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l. Fatsa Madenler Sitesi Yönetinı Kurulunun 09.|2.20|9 tarihli dilekçesinde belirttiği " Fatsa
İlçesi Evkaf Mahallcsindcki Dcğirmen Sokak, Dekor Sokak ve Buket Sokıkta aydınlatma
alt yapısının kurularak sokak aydınlıtırıasının yapılırrası" talebi

2.Fatsa Belediye Başkaıılığının 20.12.20|9 tarihli ve E.l l268 sayılı yazısı ekinde yer alan
Geyikçeli Mahallesi Mulıtarı Burhan ÇAVLl' nın l0.12.20l9 tarihli dilekçesinde belirttiği
"Mahal|e belde statüsünde iken yapılan aydınlatma hattının ekonomik ömrünü
tamamlaması nedeniyle yetersiz olup mahallenin yol ve sokaklarında aydınlatma al§apısı
tesisinin yapılması" talebi,

4.Gülyalı İlçesi, Ambarcıtı Mahallesi Muhtarı Hüseyin ŞENEL adlı vatandaşın l2.I2.20|9
tarihli dilekçesinde belintiği;

4.a.Gülyatı İtçesi Mustafatı Mahallesi sınırından Ambarcılı Mahallesi Doğu Ayşe
Sokaktaki nreskenlere kadar olın yol boyu (300-400 metre) aydınlatılması,"

4.b.Ambarcılı Mahallesi Merkez Sokak-Kızılali Sokak arasında (200-250 metre)
aydınlatılması,"

4.c.Ambarcılı Mahallesi Kzılali Sokak-Tüküçlü Sokak arasında (200-250 metre)
aydınlatma yapılnrası" talebi

5. Fatma YILMAZ GÜRSOY adlı vatandaşın 17.12.2019 tarihli dilekçesinde belirttiği

"Kabadüz İlçesi Çıman Sokak-Bahariye Sapağı arasına mevcut direklerde olmayan
enerji hattının çekilerek aydınlatmanın sağIanması" talebi,

6.Altılıordu Mira Park Evleri Sitesi Yönetinı Kurulunun 19.12.20lı9 tarihli dilekçesinde
belirttiği "Altınordu İlçesi Karşıyıka Mahallesi l0l5. Sokak No:2/A'da yer alan Mira
Park Evleri Sitesinde 60 hanede yaklaşık 250 kişinin ikamet etmekte, sitenin etrafındaki
çoğu sokakta aydınlatnra yapıldığı, site sakinlerinin çoğunlukla kullandığı l0l5. Sokakta
aydınlatma alt yapısının kuruIarak sokak aydınlatmasının yapılmasi' talebi,
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3.Fatsa Belediye Başkaıılığıııın 25.12.2019 ıarihli ve E. l 1 65 l sayı lı yazısında belirtilen; "Fatsı
İlçesi Bvkaf vc Ayazlı Mahalleterinclc faaliyet göstcren Kıtı Atık Transfer İstasyonlarının
giriş-çıkışı ve çevresinin karanlık olduğu, özellikle kırayoluna giriş çıkış yapılan bölgede
ıydınlatma aIt yapısının kurularak aydınlatmasının sağlanması" talebi.
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7.Altınordu İlçesi Bucak Mahallesi Muhtarı Abdullah ŞAHİN' in Altınordu Kaymakamlığına
Muhtar Bilgi Sistemi üzerind en 05.12.20|9 ıarihli başvurusuna binaen Altınordu
Kaymakamlığının 24.I2.20|9 tarihli ve 23947 49'7-000-E .4848 sayılı yazısında belirtilen "Bucak
Mahallesi 362. Sokakta aydınlatma alt yapısının kurularak sokak aydınlatmastnın
yapılması" talebi

8.Altınordu İlçesi Terzili Mahaltesi Muhtarı Erdal KANDEMİR adlı vatandaş ın 25.|2.2019
tarihli dilekçesinde belirttiği ;

8.a.Terzili Mahallesi ile Hatipli Mahallesi anayolu üzerinde bulunan Tepedağ
Sokakta aydınlatma alt yapısının kurularak sokak aydınlatmasının yapılmısı,

8.b.Terzili Mahallesi Karaali Sokakta bahçeden geçen elektrik hattının ve direklerin
yol kenarına alınarak aydınlatma alt yapısının kurulması,

8.c.Terzili Mahallesi Ahmetoğlu Kıran Sokak ile Kurul Sokak arasındı yer alan
bağlantı yolunda aydınlatma alt yıpısının kurularak sokak aydınlatmasının yapılması,
talepleri.

9.YEDAŞ Il Müdürlüğünün 23.12.2019 tarihli ve 8413 sayılı yazısında belirtilen:
9.a.Altınordu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi Şehit Birol YILDIRIM Caddesi ve

bağlantıh yan sokaklar,

9.b.Altınordu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi Çiftlik Caddesi ve Eskipazar Mahallesi
Akgül Sokak,

9.c.Çatalpınar İlçesi Aybastı Caddesi kavşak aydınlatması,

9.d.Fatsa İlçesi Dolunay Mahallesi kavşak aydınlatması,

9.e.Korgan İlçesi Tepe Mahallesi Şehit Em rah SAPA Sokak yeraltı dönüşüın işi,
talepleri

10. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığının 24.|2.2019 tarihli ve E.3l l85 sayılı yazısında
belirtilen Altınordu İlçesindeki:

l0.a.Karapınar MahalIesi l l59 nolu sokakta,

l0.b.Organize Sanayi Camii Mevkiinde,

10.c.Melet Irmağı 2. Köprü giriş ve çılaşında kavşak yapılacak kısımda,

l0.d.Cumhuriyet Mahallesi 1366 nolu sokakta aydınlatma yapılması" talepleri,

ll.Aydınlatma Koınisyonunun almış rılduğu kararların takibi için Genel Aydınlatnıa
Yönetmeliğinin l l nci maddcsinin (l ) ve (2) l'ıkraları gercğince ;

a. Aydınlatma komisyonu tarafından alınan yatırım kararlarının, yatırım planının cari
uygulama döneminde gerçekleştirilmesi nıiiırrkün değilse, EPDK tarafından aydınlatma
yatırımlarına ilişkin olarak il bazında onaylanan yatırım harcama tutarları dikkate alınarak,
dağıtım şirketi taratindan takip eden uygulama döneminde yer almasının sağlanıp
sağlanmadığı,

b Aydınlatma komisyonunun aldığı kaı,arlar; takip eden toplaırtılarda ilgili üyeler
tarafından, yapılan işlemlere ilişkin sunulan bilgi, belge ve görüşler çerçevesinde
değerlendirilerek izlenebilmesi için bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin dağıtım
şirketince bilgi sunulması,
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ALINAN KARARLAII

l.Fatsa Madenler Sitesi Yönetim Kurulunun 09.12.2019 tarihli dilekçesinde beliıltiği " Fatsa

İlçesi Evkaf Mahallesindeki Değirmen Sokak, Dekor Sokak ve Buket Sokakta aydınlatma
alt yapısının kurularak sokak ıydınlatmasının yapılması" talebi doğrultusunda ınahallinde

çekilen görüntüler, google earht görüntüleri ile komisyona sunulan dokümanlar eşliğinde
yapılan inceleme sonucu aydınlatma talep edilen güzergahın CeneI Aydınlatma Yöıreırieliğin in 5

nci maddesinin (l) fıkrası gereğince " Dağıtım şirketi; dağıtım bölgesindeki yerleşim yerlcrinde
bulunan, otoyollar ve özelleştiriImiş erişme konlrollü karayolları Irariç, kaınunun genel

kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, köprü, nıeydan, kıvşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi

aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatmı vc ölçüııı sistemlerinin lesis edilmesi ve

işletilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, iınır plıınlarıırda bulvar, cadde veya çıknıaz
sokaklar dAhil, sokak olaıak belirleııeır meskOn yerlerin tamaınınl kapsar" ve Cenel Aydınlatn-ıa

Yöırehıeliğin iıı (5) nci ınaddesinin (2) nci fıkrasındaki " Otoyollar ve özelleşlirilıniş erişme
kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımıııa yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz
sokak, alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi
yerler ile hallın ücretsiz kullanımıııa açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kamuya ait park,

lıahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trıfik sinyalizasyonu genel

ıydınlatma kapsamında değerleıdirilir ve enerji giderleri genel ıydınlatırra kapsaınında iidenir.
Ticari, reklam, ilan ve benzeri amaçlı paıroların aydınlatmaları ile süs aydınlatınalar için

lrarcanan enerji gcnel ayrlınlatma kapsamın«la değerlendirilmez." hükınii ile 4 ncü maddesİnİn

(t) bendindeki 'Cadde :Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı" ve ( ı,) bendindeki

" Sokak : Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi

için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu" lanımına uygun oldtığundan oybirliği i|e kabulüne

2.Fatsa Belediye Başkanlığının 20.12.20|9 tarihli ve E.11268 sayılı yazısı ekinde yer alan

Geyikçeli Mahallesi Muhtarı Burhan ÇAVLI' nın l0. l2.20l 9 tarihli dilekçesinde belirttiği
"Mahalle belde statüsünde iken yapılan aydınlatma Irattının ekonomik ömrünü
tamamlamasr nedeniyle yetersiz olup mahalleniır yol ve sokaklarında aydınlatma altyapısı
tesisinin yapılması" talebi doğrultusunda mahallinde çekilen görüntüler, google earht

görüntüleri ile komisyona sunulan dokümanlar eşliğinde yapılan inceleme sonucu; mevcut hat

ve direklerin Fatsa Belediye Başkanhğı taratlndan bakım ve onartmın yapılarak çalışmantn
sonucuna göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile istişare edilerek gerek duyulması halinde

tekrar komisyondan talepte bulunulmasına oybirliği ile,

3.Fatsa Belediye Başkanlığının 2 5 .12.20|9 tarihli veE.1l65l sayılı yazısında belirtilen; "Fatsa
İlçesi Evkaf ve Ayazlı Mahallelerinde faaliyet gösteren Katı Atık Transfer İstasyonlarının
giriş-çıkışı ve çevresinin karanlık oIduğu, özellikle karayoluna giriş çıkış yapılan bölgede
aydınlatma alt yapısının kurularak aydınlatmasının sağlanması" talebi doğrultusunda

ınahallinde çekilen görüntüler, google earht görüntüleri ile konıisyona sunulan dokümanlar

eşliğinde yapülan incelenıe sonucu; aydınlatma talep ediIen yol boyunca yerleşiın bu[unmaması

ve karayollarının yol genişletme çalışmasından dolayı Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin
tanımlar ve kısaltmalarla ilgili 4 ncü maddesinin (t) bendindeki " Caddc: Yerleşim ycri
içindeki geniş ve uzunca sokağı"'ve (r) bendindeki " Sokak: Birveya iki tarafına binaların
sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirIi bir yolu"
tanrmrna uygun olmadığındalı talebin oy birliği ile reddine,
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4.Gülyalı Ilçesi, Ambarcılı Mahallesi Muhtarı Hüseyin ŞENEL adlı vatandaşın |2.|2.20|9
tarihli dilekçesinde belirttiği;

4.a.Gülyalı llçesi Mustafalı Mahallesi sınrrından Ambarcılı Mahallesi Doğu Ayşe
Sokaktaki meskenlere kadar olan yoI boyu (300-400 metre) aydınlatıIması," talebi
doğrultusunda n-ıahallinde çekilen görüntüler, google earht görünıüleri ile komisyona sunulan

dokümanlar eşliğinde yapılan inceleırre sonucu; aydınlatma talep edilen yol boyunca yerleşim
bulunmaması yolun aydınlatılnıası için hat yapılnıası, enerji kalite prtıblemleri ortaya

çıkarabileceği gibi bu alanın aydııılaııln-ıası eınsal teşkil ederek etralinda yerleşin-ı olmayan tüm

kırsal mahalle yol aydınlatmasının yapılması taleplerini aılıracaktır. Aydınlatılması istenen yoI

boyunca yerleşim olnıanıasından dolayı Genel Aydııılatına Yönetıneliğinin 5 nci n,ıaddesinin (l)
fıkrası gereğince " Dağıtıın şirketi; dağıtım bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunaıı, otoyollar ve

özclleştirilmiş erişnıe kontrollü karayolları hariç, kaıırunun genel kullanımına yönelik bulvar,
cadde, sokak, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara
ait gerekli aydınlatnra vc ölçüm sistemlerinin tesis edilınesi ve işletilınesinden sorumludur. Bu
sorumluluk, imar planlarında bulvar, cadde veya çıkmaz sokaklar dihil, sokak olarak belirlenen
meskün yer|erin aanıamını kapsar" ve Yönetıneliğinin (5) nci maddesinin (2) nci fıkrasındaki "
Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayol|arı hariç, kanıunun genel kullanımına
yönelik bulvar, cadde, sokak, çıknıaz sokak, alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydan,

kıvşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanıınına açık ve ticari
faaliyette lıulunulmayan kanıuya ait park, bahçe, tırihi ve ören yerleri gibi halkı açık yerlerin
aydınlatmalırı ile trafik sinyalizasyıınu genel aydınlatma kapsamındı değerlendirilir ve enerji
giderleri genel aydınlatnıa kapsamında ödenir. Ticari, reklanr, ilan ve benzeri amaçlı panoların
ıydınlatma|ırı ile süs aydınlatnıılar için harcanan enerji genel aydınlatma kapsamında
değerlendirilmez." hiikınü ile Genel Aydınlatma Yöıretmeliğinin tanımlar ve kısaltmalarla ilgili
4 ncü maddesinin (f) bendindeki " Cadde: Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağr"'
ve (r) bendindeki " Sokak: Bir veyı iki tarafına binaların stralandığı, yayaların ve/veya

ıraçların geçmesi için ıyrılın, başı ve sonu belirli bir yolu" tanımına uygı,ın olmadığından
talebin oy çokluğu ile reddine.

4.b.Ambarcılı Mahallesi Merkez Sokak-Kzılali Sokak arasında (200-250 metre)
aydınlatılması," lalebi doğrulıusunda ınahallinde çekilen görüntüler, google earht görüntüleri

ile komisyona sunulan dokümanlar eşliğinde yapıIan inceleme sonucu; aydınlatma ıalep edilen
yol boyunca yerleşi,n bulunınaınası yolun aydınlatılması için hat yapılması, enerji kalite
problemleri ortaya çıkarabileceği gibi bu alanın aydınlatılması emsal teşkil ederek etrailnda
yerleşim olmayan tüm kırsal mahalle yol aydınlatmasının yapılması ıaleplerini artıracaktır.

Aydınlatılması istenen yol boyuııca yerleşim olmamasındaı-ı dolayı Genel AydInIatma

Yönetnıeliğinin 5 nci n-ıaddesiniıı (l) tikrası gereğince " Dağıtım şirketi; dağıtım bölgesindeki
yerleşim yerlerinde bulunaıı, otoyollar ve özelleştirilıniş erişıne kontrollü karayolları hariç,
kamunun genel kullaııımına yönelik bulvır, cadde, sokak, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu
ve yaya geçidi aydınlatmasından ve buıılara ait gerekli aydıırlatma ve ölçünı sistemlerinin tesis

edilmesi ve işletilmesinden sorunrludur. Bu sorumluluk, imar planlarındı bulvar, cadde veya

çıkmaz sokaklar d6bil, sokak olarak be|irlenen meskin yerlerin tamamını kapsar" ve

Yönetırıeliğin in (5) nci ınaddesinin (2) nci fıkrasındaki " Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme
kontrollü karayolları lrariç, kamuııun genel kullanıınıııa yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkınaz
sokak, ılt-üst geçit, yaya alt-üsi geçidi, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi
yerler ile halkın ücretsiz kullaıııınını açık ve ticari fıaliyelte bulunulınayan kaıııuya ıit park,
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bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları iIe trafik sinyalizasyonu genel

aydınlatma kapsamında değerlendirilir ve enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenir.
Ticari, rekiam, ilan ye benzeri amaçlı pınoların aydınlatmıları ile süs aydınlatmalar için
lıarcanan enerji genel aydınlatma kapsanıında değerlendirilmez." hi.iknıil ile Genel Aydınlatma
Yönetmeliğiniır taı]ütılaf ve kısaltmalarla ilgili 4 ncü maddesinin (f) bendindeki " Cadde:
Ycrleşim yeri içindcki geniş ve uzunca sokağ!"' ve (r) bendindeki " Sokak: Bir veya iki
tarafına binaların sıraland|ğı, yayaların ve/veya araçların geçnıesi için ayrılan, başı ve

sonu belirli bir yolu" tanıı-nına uygun olnradığındaır talebin oy çokluğu ile reddine,

4.c.Ambarcılı Mahallesi Kızılali Sokak-Tüküçlü Sokak arasında (200-250 metre)
aydınlatma yapılmısı" talebi doğrultusunda mahallinde çekilen görüntiiler, google earht

görüntüleri ile konıisyona sunulan dokümanlar eşliğinde yapılan inceleıne soı-ıucu; aydınlatma

talep edilen yol boyı.ınca yerleşim buluırnıaması yolun aydünlatılnıası için hat yapılması, enerji

kalite problemleri ortaya çıkarabileceği gibi bu alanın aydınlatılması emsal teşkil ederek

etraflnda yerleşim olmayan tüıı kırsal malıalle yol aydınlatmasıırın yapılması taleplerini
artıracaktıf. Aydınlatılırıası istenen yol boyunca yerleşim oImaıııasıı,ıdan dolayı CeneI

Aydınlatma Yönetıneliğinin 5 nci ınaddesiniıı (l) fıkıası gereğince " Dağıtını şirketi; dağıtım
bölgesindeki yerleşim yerlerinde tıulunan, otoyollır ve özelleştirilnıiş erişıııe kontrollü karayolları
hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvır, cıdde, sokak, köprü, nreydan, kavşak, yürüyüş
yolu ve yaya geçidi aydınlatnıasından ve bunlara ait gerckli aydııılatına ve ölçüın sistemlerinin
tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, imar plaıılarında bulvar, cıdde veya

çıkmaz sokaklar dAhil, sokak olarak belirlenen ırıeskin yerlerin tanıamıııı kapsar" ve

Yönenneliğinin (5) nci ınaddesinin (2) nci fıkı,asındaki " Otoyo|lar ve özelleştirilmiş erişıne
kon(rollü karayolları lıariç, kaınunun genel kullanımıııa yiinelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz
sokak, alt-üst geçiı, yıyı alt-üst geçidi, köprü, nıeydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi
yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette bu|unulınayan kamuya ail pırk,
bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu genel

aydınlatma kapsamında değerlendirilir ve enerji giderleri genel aydınlatma kıpsanıında ödenir.
Ticari, reklam, ilan ve benzeri amaçlı panolarıır ıydınlatmaları ile siis aydınlatmalar için
hırcanan enerji genel aydııılatma kapsamında değerlcndirilmez." hükmii ile Genel Aydınlatma
Yönetmeliğiı-ıin tanınılar ve kısaltmalarla ilgili 4 ncü ı-ı-ıaddesinin (Q bendindeki " Cadde:
Yerleşim ycri içindeki geniş ve uzunca sokığı"'ve (r) bendindeki " Sokak: Bir veya iki
tarafına binaların sıralındığı, yavaların ve/veyı arıçların geçmesi için ayrılan, başı ve

sonu belirli bir yolu" tanımına uygun olünadüğından talebin oy çokluğu ile reddine,

S.Fatma Y|LMAZ GURSOY adlı vatandaşın |7.12.2019 tarihli dilekçesinde belirttiği

"Kabadüz İlçesi Çaman Sokak-Bahariye Sapağı arasına mevcut direklerdc olmayan
cnerji hattının çekilerek aydınlatmanın sığlanması" talebi doğrultusunda mahallinde

çekilen görüntüler, google earht görüntüleri ile konrisyoı-ıa sunuIan dokümanlar eşliğinde
yapılan inceleme sonucu; aydınlatma talep edilen yol boyunca yerleşim bulunmaması yolun
aydınlatılması için hat yapılması, enerji kalite problenıleri ortaya çıkarabileceği gibi bu alanın
aydınlatılması emsal teşkil ederek etraflnda yerleşiın olmayan tüm k!rsal mahalle yol
aydınlatmasının yapılması taleplerini artıracaktır. Aydııılatılması istenen yol boyunca yerleşim

olmamasından dolayı Cenel Aydınlatma Yönetıneliğinin 5 nci maddesinin (l) tikrası gereğince "
Dağıtım şirketi; dağıaım bölgesindeki yerleşiııı yerlerinıle bulunan, otoyollar ve özelleştirilmiş
erişme kontrollü karayolları hıriç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokık,
köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yayıı gcçidi ay ınlatrnasındaıı vc lıuırlııra ait gerekli
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aydınlaama ve ölçüm sistemlerinin lesis edilınesi ve işletilnıesinden sorunrlııdur. Bu sorumluluk,
imar planlarında bulvar, cıdde veya çıkmaz sokak|ar dihil, sokak olarak bclirlenen mesk0n
yerlerin tamımını kapsar" ve Yönetnıeliğinin (5) nci nıaddesjnin (2) nci fıkrasındaki " Otoyollar
ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karay<ılları hariç, kaınuırun gencl kullanımına yönelik bulvar,
cadde, sokak, çıkmaz sokak, alt-üsı geçit, yaya alİ-üst gcçidi, köprü, meydan, kıvşak, yürüyüş
yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkıır ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette
bulunulnıayan kaırıuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin
aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu genel ıydınlıtnra kapsıınında değerlendirilir ve enerji
giderleri genel aydınlatnıa kapsımındı ödenir. Ticari, reklaın, ilan ve benzeri amaçlı panoların
aydınlıtmıları ile süs aydınialmalır için harcanan enerji genel ıydınlatını kıpsamındı
değerlendirilnıez." hiikınü ile Genel Aydınlatnıa Yönetıneliğinin tanümlar ve kısaltnıalarla ilgili
4 ncü nraddesinin (f) bendindeki " Cıdde: Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı"'
ve (r) bendindeki " Sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayalar|n ve/veya

araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu" tanıınına uygun olnadığından
talebin oy birliği ile reddine,

6.Altınordu Mira Park Evleı,i Sitesi Yönetim Kurulunun |9.|2.2019 taril-ıli dilekçesinde
belirttiği "Altınordu İlçesi Karşıyıkıı Mahallesi 10l5. Sokak No:2/A'«ia yer alan Mira
Park Evleri Sitesinde 60 hanede yaklaşık 250 kişinin ikamct etmekte, sitenin etraf|ndaki

çoğu sokakta aydInlatma yapıldığı, site sakinleriniıı çoğunlukla kullandığı l0l5. Sokakta
aydınlatma alt yapısının kurularak sokak aydınlatnıasının yıpılması" ıalebi doğrultusunda
ınahallinde çekilen görüntüler, google earhı görünlüleri ile konıisyona sunulan dokümanlar
eşliğinde yapılan inceleme sonucu; aydınlatna talep edilen güzergahın Genel Aydınlatnıa
Yönetmelİğİnİn 5 ncİ ırraddesilıİrı (l) lİkıası gereğİnce " Dağıtını şirketi; dağıtını bölgesindeki
yerleşim yerlerinde bulunan, otoyollar ve özelleştirilnıiş erişırre kontrollü karayolları hariç,
kamunun genel kullaırımına yönelik bulvar, cadde, sokak., köprü, ıneydan, kavşık, yürüyüş yolu
ve yaya geçidi aydınlatmasındaıı ve buırlara Ait gerekli aydııılalnra ve ölçünı sistemleriniıı tesis

edilmesi ve işletilınesinden sorunıludur. Ilu sorumluluk, inıar 1rlaıılarında bulvar, cadde veya

çıkmaz sokaklar dİhil, sokak olarak belirleneıı mesk0n yerleriıı tamamını kapsar" ve Geırel
Aydınlatma Yönetıneliğinin (5) nci ınaddesinin (2) nci flkrasındaki " Otoyollar ve özelleştirilmiş
erişnıe kontrollü karayolları hariç, kaınunun genel kullaıııııııııa yönelik bulvar, cadde, sokak,

çıkmaz sokak, alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, ıneydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya
geçidi gibi yerler ile Iralkrn ücretsiz kullaırımına açık ve ticıri faaliyette bulunu|ınayan kamuya
ail park, bahçc, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık ycrlerin aydınlatnıaları ile lrafik
sinyalizasyonu genel aydınlatma kapsaıııında değerlendirilir ve enerjigiderleri genel aydınlatma
kapsamında ödenir. Ticıri, reklaın, ilan ve benzeri aırıaçlı panolırın aydınlalmılırı ile süs
aydınlatmalar için harcanan enerji gencl aydınlatma kapsamındı değerlendirilınez." hükmü ile

4 ncü maddesinin (t) bendindeki 'Cadde :Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı"
ve ( r ) bendindeki " Sokak : Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların velv€ya
araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sıınu belirli bir yolu" tanııılına uygun olduğundan
oybirliği iIe kabu liine

7.Altınordu llçesi Bucak Mahallesi Muhtarı Abdullah ŞAHlN' in Altınordu Kayınakanrlığına
Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden 0.5.12.20l9 tarihli başvurusuna binaen Altınordu
Kaymakamlığının 24.12.20|9 tarilıli ve 23947 491-000-E.4 84 8 sayılı yazısında belinilen "Bucak
Mahallesi 362. Sokıkta aydınlatmı alt yapısının kurulırak sokak aydınlatmastnın
yapılması" talebi doğrultusunda mahallinde çekilen
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koınisyona sunulan dokümanlar eşliğiııde yapılan inceleme sonucu: aydınlatma talep edilen
güzergahın Genel Aydınlatnıa Yönetmeliğinin 5 nci n-ıaddesiırin (l) fikrası gereğince " Dığıtını
şirketi; dağıtım bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunın, otoyollır ve özelleştirilmiş erişme
kontrollü karayolları hariç, kımunun genel kullanıınını yönelik bulvar, cadde, sokak, köprü,
nıeydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlırtınasındın ve bunlara ait gerekli aydınlatma
ve ö|çüm sistenılerinin lesis edilmesi ve işletilnıesinden sorumludur. Bu sorumluluk, imır
;rlanlarında bulvar, cadde veya çıkmaz sokaklar dihi|, sokak olarak bclirlenen ıneskün yerlerin
tımanıtnı kalrsar" ve Geııel Aydınlatına Yönetmeliğiniıı (5) nci nıaddesinin (2) ııci fıkrasındaki "
Otoyollar ve özelleştirilnıiş erişıne konlrollü karıyollan lıariç, kaırrunun gene| kul|anınıına
yönelik bulvar, cadde, sokak, çıknıaz sokak, alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydzn,
kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gilri yerler ile halkrn ücretsiz kullanınıına açık ve ticari
faaliyett€ bulunulınayan kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin
aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu genel aydııılııtırıa kapsamında değerlendirilir vc enerji
giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenir. Ticari, reklanı, ilan ve benzeri amaçlı panoların
aydınlatmaları ile süs aydınlalnıalar için harcanan enerji genel aydınlatma kapsımında
değerlendirilmez." hükınii ile 4 ı,ıcü maddesinin (t) bendindeki 'Caddc :Yerleşim yeri
içindeki genlş ve uzunca sokığı" ve ( r ) bendiııdeki " Sokak : Bir veya iki tarafina
binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli
bir yolu" tanın]ıııa uygtın olduğundan oybirliği ile kabuliine

8.Altınordu llçesi Terzili Mahallesi Muhtarı Erdal KANDEMIR adlı vatandaşın 25.|2.20|9
tarihli dilekçesinde belirttiği;

8.a.Terzili Mahallesi ile Hatipli Mahallesi anayolu üzerinde bulunan Tepedağ
Sokakta aydınlatma alt yapısının kurularak sııkak aydınlatmasının yapılması, talebi
doğrultusunda mahallinde çekileı-ı görüntü|er, google earht görüntüleri ile konıisyona sunulan
dokünıanlar eşliğinde yapılan iııceleme sonucu; aydınlatına talep edilen yol boyunca yerleşim
bulunmaması yolun aydınlatılması içiır hat yapılıııası, enerji kalite problemleri ortaya

çıkarabileceği gibi bu alaııın aydınlatılnıası eıısal teşkil ederek etratlnda yerleşin-ı olnıayan tüm
kırsal ınahalle yol aydınlatınasının yapılnıası taleplerini arılracaktır. Aydınlatı lırrası isteıren yol
boyunca yerleşİm olmaınasından dolayı Cenel Aydıırlatına Yönetmeliğinin 5 nci n,ıaddesinin (l)
fıkrası gereğince " Dağıtını şirketi; dağıtını bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunan, otoyollar ve
özelleştirilmiş erişnıe kontrollü karayolları hariç, kaırıunun gencl kullınıınına yönelik tıulvar,
cadde, sokak, köprü, nıeydan, kavşık, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlalmasından ve bunlıra
ıil gerekli aydınlıtma ve ölçüın sisteınleriniır tesis cdilmesi ve iş|etilmesinden sorumludur. Bu
sorumluluk, imar plaıılarındı bulvar, cadıle veya çıkıııaz sokııklar dihil, sokak olarak belir|enen
ıneskİn yerlerin tanıanırııı kapsar" ve Yönelneliğinin (5) nci ınaddesinin (2) nci fıkrasındaki "
Otoyollar ve öze lleştirilnı iş erişme kontrollü karayolları hariç, kanıunun genel ku|lanımına
yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokık, alt-üsl geçit, ynya alt_üsl geçidi, köprü, meydan,
kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ilc hallon ücretsiz kuIlınımına ıçık ve ticari
faaliyette bulunulmayan kaınuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin
aydınlatmıları ile trafik sinyalizısyoııu genel aydınlalırıa kapsamında değerlendirilir ve enerji
giderleri genel aydınlıtnıa kapsanıında iidenir. Ticari, reklını, ilan ve benzeri amaçlı panoların
aydınlaamaıarı ile süs aydınlatınalar için harcanın encrji genel aydlnlatına kıpsaınında
değerlendirilnıez." hiikınii ile Genel Aydınlatma Yöneımeliğinin tanımlar ve kısaltmalarla iIgili
4 ncü maddesinin (1) bendindeki " Cadde: Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı,''
ve (r) bendindeki " Sokak: Bir vey
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araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu" tanımına uyguıı olmadığından
talebin oy birliği ile reddine,

8.b.Terzili Mahallesi Karaali Sokakta bahçoden geçen elcktrik lıattının ve

direklerin yol kenarına alınarak aydınlatma alt yapısının kurulması, talebi doğrultusunda

n-ıahallinde çekilen görüntüler, google earht görüntüleri ile komisyona sunulan dokümanlar
eşliğinde yapılan incelen,ıe soııucu; aydınlaıma talep edilen yol boyunca yerleşim bulunnıaması
yolun aydıırlatılması için hat yapılıııası, enerji kalile problen-ıleri ortaya çıkarabileceği gibi bu

alanın aydınlatılınası emsal teşkil ederek etrafinda yerleşiı-ır olnrayan tüıır kırsal ı-ı-ıahalle yol
aydınlatmasınıır yapılnıası taIeplerini aılıracaktır. Aydııılatılıııası istenen yol boyunca yerleşim
oln,ıamasından dolayı Genel Aydınlatlııa Yönetmeliğinin 5 nci nıaddesinin ( I) lıkrası gereğince "
I)ağıtım şirketi; dağıtım bölgesindeki yerlcşim yerlerinde bulunan, otoyollar ve Ozellcştirilmiş
erişme kontrollü karıyolları hariç, kanıunun genel kullanımıııa yönelik bulvar, cadde, sokak,
köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi ıydınlatmasından ve bunlara ait gerekli
aydınlatma ve ölçünı sistemlerinin tesis edilnıesi ve işle(ilmesinden sorunıludur. Bu sorumluluk,
inrar planlarındı bulvar, cadde veya çıknraz sokaklır dihil, sokık olarak belirlenen mesk0n
ycrlerin taırıamını kapsar" ve Yönetıneliğinin (5) nci nıaddesinin (2) nci lıkıasındaki " Otoyollar
vc özelleşlirilmiş erişnıe kontrol|ü karayolları lıariç, kaıırunun genel kullanıınına yönelik bulvır,
cadde, sokak, çıkınaz sokak, alı_üsa geçit, yaya alt_üst geçidi, köprü, nreydan, kavşak, yürüyüş
y<ılu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari faaliyette
bulunulmayan kamuya ıil park, bıhçe, aarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerleriıı
ıydınlatnııları ile trafik sinya|izasyonu genel aydııılatını kapsıınındı değerlendirilir ve enerji
giderleri genel aydınlatma ka;rsamında ödenir. Ticari, reklaın, ilıın ve bcnzeri amaçlı panoların
ıydııılatmı|arı ile süs aydınlatnıalar için lıarcanın eneıji genel ıydınlıtına kapsamında
değerlendirilmez." hükmü ile Genel Aydınlatma Yönetıneliğinin tanımlar ve kısaltnıalarla ilgili
4 ncü maddesinin (t) bendindeki " Cadde: Yerleşiın yeri içindeki genlş ve uzunca sokağı,"
ve (r) bendindeki " Sokak: Bir veya iki tarafını binaların sıralandığı, yayaların ve/veya
araçıarın geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu" tanımına uygun olmadığından
talebin oy birliği ile ı,eddine,

8.c.Tcrzili Mıhallesi Ahmetoğlu Kıran Sokık ile Kurul Sokak arasında yer alan
bağlantı yolunda aydınlatma alt yapısının kurularak sokak aydtnlatmasının yapılması,
talebi doğrultusunda mahallinde çekilen görüntüler, google earht görüntüleri ile komisyona
sunulan dokümanlar eşliğinde yapılan inceleme soDucu; aydınlatııa talep edilen yol boyunca
yerleşİm buIunmaması yolun aydınlatılır,ıası için hat yapılması, enerii kalite problemleri ortaya

çıkarabileceği gibi bu alanın aydınlatıln-ıası emsal teşkil ederek etraflnda yerleşim olınayan tüm

kırsal malralle yol aydınlatmasııı ın yapılıııası talepleı,ini artıracaktır. Aydınlatılması istenen yol
boyunca yerleşİm olı-ı-ıaınasından dolayı Genel Aydınlatııa Yönetııeliğiniı 5 nci ııaddesinin ( l)
l ıkrası gereğince " Dığıtıın şirketi; dağıiını bölgesindeki yerleşim yerlerintle buIunan, oitıyollar ve

özelleştirilmiş erişnıe koııtrollü karayolları hariç, kıınrunun genel kullanımıııa yönelik bulvar,
cadde, sokık, köprü, uıeydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara
ait gerekli aydınlatnıı ve ölçüm §istemlerinin tesis edilmesi ve işlcıilmesinden sorumludur. Bu
sorumluIuk, imar plınlarında bulvar, caddc veya çıkıııaz sokaklır dihil, sokık olarak belirlenen
ııreskün yerlerin tamıınını kapsar" ve Yönetıneliğinin (5) nci ınaddesinin (2) nci fikrasındaki "
Oloyollar ve özelleştirilmiş erişme konırollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına
yönelik bulvar, cıdde, sokak, çıkmaz sokak, alt-üst gcçit, yıya ılt-üsl geçidi, köprü, meydan,
kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullaııımına açık ve ticıri
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faaliyette bulunulmayın kamuya ait pırk, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin
aydınlatınaları ile tralik sinyalizısyonu genel aydııılalırıa kapsanıında değerlendirilir ve enerji
giderleri genel aydınlatma kapsaınında ödenir. Ticıri, reklaın, ilan ve benzeri amaçlı panoların
aydınlatınaları ile süs aydınlatınalar için lrarcanıın encrji genel aydınlılma kapsanrında
değerlendirilınez." hiikınü ile Genel Aydınlatnıa Yönetıneliğinin ıaııımlar ve kısaltmalarla ilgili
4 ncü maddesinin (l) bendindeki " Cadde: Yerleşinı yeri içindcki geniş vc uzunca sokağı,"
ve (r) bendindeki " Sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya

araçların gcçmesl için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu" tanıınıııa uyguıı olnradığından

talebiıı oy birliği ile reddiıre,

9.YEDAŞ iı Mtıdıırıtigtintiıı 23.12.2019 tarihli Ve 8413 sayılı yazısında belirtileıı:

9.a.Altınordu Ilçesi, Karşıyaka Mıhallesi Şchit Birol YILDItlIM Caddesi ve
bağlantılı yan sokaklarda ayd!nlatına, talebi doğrultusunda mahalIinde çekilen görüntüler,
google earht görüntüleri ile konıisyona suııulan dokün]anIar eşliğinde yapılaıı inceleıııe sonucu;

aydınlatma talep edİlen güzergahın Cenel Aydınlatıı,ıa Yönetnıeliğinin 5 nci ınaddesinin (l) fıkrası
gereğince " Dağıtım şirketi; dağıtım bölgcsindeki yerleşim yerlcrinde bulunan, otoyollar ve

özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kaıırunun genel kullanımıııa yöne|ik bulvar,
cadde, sokak, köprü, nıeydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yıya geçidi aydınlıtnıasından ve bunlara
ait gerekli aydınlalnra vc ölçüın sistemleriıin tesis edilnıcsi ve işletilmesindeıı soruıırludur. Bu
sorumluluk, imar plaıılarında bulvır, cadde veya çıkırııız sokaklar dihil, sokık olarak belirlenen
ıııeskin yerlerin aanıanıını kapsar" ve Genel Aydınlatnıa Yönetnıeliğinin (5) nci n,ıaddesinin (2) nci
flkrasındaki " Otoyollar ve özelleştirilnıiş erişme kontrollü karayolları hariç, kanıuııun genel
kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, alt-üsl geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü,
ıııeydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve
licari fıaliyette bulunulmayan kamuya ıil park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık
ycr|erin aydınlatmaları ile trafik sinyalizısyonu gcnel aydınlatma kapsamında değerlendirilir ve
enerji giderleri genel aydınlatını kapsaıırında ödenir. Ticari, reklam, iIın ve benzeri amaçlı
panoların aydınlatmaları ile süs aydınlatmalar için harcaıan enerji genel aydınlatma kapsamında
dcğerlendirilmez." htikııü ile 4 ncü maddesinin (t) bendindeki 'Caddc :Yerleşinı yeri
içindeki geniş ve uzunca sokağı" ve ( r ) bendindeki " Sııkak : IJir vcya iki tarafına
binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların gcçmesi için al,rılan, başı ve sonu belirli
bir yolu" tanımrna uygun olduğundan oybirliği ile kabuliine

9.b.Altınort|u İlçcsi, Karşıyaka Mıhallesi Çiftlik Cacldesi ve Eskipazar Mahallesi
Akgül Sokak, talebi doğrultusunda mahallinde çekilen görüntüler, google earht görüntüleri ile
koınisyona sunulan dokümanlar eşliğinde yapılan inceleme sonucu, aydınlatma talep edilen
güzergahın Genel Aydınlatına Yönetmeliğinin 5 nci n,ıaddesinin (l) fıkrası gereğince " Dağıtım

şirketi; dağıtım bölgesindeki yerleşinı yerlerinde bulunaıı, oloyollar ve öze|leştirilmiş erişme
kontrollü karayolları hariç, kaınunun genel kullanıııııııa yönelik bulvar, cıdde, sokak, köprü,
nıeydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatınasından ve bunlara ıit ger€k]i aydınlatma
ve ölçüm sistemleriıin tesis edilmesi ve işletilmesinden soruıırludur. Bu sorunıluluk, imar
planlarında bulvar, cadde veya çıkmaz sokıklar d5hil, sokak olarak belirleneıı ıneskOn yerleriıı
lamamını kapsar" ve Genel Aydınlatma Yönetıneliğinin (5) nci ınaddesinin (2) nci fıkrasındaki "
Otoyollar ve özelleşlirilmiş erişme kontrollü karayolları hıriç, kamunun genel kullanımına
yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokık, alt_üsl gcçit, yaya alt-üsl geçidi, köprü, meydan,
kavşak, yürüyüş yolu ve yıya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullınınrına açık ve ticari
liıaliyette bulunulmayaıı kamuya ıit pırk, bahçe,
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aydınlatmaları ile trafik sinyalizasyonu gcnel aydınlatnıa kapsaııııııda değerlendirilir ve enerji
giderleri genel aydınlıtma kapsanrında ödenir. Ticari, reklam, ilan ve benzeri amaçlı pınoların
aydınlatmalarl ile süs aydınlaimalar için harcanan enerji genel aydınlatma kapsamında

ıleğerlendirilnıez." hükınü ile 4 ncü maddesinin (f) bendindeki 'Cadde :Yerleşim yeri
içindeki geniş ve uzunca sokağı" ve ( r ) bendiııdeki " Sokak : Bir veya iki tarafina
binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçn!esi için ayrılan, başı ve sonu belirli
bir yolu" tanımına uygun olduğundan oybiıliği iIe kabulüne

9.c.Çatalpınar İlçesi Aybastı Ca<lt|esi kavşak aydınlatması, talebi doğrultusunda

nlalıallinde çekilen göIüntüleı,, google earht görüntüleri ile konıisyona sunulan dokünanlar
eşliğinde yapılan inceleıne sonucu, aydınlatnra talep edilen güzergalrın Ceırel Aydınlatma

Yönetıneliğinin 5 nci ınaddesinin (l) fikrası gereğince '' Dağıtıın şlrketii dağıtım bölgesindeki
yerleşim yerlerinde bulunan, otoyollar ve özel leştirilıniş erişıne kontrollü karayolları hariç,

kamunun genel kullaırıınına yönelik bulvar, cadde, sokık, köprü, ıııeydan, kavşak, yürüyüş yolu

vc yaya geçidi aydınlııtıııasından ve buıılırı ait gerekli ıydınlalına ve ölçünı sistenleriniüı tesis

cdilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, imar planlarında bulvar, cadde veya

çıkmaz sokaklar d6hil, sokak olarak belirlenen ıneskin yerleriır tıınamıııı kapsar" ve Cenel

Aydınlaına Yönehneliğinin (5) nci ınaddesinin (2) nci fıkrasındaki " Otoyollar ve özelleştirilmiş

crişme kontrollü karayolları hariç, kamuırun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak,

çıkmaz sokık, alt-üsı g€çiı, yıya alı-üst geçidi, köprü, ıneydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya

geçiıli gibi yerler ile halkın ücretsiz kullınımına açık ve ticari faaliyette bu|unulmayan kamuya

ait park, bahçe, ıarihi ve öreıı yer|eri gibi halka açık yerlerin aydınlatmalarl ile lra{ik

sinyalizasyonu genel ayılınlatma kapsamında değerlendirilir ve enerji giderleri genel a}dınlatma

kılrsamınıla ödenir. Ticari, reklaırr, ilan ve lıenzcri ıııııaçlı ;rano|ırın aydınlatmaları ile süs

ıydınlatmalır için harcanaır enerji genel ıydınlatmı kapsaınındı değerlendirilmez." hükmü ile

4 ncü maddesinin (f) bendindeki .cadde:yerıeşim ycri içındekı geniş ve uzunca sokağı"
ve ( r ) bendiııdeki " Sokak : Bir veya iki tarafina binaların sırılandığı, yayaların ve/veya

araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu betirli bir yolu" tanümlna uygun olduğundan

oybirliği ile kabulüne

9.d.Fatsa ilçesi Dolunay Mıhallesi kavşık aydınlatması, talebi doğrultusunda

mahallinde çekiten görüntüler, google earht görüntüleri ile komisyona sunulan dokümanlar

eşliğinde yapılan inceleme sonucu; aydııılatn]a talep ediIen güzergahın Genel Aydınlahxa
yönetmeliğinin 5 nci nıaddesiniıı (l) fıkı,ası gereğince,' Dağıtını şirketii dağıtım bölgesindeki

yerleşim yerlerinde bulunan, otoyollar vc özelleştirilnıiş erişıne kontrollü karayolları hariÇ,

kaınunun genel kullaııımına yönelik bulvar, cadde, sokak, köprü, nreydan, kavşak, yürüyüş yolu

ve yaya geçi«li ıydınlıtmasın<lan ve bun|arı ait gerekli aydınlatına ve ölÇüm sistemlerinin tesis

edilmcsi ve işletilmesinden sorumlu<|ur. l}u sorumluluk, imar plınlarındır bulvır, cadde veya

çıkmaz sokaklar dihil, sokak olarak belirlenen ıneskün yerlerin tanramlnı kapsar" ve Genel

Aydınlatına Yöneııneliğinin (5) nci nıaddesinin (2) nci tlkrasındaki " Otoyollır ve özellcştirilmiş

erişme kontrollü karayolları hariç, kınruırun genel kullanımıııı yönelik lrulvar, cadde, sokak,

çıkmaz sokık, alGüsl g€çit, yaya alGüst geçidi, köprü, ıııeydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya

geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullanımına ıçık ve ıicari faıliyette bulunulmayan kamuya

ait park, bahçe, tarihi ve örcn yerleri gibi halka açık yerlcrin aydınlatınaları ile trafik

sinyalizasyonu genel ııydınlatma kapsamında değerlendirilir ve enerji giılerleri genel ıydıırlatına
kapsımındı ödenir. Ticari, rek|am, ilan ve benzeri aınaçlı paııoların aydınlatmaları ile süs

ayılınlatmalar için harcanan enerji genel ayılınlatnra kapsanrında değerlendi rilmez." hükınü ile

4 ncü maddesinin (f) beııdindeki 'Caddc :Yerleşinı ycri içindcki gen v€ uzunca sokağı"
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ve ( r ) bendindeki " Sokak : Bir veya iki tırafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya

araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu" tanımına uygun olduğundan
oybirliği ile kabulüne

9.e.Korgan İlçesi Tepe Mahallesi Şehit Emrah SAPA Sokak yera|tı dönüşüm işi,
talepleri talebi doğrultusunda mahallinde çekilen görüntüler, google earht görüntüleri ile
komisyona sunulan dokümanlar eşliğinde yapılan inceleııre sonucu; aydınlatma talep edilen
gtizergalıın Genel Aydınlatnıa Yönetııeliğinin 5 ııci nıaddesinin (l) fıkrası gereğince " Dığıtıın
şirketi; dağıtım bölgesindeki yerleşiırı yerleriııde bulunan, otoyollar ve özelleştirilnıiş erişnıe
k«.ıntrollü karayolları hariç, kıınunuıı genel kullanıınıııa yönelik bulvar, cadde, sokak, köprü,
meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatnıısındın ve bunlara ıit gerekli aydınlatma
ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesindcn sorunıludur. Bu soruınluluk, inıar
planlarında bulvar, cadde veya çıknıaz sokıklar dAhil, sokak olarak belirlenen ıııeskün yerlerin
lamamını kapsar" ve Cenel Aydınlatına Yönetn,ıeliğinin (5) nci nıaddesinin (2) nci t'ıkrasındaki "
Otoyollar ve özelleştirilmiş erişnre kontrollü karayolları |rariç, kaıııunun genel kulIanımına
yönelik bulvır, caddc, sokak, çıknıaz sokak, ılt-üst gcçil, yaya alt-üsl geçidi, köprü, meydın,
kavşak, yürüyüş yolu ve yıya geçidi gibi yerler ile hılkın ücretsiz kullanımına açık ve ticari
faaliyelte bulunulmayan kaırıuya ait park, bahçe, larihi ve ören yerleri gibi halka açık yerlerin
aydınlıtmaları ile arafik sinyalizasyonu genel aydınlatnıa kapsanrında değerlendirilir ve enerji
giderleri genel aydınlıtına kapsamında ödenir. Ticari, rcklam, ilan ve benzeri aınaçlı panoların
aydınlalmaları ile süs aydınlatmalır için harcanan enerji genel ıydınlıtırıa kıpsamında
dcğerlendirilnıez." lıtikınü ile 4 ncü maddesinin (1) bendindeki 'Cadde :Yerleşim yeri
içindeki geniş ve uzunca sokağı" ve ( r ) bendindeki " Sokak : Bir veya iki tarafına
binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçnıesi için ayrılan, başı ve sonu belirli
bir yolu" tanımına uygun olduğundan oybirliği ile kabuliine

l0. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığının 24.|2.20|9 tarihli ve E.3l l85 sayılı yazısında
beIirtilen Altınordu İlçesindeki;

l0.a.Karıpınar Mahallesi ll59 nolu sokakta, talebi doğrultusunda ııahallinde çekilen
görüntüler, google earht görüntüleri ile konrisyona sunulan dokümanlar eşliğinde yapılan
İnceleme sonucu; talep edİleıı güzeı,gahın Ceııel Aydınlatn,ıa Yönetıneliğinin 5 nci ııaddesinin (l)
fikrası gereğince " Dağıtını şirketi; dığılım bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunan, otoyollar ve
özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kaınunun genel kullanımıııa yönelik bulvar,
cadde, sokak, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçiıJi aydınlatmasından vc bunlara
ıit gerekli aydınlatma ve ölçüm sisteınlerinin tesis edilmesi ve işleiilnıesinden sorumludur. Bu
stırumluluk, imar p|ın|arında bulvar, cadde veya çıkmaz srrkıklar ılihil, sokak olarak belirlenen
nıesk0ı yerlerin tamanıı | kapsar" ve Geırel Aydınlatııra Yönetıneliğinin (5) nci nıaddesinin (2) nci
llkrasındaki " Ot<ıyollar ve özelleştirilmiş erişırıe kontı,tıllü karayolları hariç, kamunun genel
kullanımına yönelik bulvar, cadde, sııkık, çıknıaz sokak, ılt_üst geçit, yaya alı-üsı geçidi, köprü,
ıneydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile halkın ücretsiz kullınımını açık ve
ticari faaliyette bulunulınayan kanruya ait park, bıhçe, tarihi ve öreır yerleri gibi halkı açık
yerlerin aydınlatııııları ile trafik sinyalizasyonu genel ıydınlatnıa kapsamında değerlendirilir ve
enerji giderleri genel aydınlatma kılısamında iidenir. 'ficıri, reklım, ilan ve benzeri ımaçlı
;ranoIarın aydınlatmaları ile süs aydınlatmalır için harcanan eneıji genel ıydınlatına kapsamında
değerlendi rilmez." hüknıü ile 4 ncü maddesinin (t) bendindeki 'Cadde :Yerleşim yeri
içindeki geniş vc uzunca sokağı" ve ( r ) bendindeki " Sokak : l}ir veya iki tarafına
lıinaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılın, başı ve sonu belirli
bir yolu" tantmına uygı.ın olduğundan oybiı,liği ile kabılüne

l0.b.Organize Sanayi Camii Mevkiindo, talebi doğrultusunda mahallinde çekilen
görüntüler, google earht görüntüleri ile komisyona sunulan dokümanlar eşliğinde yapılan
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iı-ıcelenıe sonucu; aydınlatma talebinin Genel Aydınlatıııa Yönetıneliğiıı iıı 5 nci ı,ıaddesinin (5)
t)krası gereğince "Dağıtıın lisansı sahibi Organizc Saırayi Bölgeleri (OSB) içerisindeki genel
aydınlatma yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine ıittir. Dağıtım lisansı bulunnıayın
OSB'lcrin sınırları içerisindcki genel aydınlatnıa yükünılülüğü dağıtım şirketine aittir."
hüknıü gereğince aydınlatma talep edilen güzergahıır OSB' nin dağıtıın lisansı alanı içerisinde
olduğundan dolayı oybirliği ile reddiııe

l l.c.Melet Irnıağı 2. Köprü giriş ve çıkışında kavşak yapılacık kısımda, talebi
doğrultusunda mal-ıallinde çekileı-ı görüntüler, google earht göı,ünttileri ile komisyoııa sunulan
dokümanlar eşliğinde yapıları inceleıne sonucu; talep edİlen güzergahın Genel Aydınlatnıa
Yönetıneliğinin 5 nci ııaddesiniıı (l) tikrası gereğince " Dağıııın şirkeli; dağıtını bölgesindeki
yerleşim yerlerindc bulunan, otoyollır ve özelleşliril nı iş erişnıe koııtrollü karayolları hariç,
kamunun geııel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu
ve yaya geçidi aydınlatmasından ve buırlarıı ait gcrekli ıydınlıtnra ve ölçüın sistenılerinin tesis
cdilmesi ve işletilmesinden soruınludur. Bu soruınluluk, imar planlarınd:ı bulvar, cadde vcya
çıkmız sokaklar dehil, sokak oiıırak lıclirleneıı ıneskin yerlerin tanıımını kapsır" ve Genel
Aydınlatına YönelıeIiğiniıı (5) nci ınaddesinin (2) nci flkı,asındaki " Otoyollır ve özellcştirilmiş
erişme kontrollü karayolları hariç, kanrunun genel kullanımına yönelik bulvır, cadde, sokak,
çıkmaz sokak, all-üst geçit, yaya ılt_üst geçidi, köprü, ıneyılın, kavşak, yürüyüş yolu ve yayı
geçidi gibi yerler ile lrılktn ücretsiz kullanıınına açık vc ticari faaliyette bulunulınıyan kamuya
ait park, bahçe, larihi ve ören yerleri gibi hılka açık yerlerin ayı|ınlatmaları ile trafik
sinyalizasyonu genel aydınlatmıı ka;rsıınında değerlendirilir vc enerji giderleri genel aydınlatına
kıpsanıındı ödenir. Ticıri, reklam, ilan ve benzeri aıııaçlı panolarııı aydı nlıııııaları ile süs
ıydınlatmalır için harcanın enerji gcne| aydınlatnıa kırpsaıııında değerlendirilmez." hükınü ile
4 ncü nıaddesinin (t) bendindeki 'Cadde ıYerleşim yeri içindeki geniş vc uzunca sokağı"
ı,e ( r ) bendindeki " Sokak : Bir veya iki tarafına bina|arın sıralandığı, yayaların vc/veya
ıraçların gcçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu" tanınrına uyguır olduğuı-ıdan
oybirliği ile kabulüne

1l.d,Cumhuriyct Mahıllesi l366 nolu sokakta aydınlatma yıpılmısı'' talepleri, talebi
doğrultusunda ııahallinde çekilen görüntüler, google earlrı görüntüleri ile konıisytına sunulan
dokümanlar eşliğinde yapılaıı inceleme sonucu; ; aydınlatüna talebinin Genel Aydınlatma
Yönetn,ıeliğin in 5 nci nıaddesiııiır (5) f-ıkrası gereğince "Dağ|tını lisansı sahibi Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB) içerisindeki genel ıydınlatmıı yükünılülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir.
Dağıtım lisansı bulunmayan OSB'lerin sınrrları içerisindeki genel aydınlatma
yükümlü|üğü dağıtım şirketine aittir." hükmü gereğince aydın]aırıa talep edileı1 güzergahın
OSB' nin dağıtım lisansı alanı içerisinde olduğundan dolayı oybirliği ile ı,eddine,
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