderlerinin genel 

aydınlatma kapsamında ödenmesine, Karayolları alt-üst geçit, köprü aydınlatmalar ile trafik 

sinyalizasyonunun işletmesinin ilgili kurum tarafından yapılmasına, 

 

 Bir sonraki toplantının 25 Eylül 2013 Çarşamba günü Saat: 10.00 da yapılmasına karar 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE 

Harun Reşit POLAT                   Mustafa PİRİNÇCİ                Mehmet AKTAŞ                   Şerif DOĞRU 

  Elazığ Belediyesi                        Elazığ İl Özel İdaresi               TEDAŞ Temsilcisi                    Fırat EDAŞ 

    Fen İşleri Müd.                          Genel Sekreter Yrd.                                                                 Şirket Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞKAN 

 

 

Ercan ÇİÇEK 

Vali Yardımcısı 


