
Genel Aydınlatma Yönetmeliği Genelge (l)'in 4. maddesinde; "TEDAŞ tarafından yürütülen genel
aydınlatma tesislerindeki denetimlerde site ve konut kooperatiflerince kamuya terk edilmiş imarlı yol
aydınlatma tesislerinin yaya ve araç trafiğine tamamen açık olması, belediye imar müdürlüğünce site içindeki

sokak ve caddelerin isimlerinin belirlenmiş olması halinde genel aydınlatma kapsamında elektrik tüketimlerinin
ödemeleri yapılabilecektir." denilmektedir.

ilimiz Cumayeri ilçesine bağlı Çevrik Mahallesi 1201 parselde yapımı devam eden T.C Başbakanlık Toplu
Konut idaresi konut tesisi çevre aydınlatma talebi Genel Aydınlatma Yönetmeliği Genelge (l)'in 4. maddesine
uygun olduğundan, Cumayeri ilçesiÇevrik Mahallesi 166. ve 167. sokaklarda yapılan aydınlatma tesisinin Genel
Aydınlatma kapsamında değerlendirilmesine,

3- Bir sonraki toplantının 28.11.2018 Çarşamba günü saat: lS.DD'de yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.
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AYDıNLATMA KOMiSYONU TOPLANTISI

KARAR TARiHi : 31.10.2018

KARAR NO : 10

30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve
27 Temmuz 2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin lO, 11 ve
12. Maddelerinde düzenlenen yükümlülükleri yerine getirmek üzere yine aynı yönetmeliğin 9. Maddesi

kapsamında Valilik Makamının 20.09.2013 tarih ve 5454 sayılı Onay'ı ile kurulan Aydınlatma Komisyonu,

Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Vekili Sayın Adem KELEŞbaşkanlığında, SEDAŞDüzce ll Müdürü Barış CERLET,
TEDAŞ Elektrik Mühendisi Mehmet Uğur ÇELiKEL, Düzce Belediyesi Elektrik Elektronik Mühendisi Ali
DEMiRCAN, iı Özel idaresi Tekniker Yusuf GÜMÜŞ, Cumayeri Belediyesi imar işleri Müdür Vekili Gökhan
ÇAVUŞOGLU ve Beyköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih OCAK'ın iştirakleri ile toplandı.

1- SEDAŞişletme Bakım Grup Müdürlüğünün 04.10.2018 tarih ve 540 sayılı yazısı ile;

"Bevköv TOKi Konutları Site Yönetiminin 31.08.2018 tarih ve 103 sayılı yazısı ile ilimiz Beyköy Beldesi
adresinde 01.05.2010 tarihinde tamamlanan T.C Başbakanlık Toplu Konut idaresine ait çevre aydınlatmalarının
genel aydınlatma tesisi kapsamında Aydınlatma Komisyonunda değerlendirilmesi talep edilmektedir. ii

Komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda;

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin (2) bendinde; "(Değişik:RG-20/4/2018-
30397) Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik
bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve

yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park,
bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu genel aydınlatma
kapsamında değerlendirilir ve enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenir. Ticari, reklam, ilan ve

benzeri amaçlı panoların aydınlatmaları ile süs aydınlatmalar için harcanan enerji genel aydınlatma
kapsamında değerlendirilmez." denilmektedir.

ilimiz BeVköy Beldesi adresinde 01.05.2010 tarihinde tamamlanan T.e. Başbakanlık Toplu Konut
idaresine ait konut tesisinin, konutların arasında kalan iç bölgedeki aydınlatmaların süs aydınlatma niteliği

taşıması nedeniyle Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5. maddesinin (2) bendine uygun olmadığı, bu nedenle
talebin; Genel Aydınlatma kapsamında değerlendirilemeyeceğinden reddine,

2- SEDAŞişletme Bakım Grup Müdürlüğünün 16.10.2018 tarih ve 582 sayılı yazısı ile;

"ilimiz Cumayeri ilçesine bağlı Çevrik Mahallesi 1201 parsel adresinde Koç inşaat tarafından yapımına

başlanan, T.C Başbakanlık Toplu Konut idaresine ait genel aydınlatma tesisinin projeli işlerinin onaylanması

için Aydınlatma Komisyonu kararına ihtiyaç duyulduğu, Sedaş tarafından gerekli incelemelerin yapılmış
olduğundan bahisle konunun Aydınlatma Komisyonunda değerlendirilmesi talep edilmektedir. ii

Komisyon üyelerinin görüşleri doğrultusunda;


