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GüNDEM

2. Altınordu Kaymakamlığının 30.01.2020 tarihli ve 460 sayılı yazısı ekinde yer alan Altınordu
İlçesi Kayabaşı Mahalle Muhtaıı Cengiz GÜZELHAN adlı vatandaşın 29.01.2020 tarihli
dilekçesinde belirttiği "Kayıbaşı Mıhallesi Kelebekbışı mevkiinde bulunın 210 metre
uzunluğundaki yolda aydınlatma direği yoktur. Okula gidiş gelişlerde bu yolu kullanın
kız öğrenciler köpek ve yabani hayvınlardan korktukları için yola aydınlatma
al§apısının kurularak aydınlatmanın sağlanması" talebi,

3.Altınordu İlçesi Eskipazar Mütarı İlhan KARAAĞAÇ adlı vatandaşın 05.02.2020 tarihli
dilekçesinde belirttiği "Eskipızar Tomcuoğlu Memurkent 2. Etap Camii ve dolmuş hattı
güzergihında l00 metre mesafeye aydınlatma al§apısının kurularak aydınlatmanın
sağlanması" 1alebi,

4.Altınordu İlçesi Uzunmusa Mahalle Muhtarı Beytullah İLHAN adlı vatandaşın 31.01.2020
tarihli dilekçesinde belirttiği "Uzunmusa Mahallesi Aşağı Sokıkta yaşıysn vatandışları
aydınlatma hizmeti verilmesi için Kurtulmuş Mahallesinden gelen elektrik hattının yol
kenarına alınarak sokak aydınlatması yaptm işinin 2020 yıh yatırım programına
alınması" talebi,

5, Altınordu Kaymakamlığının 25 .02.2020larihli ve 844 sayılı yazısı ekinde yer alan Alünordu
İlçesi Teyneli Mahalle Mütarı Rıza YEŞİLTEPE adlı vatandaşın 24.02.2020 ıaıih|i
di|ekçesinde belirttiği "Teyneli Mahallesi Güvendikli Sokakta bulunan mezarlık
bölgesindeki 250 m uzunluğundaki yolda aydınlatma direği olmadığından vatandaşlar ve
okulı giden öğrenciler okula gidiş gelişlerde sıkrntı yaşadığı için söz konusu yere
ıydınlıtma altyapısının kurulırık ıydınlıtmının sığlınmısı" talebi,

6.Sudi ALTUNTAŞ adlı vatandaş ın 25.02.2020 tarihli dilekçesinde belirttiği "Altınordu llçesi
Kurtulmuş Mahallesi Düz Sokağı 6 adet aydınlıtma direği dikilerek ıydınlınmanın
sağlaması" talebi,

7.Kumru Belediye Başkanlığının 03.02.2020 tarihli ve 20 sayıh yazısında belirttigi "İlçemiz
Demircili Mahallesinde yapımı tamamtanarak faaliyet gösteren Kumru İmam Halip
Kompieksi okulumuzun ilçe merkezine bağlantısı bulunan yol Belediyemiz tarafindan
beton yol olarak yapılmıştır. Yapımı tamamlanan yol üzerinde ıydınlatmı hattı ve
direkleri bulunmadığından karanlık olmakta, öğrenci, servis ırıçları ve eğitim personeli
için sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle sorunun çözümü noktısındı gerek duyulacak
proje çahşmasının muhıtap kuruluşı iletilmesi için Komisyonda görüşüImesi" talebi
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l. Samet KESKİN adlı vatandaşın 30.01.2020 tarihli dilekçesinde belirttiği "Fatsa İlçesi
Dolunay Mahallesi Başköy Sokakta aydınlatma altyapısının kurularak aydınlıtmanın
sağlanmasİ' talebi,
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8.Çamaş Belediye Başkanlığının |4.02.2020 tarihli ve 79 sayiı yazısında belirttiği;

8-a) Taşoluk Mahıllesi 4 Nolu Sokalç
8-b) GüneşIer Caddesi,
8-c) Jandırmı Karakol Komutanlığı ve Fiskobirlik deposuna ulaşımı sağlayın

Sucuali Caddesi,
8-d) Danışman Mahıllesi Krran Caddesinin Sokak aydınlatmılırının yapılmısı"

+,alep|ei,(8-a,b,c imar planı içerisinde ve 8-d imar planı dışında)

9.0rdu Büyiikşehir Belediye Başkanlığının 26.02.2020 tarihli ve 5090 sayılı yazısında belirttiği
"İdıremiz tarafından Ünye İlçesi Belediye Caddesine (PTT-Meydan arası) aydınlıtma
çalışmısı planlanmaktadır. Söz konusu caddenin Büyü§ehir Belediyemiz tarafından
prestij cıdde projesi olması düşünülmektedir. Konunun Aydınlatma Komisyonunda
görüşülüp aydınlatma durumunun değerlendirilmesi "talebi,

l0.Çatalpınar Belediye Başkanlığının 28.02.2020 tarihli ve l4l saylı yazısında belirniği
"İlçemiz Keş Deresi ve Bolaman Çayı sahil hattında bulunan Ada Park ve Şehit Er Cevat
YILN{AZ parklarına giden yolda aydınlatma olmadığından gece geç saatlerde
uyuşturucu madde kullanıldığına dair bulgular tespit edilmiştir. Söz konusu ılanda
yapımı devım eden ilçe emniyet amirliği bulunmaktadır. Bolaman Çayı ve Keş Deresi
sahil hattı boyunca bulunan imar yolunun aydınlatılması" talebi,

l1.Fatsa Durukent Sitesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 02.03.2020 tarihli ve 2 sayılı yazısında
belirttiği;

ll-a) Durukent Sitesinin batı cephesindeki Durukent Sokak ve 4,5 dönümlük yeşil
alan sınırındaki ahşap direklerdeki elektrik kablolarının yer altına alınması,

ll-b)Durukent Sitesinin doğu cephesindeki Dağ Sokağa aydınlatma direği
dikilerek sokak aydınlatmasının sağlanması" talepleri,

l2.Ordu Büyfüşehir Belediye Başkanlığının 02.03.2020 tarihli ve E.5550 sayılı yazısında
belirniği; İlimiz Altınordu İlçesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Atatürk Bulvarı üzerinde
bulunan refüj ve kavşaklarda Büyükşehir Belediyemiz tarafindan çeşitli düzenleme
çalışmaları yapılacaktır. Yeşihrmak Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kavşak düzenleme
çılışmısı kıpsımındı aydınlatma (projektör) direklerinin deplase edilmesi ve yetersiz
olduğu tespit edilen aydınlatma direklerinin sayılarınrn arttrrılma§ı gerekmektedir.

Bu nedenle söz konusu güzergahlarda tra{ik akrşının emniyeti ile vatandaşlırın
can ve mal güvenliğinin sağlanması açısrndan, aydınlatma (projektör) direklerinin
deplısesinin yapılması ve yetersiz kalan aydınlatmanın yeniden projelendirilip tesis
edilmesi gerekmektedir. Konunun genel aydınlatma kapsamrnda değerlendirilerek
aydınlatma komisyonunda ivedi olarak görüşülmesi" talebi,

13. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığının 28.06.2019 giin ve Parklar ve Yeşil Alanlaı
Dairesi Başkanlığı, Parklaı ve Yeşil Alanlar Şube Müdtirlüğiiniln 21950853-3l0.99-E.1451l
sayılı yazısında ".20|81162506 ihale kayıt numara!ı "Muhtelif Cadde ve Bulvarda
Kaldırım Yapım Işi" kapsamında 13090 nolu projede onaylanan 9 m'lik ıydınlatma
direklerinin, imalatın devam ettiği Fatih Caddesinde uygulanmasının hem fiziki (Binı
çıkmılırının konsollıra mani olması ve cadde genişliğinin direk açıklığından dar olması)
hem de ekonomik olarak uygun olmadığından, Aydınlatma Yönetmeliğinin "Komisyon
Hık ve Yükümlülükleri" l2. Maddesi (e) fıkrasına göre aydınlatma tipinin belirlenmesi"
talebinin komisyonda görevli Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığının temsilcikleri tarafindan
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gelişen şartlar nedeniyle yönetmeliğin 10 ncu maddesinin (2) fıkasında belirtilen " .... Üyeler,
gündeme ilave etmek istedikleri konuları toplantı tarihinden en geç 2 iş günü öncesinde
başkana iletirler." htikmü gereğince Aydınlatma Komisyonunun 2019-5 sayılı karanrun
tekar gündeme alınaıak görüşülmesi talebi

14. Yönetmeliğin 10 ncu maddesinin (2) fıkasmda belirtilen " .... Üyeler, gündeme ilave
etmek istedikleri konuları toplantı tarihinden en geç 2 iş günü öncesinde başkana
iletirler." hiikmü gereğince üyelerin "Komisyonun iş yükünün azaltılması ve kamu ıdına
tasarrufa gidiIebilmesi için sekretaryaya gelen taleplerin, kurumda teknik personel
bulunmıması nedeniyle komisyon adına alan incelemesi ve görüntülemesini yıpın
dağıtımcı iirma YEDAŞ' ın alan incelemesi ve görüntülemesi sonucundı sekretaryaya
talebin Aydınlıtma Komisyonunun görevleri ile ilgili 12 nci maddesi kapsamına girip
girmediğin bildirilmesi sonucu gündem oluşturulması" talebi

l5.Aydınlatma Komisyonunun almış olduğu kararların takibi için Genel Aydınlatma
Yönetmeliğinin ll nci maddesinin (1) ve (2) fıkraları gereğince;

15-a). Aydınlatma komisyonu tarafindan alınan yatırım kararlannın, yatrnm plarıının
cari uygulama döneminde gerçekleştirilmesi mümkün değilse, EPDK tarafından aydınlatma
yatırımlanna ilişkin olarak il bazında onaylanan yatırım harcama tutarlan dikkate alınarak,
dağıtım şirketi tarafindan takip eden uygulama döneminde yer almasının sağlanp
sağlanmadığı,

15-b) Aydınlatma komisyonunun aldığı kararlar; takip eden toplantılarda ilgili üyeler
tarafından, yapılan işlemlere ilişkin sunulan bilgi, belge ve görüşler çerçevesinde
değerlendirilerek izlenebilmesi için bir önceki toplantıda alınan kararlaıa ilişkin dağıtım
şirketince bilgi sunulması,

ALINAN KARARLAR

l. Samet KESKİN adlı vatandaşın 30.01.2020 tarihli dilekçesinde belirttiği "Fatsa İtçesi
Dolunıy Mıhıllesi Başköy Sokakta aydınlatma altyapısının kurularak aydınlatmının
sağlanması" talebi doğrultusunda mahallinde çekilen göriinıüler, google earht görtintüleri ile
komisyona sunuları dokiiınanlar eşliğinde yapılan inceleme sonucu; aydınlatma talebinde
bulunan Başköy Sokaktaki mevcut yolda görülen alt ve üst yapı eksiklikleri ile ilgili
çalışmalannın tamamen bitirilmesine müteakip yatırımcı kuruluş tarafindan yatınm progrİımlna
alınmasına,

3 )tı

2. Altınordu Kaymakamlığının 30.01.2020 tarihli ve 460 sayılı yazısı ekinde yer alan Altınordu
İlçesi Kayabaşı Mahalle Mütarı Cengiz GÜZELHAN adlı vatandaşın 29,o|.2020 :rıi.h|i
dilekçesinde belirttiği "Kayabaşı Mahallesi Kelebekbaşı mevkiinde bulunan 210 metre
uzunluğundaki yolda aydınlatma direği yoktur. Okula gidiş gelişlerde bu yoiu kullanan
krz öğrenciler köpek ve yabani halıanlardan korktukları için yola aydınlıtma
al§apısının kurularak aydınlatmanrn sağlanması" talebi doğrultusunda mahallinde çekilen
görüntüler, google earht görüntüleri ile komisyona sunulan dokümanlar eşliğinde yapılan
inceleme sonucu; Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4 nci maddesinin (ı) fıkrasında belirtilen
" Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel
kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geçit, yaya
alt-üst geçidi, köprü, meydan ve yayı geçidi gibi yerler ve mevcut genel aydınlatma tesisi
güzergihında yer alan yerlerin kullanılmasına hizmet eden ve bunlarrn devamı
niteliğindeki yerler ile halkrn ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi
ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu ," ve 4 ncü maddesinin (f)
bendindeki 'Cadde :Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı" ve ( r ) bendindeki "
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Sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi
için ayrrlan, başı ve sonu belirli biryolu" tanımrna uygun olmadığından talebin reddine,

3.Altınordu İlçesi Eskipazar Mütan ilhan KARAAĞAÇ adlı vatandaşın 05.02.2020 tarihli
dilekçesinde belirttiği "Eskipazar Tomcuoğlu Memurkent 2. Etap Camii ve dolmuş hattı
güzergihında l00 metre mesafeye aydınlatma ıl§apısrnın kurularak ıydınlatmının
sağlınmasr" talebi doğrultusunda mahallinde çekilen görtiıtiiler, google earht görilnttlleri ile
komisyona sunulan dokümanlar eşliğinde yapılan inceleme sonucu; Aydınlatma Yönetmeliğinin
(5) nci maddesinin (2) nci fıkasındaki " Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü kırayolları
hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokal«, çıkmız sokalç alt-üst geçit, yayı
ılt-üst geçidi, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler ile hıIlun ücretsiz
kullanımına açık ve ticari faaliyette bulunulmayan kımuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerIeri
gibi halka açık yer|erin aydınlatmaları ile tralik sinyalizasyonu genel aydınlıtma kapsamında
değerlendirilir ve enerji giderleri genel aydınlıtmı kapsamında ödenir. Ticari, reklam, ilın ve

benzeri ımıçlı pınoların aydıniatmaları ile süs aydınlatmalar için harcanan enerji genel

aydınlatma kıpsamında değerlendirilmez." hükmü ile 4 ncü maddesinin (f) bendindeki 'Cadde
:Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağr" ve ( r ) bendindeki " Sokak ı Bir veya iki
tarıfına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ıyrılan, başı ve
sonu belirli bir yolu" tanımına uygun olduğundan talebin kabulüne ve dağıtımcı firma tarafindan

yatırım progıamına alınmasına,

4.Altınordu İlçesi Uzrınisa Mahalle Mütarı Beytullah İLHAN adlı vatandaşın 31.01.2020
tarihli dilekçesinde belirttiği "Uzunisa Mıhallesi Aşağı Sokıktı yaşayan vatındaşlara
aydınlatma hizmeti verilmesi için Kurtulmuş Mahallesinden gelen elektrik hattının yol
kenarına alınarak sokak aydınlatması yaprm işinin 2020 yıh yatırım programına
ılınmısı" talebi doğrultusunda mahallinde çekilen göri.intüler, google eaıht görtlntüleri ile
komisyona sunulan dokümanlar eşliğinde yapılan inceleme sonucu; Genel Aydınlatma
Yönetmeliğinin Aydınlatma Komisyonunun görevleri ile ilgili l2 nci maddesindeki belirtilen
hususlan kapsamadığından reddine, talebin bu konuda görevli olan dağıtımcı firma YEDAŞ'a
yapılması gerektiğine,

5, Altınordu Kaymakamlığının 25 .02.2020 tarihli ve 844 sayılı yazısı ekinde yer alan Altınordu
İlçesi Telneli Mahalle Mütan fuza YEŞİLTEPE adlı vatandaşın 24.02.2020 tat'.hli
dilekçesinde belirttiği "Teyneli Mahallesi Güvendikli Sokakta bulunan mezarlık
bölgesindeki 250 m uzunluğundaki yolda aydrnlatma direği olmadığından vatandaşlar ve
okula giden öğrenciler okula gidiş gelişlerde sıkrntı yaşadığı için söz konusu yere
aydınlatma al§apısrnın kurulırak aydınlatmanın sağlanması" talebi doğrultusunda
mahallinde çekilen görilntüler, google earht göriintüleri ile komisyona sunulaı,ı dokiimanlar
eşliğinde yapılan inceleme sonucu; Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4 nci maddesinin (ı)
fıkasında belirtilen " Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarr hariç,
kımunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, soka\ çıkmaz sokak, yürüyüş yolu,
alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ve mevcut genel
aydınlatma tesisi güzergAhında yer alan yerlerin kullanılmasına hizmet eden ve bunların
devamı niteliğindeki yerler ile hallrın ücretsiz kullanımına açık ve kamuyı ait park,
bahçe, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu ," ve 4 ncü
maddesinin (f) bendindeki 'Cadde :Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağr" ve ( r
) bendindeki " Sokak : Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veyı
araçlarrn geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli biryolu" tanımına uygun olmadığından
talebin reddine,
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6.Sudi ALTIJNTAŞ adlı vatandaş ın25 .02.2020 taıihli dilekçesinde belirttiği "Altınordu İlçesi
Kurtulmuş Mahıllesi Düz Sokağa 6 adet aydınlatma direği dikilerek aydınlanmanın
sağlaması" talebi doğrultusunda mahallinde çekilen görüntüler, google earht görtintüleri ile
komisyona sunulaı dokümanlar eşliğinde yapılan inceleme sonucu; Genel Aydınlatma
Yönetmeliğinin 4 nci maddesinin Q) fıkasında belirtilen " Otoyollar ve özelleştirilmiş
erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde,
sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydan ve
yaya geçidi gibi yerler ve mevcut genel aydınlatma tesisi güzergflhında yer alan yerlerin
kullanılmasrna hizmet eden ve bunların devamı niteliğindeki yerler ile hallun ücretsiz
kullanımına açık ve kamuya ait par§ bahçe, tarihi ve ören yerlerinin aydınlatılması ile
trafik sinyalizasyonunu ," ve 4 ncü maddesinin (fl bendindeki 'Cadde :Yerleşim yeri
içindeki geniş ve uzunca sokağı" ve ( r ) bendindeki " Sokak : Bir veya iki tarafına
binaların srralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve sonu belirli
bir yolu" tanımına uygun olmadığından talebin reddine,

7.Kumru Belediye Başkanlığının 03.02.2O2O tarihli ve 20 sayılı yt\zısında belirttiği "İlçemiz
Demircili Mahallesinde yapımı tamamlınarak faaliyet gösteren Kumru İmam Hatip
Kompleksi okulumuzun ilçe merkezine bağlantısı bulunan yol Belediyemiz tarafindan
beton yol olarak yapılmıştır. Yapımı tamamlanan yol üzerinde aydınlatma hattr ve

direkleri bulunmadığından karanlrk olmakta, öğrenci, servis araçları ve eğitim personeli
için sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle sorunun çözümü noktasrnda gerek duyulacak
proje çalışmasınrn muhatap kuruluşa iletilmesi için Komisyonda görüşülme§i" talebi

doğrultusunda mahallinde çekilen görüntüler, google earht görüntüleri ile komisyona sunulan

dokiimanlar eşliğinde yapılan inceleme sonucu; Aydınlatma Yönetmeliğinin (5) nci maddesinin (2)

nci fikrasındaki " Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollan hariç, kamunun genel

kullanımrna yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü,
meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi gibi yerler iie hallan ücretsiz kullanımına açık ve

ticari fıaliyette bulunulmayan kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerleri gibi halka açık
yerlerin ıydınlatmaları ile trafik sinyalizısyonu genel aydınlatma kapsamında değerlendiri|ir ve

enerji giderleri genel aydınlatma kapsamında ödenir. Ticari, reklam, ilan ve benzeri amaçlı
panolırın aydınlatmaları ile süs aydınlatmalar için harcanan enerji genel aydınlatma kapsamrnda

değerlendirilmez." hükmü ile 4 ncü maddesinin (f) bendindeki 'Cadde ıYerleşim yeri
içindeki geniş ve uzunca sokağı" ve ( r ) bendindeki " Sokak : Bir veya iki tarafına
binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başıve sonu belirli
bir yolu" taınmrna uygun olduğundan talebin kabulüne ve dağıtımcı firma YEDAŞ tarafindan

yatırım progmmına alınmasına,

8.Çamaş Belediye Başkanlığının 14.02.2020 tarihli ve 79 sayılı yazısında belirttiği;

8-a) Taşoluk Mahallesi 4 Nolu Sokak ile ilgiti talebi doğrultusunda müallinde çekilen
göriintüler, google earht göriintüleri ile komisyona sunulan dokiimaılar eşliğinde yapılan
inceleme sonucu; söz konusu sokakta aydrnlatmanın bulunduğundaı büisle Aydınlatma
Komisyonun bir karar almasına gerek olmadığı ancak mevcut aydınlatma tesisinde dağıtıcı
firma olan YEDAŞ tarafindan gerekli araştırmanın yapılarak mevcut eksikliklerinin
giderilmesine,

8_b) Güneşler Caddesi ile ilgili talebi doğrultusunda mahallinde çekilen göriintüler,
google earht göriintüleri ile komisyona sunulan dokiimanlar eşliğinde yapılan inceleme sonucu;
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4 nci maddesinin (ı) fikrasında belirtilen " Otoyollar ve
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özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik
bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü,
meydan ve yaya geçidi gibi yerler ve mevcut genel aydınlatma tesisi güzergAhında yer alan
yerlerin kullanılmasına hizmet eden ve bunların devamı niteliğindeki yerler ile halkrn
ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tırihi ve ören yerlerinin
aydınlatrlması ile trafik sinyalizasyonunu ," ve 4 ncü maddesinin (f) bendindeki 'Cadde
:Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı" ve ( r ) bendindeki " Sokak : Bir veyı iki
tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve
sonu belirli bir yolu" tanımına uygun olmadığından talebin reddine,

8-c) Jandarma Karakol Komutanlığı ve Fiskobirlik deposuna ulaşımı sağlayan
Sucuali Caddesi ile ilgili talebi doğrultusunda mahallinde çekilen görüntüler, google earht
görüntüleri ile komisyona sunulan dokiimanlar eşliğinde yapılan inceleme sonucu; Genel
Aydınlatma Yönetmeliğinin 4 nci maddesinin Q) fıkasında belirtilen " Otoyollar ve
özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik
bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geçit, yaya aIt-üst geçidi, köprü,
meydan ve yaya geçidi gibi yerler ve mevcut genel aydınlatma tesisi güzergihında yer alan
yerlerin kullınılmasına hizmet eden ve bunların devamı niteliğindeki yerler ile hılkın
ücretsiz kullınımını açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi ve ören yerlerinin
aydınlıtılması ile trıfik sinyalizasyonunıı ," ve 4 ncü maddesinin (f; bendindeki 'Cıdde
:Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı" ve ( r ) bendindeki " Sokak : Bir veyı iki
tarafına binaların sıralındığı, yayaların velveya araçların geçmesi için ayrılan, başı ve
sonu belirli bir yolu" tanımına uygun olmadığındarı talebin reddine,

8-d) Danışman Mahallesi Krran Caddesinin Sokak aydınlatmalarının yapılması (8-
a,b,c imar planı içerisinde ve 8-d imar planı dışında) ite ilgili talebi doğrultusıında mahallinde
çekilen göri.lntüler, google earht göriiıtüleri ile komisyona sunulan dokiimanlar eşliğinde
yapılan inceleme sonucu; Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4 nci maddesinin Q) fikasında
belirtilen " Otoyollar ve özelleştirilmiş erişne kontrolIü karayolları hariç, kamunun genel
kullanımını yönelik bulvar, cadde, sokık, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geçit, yıya
alt-üst geçidi, köprü, meydan ve yayı geçidi gibi yerler ve mevcut genel aydınlatma tesisi
güzergihındı yer ılın yerlerin kullanılmasını hizmet eden ve bunların devamı
niteliğindeki yerler ile halkrn ücretsiz kullanımına ıçık ve kamuya ait pırk, bıhçe, tırihi
ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik slnyalizasyonunıı ," ve 4 ncü maddesinin (f)
bendindeki 'Cadde :Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzuncı sokağı" ve ( r ) bendindeki "
Sokak ı Bir veya iki tırafını binaların srrılandığı, yayaların ve/veya araçlırın geçmesi
için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu" tanımına uygun olmadığından talebin reddine,

9.0rdu Büyi,ikşehir Belediye Başkanlığının 26.02.2020 tarihli ve 5090 sayılı yazısında belirttiği
"Idaremiz tarafindan Unye Ilçesi Belediye Caddesine (PTT-Meydan arası) aydınlıtma
çalışması planlanmaktadır. Söz konusu caddenin Büyükşehir Belediyemiz tarafından
prestij cadde projesi olması düşünülmektedir. Konunun Aydınlatma Komisyonunda
görüşülüp aydınlatma durumunun değerlendirilmesi " talebi doğrultusıında mahallinde
çekilen göriintüler, google earht görüntüleri ile komisyona sunulan dokiimanlar eşliğinde
yapılan inceleme sonucu; söz konusu caddenin dar olması, binalann yolun darlığı nedeniyle
birbirine çok yakın konumda ve bitişik olması nedeniyle tip pğe onaylı direklerin fiziki olarak
kullarıılmasını miimki.in olmadığı ancak Belediye Caddesi'nin (PTT-Meydan arası) şehrin ana
arterinde bulunmasr, yoğun olarak araç ve yaya trafiğince kullanılması nedeniyle Aydınlatma
Komisyonunun görevleri ile ilgili 12 nci maddesinin (e) fıkrasında belirtilen "(Dgİ!sik:RG-
20l4l2018-303 ll Direk dikilmesi uvpun olmavın bulvar. cadde. vürüvüs volu. sokak9
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ıydrnlatmı seklini belirlemeye yetkilidir." hükmü gereğince, aydınlatma direğinin de
aydınlatma şeklini içerdiğine ve
kabulünün vapılmasına müteakip işletmesinin (bakım, onarım vb.) ilgili vanımcı
kurumun uhdesinde kalmak üzere yapılacak ıırotokole rıaralel ödemenin qenel
aydınlatma kaDsamına alınmasına"

10.Çatalpınar Belediye Başkanlığının 28.02.2020 tarihli ve l4l sayılı yazısında
belirttiği "İlçemiz Keş Deresi ve Bolaman Çayı sahit hattın«la bulunan Ada Park ve Şehit
Er Cevat Y|LMAZ parklarına giden yolda aydınlatma olmadığından gece geç saıtlerde
uyuşturucu madde kullanıldığına dair bulgular tespit edilmiştir. Söz konusu alında
yapımı devam eden ilçe emniyet amirliği bulunmaktadır. Bolaman Çayı ve Keş Deresi
sahil hattı boyunca bulunan imar yolunun aydınlatılması" talebi doğrultusunda mahallinde
çekilen görüntüler, google earht görüntüleri ile komisyona sunulan dokümanlar eşliğinde
yapılan inceleme sonucu; Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4 nci maddesinin Q) fıkrasında
belirtilen " Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel
kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geçit, yaya
alt-üst geçidi, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ve mevcut genel aydınlıtmı tesisi
güzergihında yer alan yerlerin kullanılmasına hizmet eden ve bunların devımı
niteliğindeki yerler ile halkın ücretsiz kullınımını açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi
ve ören yerlerinin aydınlatılması iIe trafik sinyalizasyonunu ," ve 4 ncü maddesinin (f)
bendindeki 'Cadde :Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı" ve ( r ) bendindeki "
Sokık : Bir veyı iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya arıçların geçmesi
için ayrılın, bışı ve sonu belirli bir yolu" tanımına uygun olmadığından talebin reddine
ancak aııcak mevcut aydınlaüna tesisinde dağıtıcı firma olan YEDAŞ tarafindan gerekli
araştıımanın yapılarak mevcut eksikliklerinin giderilmesine,

ll.Fatsa Durukent Sitesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 02.03.2020 tarihli ve 2 sayılı yazısında
belirniği;

l1-a) Durukent Sitesinin batı cephesindeki Durukent Sokak ve 4,5 dönümlük yeşil
alan sınırındaki ahşap direklerdeki elektrik kablolarının yer altına ahnmasr ile ilgili talebi
doğrultusunda mahallinde çekilen göriintüler, google earht görilnttileri ile komisyona sunulan
dokiiırnanlar eşliğinde yapılan inceleme sonucu; Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin Aydınlatma
Komisyonunun görevleri ile ilgili 12 nci maddesindeki belirtilen hususları kapsamadığındaıı
reddine talebin Aydınlatma Komisyonuna değil bu konuda görevli olan dağıtımcı firma
YEDAŞ' a yapılması gerektiğine ,

l1-b)Durukent Sitesinin doğu cephesindeki Dağ Sokağa aydınlatma direği
dikilerek sokak aydınlatmasının sağlanması" ile ilgili talebi doğrultusunda mahallinde
çekilen görüntüler, google earht görüntüleri ile komisyona sunulan dokiimanlar eşliğinde
yapılan inceleme sonucu; Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4 nci maddesinin (ı) fikrasında
belirtilen (' Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel
kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geçit, yaya
alt-üst geçidi, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ve mevcut genel aydınlatma tesisi
güzergAhında yer alan yerlerin kullanılmasına hizmet eden ve bunların devamr
niteliğindeki yerler ile halkın ücretsiz kullanımrna açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihi
ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu ," ve 4 ncü maddesinin (f)
bendindeki 'Cadde ıYerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağr" ve ( r ) bendindeki "
Sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesi
için ayrılın, başı ve sonu belirli bir yolu" tanımrna uygun olmadığından talebin reddine,
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l2.Ordu Büyiikşehir Belediye Başkanlığının 02.03.2020 tarihli ve E.5550 sayılı yazısında
belirttiği; İlimiz Altınordu İlçesi Bülent Ecevit Bulvarı ile Atatiirk Bulvarı üzerinde
bulunan refiij ve kavşaklarda Büyülşehir Belediyemiz tarafından çeşitli düzenleme
çalışmılan yapılacaktır. Yeşihrmak Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kavşak düzenleme
çalışması kapsamında aydınlatma (projektör) direklerinin deplase edilmesi ve yetersiz
olduğu tespit edilen aydınlatma direklerinin sayılarının arttırılması gerekmektedir.

Bu nedenle söz konusu güzergahlarda trafik alaşrnın emniyeti ile vatandaşların
can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından, aydınlatma (projektör) direklerinin
deplasesinin yapılmısı ve yetersiz kalan aydınlatmanın yeniden projelendirilip tesis
edilmesi gerekmektedir. Konunun genel aydınlatma kapsımındı değerlendirilerek
aydrnlatma komisyonunda ivedi olarak görüşülmesi" talebi doğrultusunda mahallinde
çekilen göriintiiler, google earht görilntüleri ile komisyona sunulan dokiimanlar eşliğinde
yapılan inceleme sonucu ; Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 4 nci maddesinin Q) fıkrasında
belirtilen " Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel
kullanımrna yönelik bulvar, cadde, soka\ çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geçit, yaya
alt-üst geçidi, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ve mevcut genel aydınlatma tesisi
giizergAhında yer alan yerlerin kullanılmasına hizmet eden ve bunların devamı
niteliğindeki yerler ile halkrn ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait pırlç bıhçe, tarihi
ve ören yerlerinin aydınlatıiması ile trafik sinyalizasyonunıı ," ve 4 ncü maddesinin (f)
bendindeki 'Cıdde ıYerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı" ve ( r ) bendindeki "
Sokak ı Bir veyı iki tarafına binalırın sıralandığı, yıyaların ve/veya ırıçlırın geçmesi
için ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu" tanımına uygun olduğundan talebin kabuliiııe,

13. Ordu Büyfüşehir Belediye Başkanlığının 28.06.20|9 gi,in ve Paıklar ve Yeşil Alanlar
Dairesi Başkanlığı, Parklar ve Yeşil Alanlar Şube Müdürlüğiiıün 2l950853-310.99-E.l45l l
sayıh yazısında " 2018/162506 ihale kayıt numaralı "Muhtelif Cadde ve Bulvarda
Kaldırım Yapım İşi" kapsamında 13090 nolu projede onaylanan 9 m'lik aydınlatmı
direklerinin, imılatın devam ettiği Fatih Caddesinde uygulanmısının hem fiziki @ina
çıkmalırının konsollara mani olması ve cadde genişliğinin direk açıklığından dar olması)
hem de ekonomik olarak uygun olmadığından, Aydınlatma Yönetmeliğinin "Komisyon
Hak ve Yükümlülükleri" l2. Maddesi (e) fıkrasına göre aydınlatma tipinin belirlenmesi"
lalebinin komisyonda görevli Ordu Büyfüşehir Belediye Başkanlığının temsilcikleri tarafindan
gelişen şartlar nedeniyle yönetmeliğin l0 ncu maddesinin (2) fikrasında belirtilen " .... Üyeler,
gündeme ilave etmek istedikleri konuları toplantı tarihinden en geç 2 iş günü öncesinde
başkana iletirler." hükmü gereğince Aydınlatma Komisyonunun 20l9-5 sayılı karannın
tekar gi.indeme alınarak görüşülmesi talebi doğrultusunda;

Aydınlatma Komisyonun 09.08.20l9 taıihinde yapmış olduğu toplantıda 2019-5 sayılı
karar tutanağında " Sahıda yapılan çalışmalarda 2018_3 sayılı komisyon kararrnda bahse
konu tip proje onaylı direklerin kullanılmadığı yerine 4 metrelik dekoratif tipli
ıydınlatma direkleri dikildiği, tip projelerinin bulunmadığı görülmüştür. Bu doğrultuda
Fatih Caddesindeki aydınlatma için Ordu Büyü§ehir Belediye Başkanlığınca ticari
aboneliğin yapılmasr ve aydınlatma bedelinin de Ordu Büyü§ehir Belediye Başkanlığınca
yüklenilmesi Ordu Büyü§ehir Belediye Başkanhğı temsilcileri Mehmet Selçuk
DURUKAN ve Mehmet TÜRKYILMAZ ile Altınordu Belediye Başkanlığı temsilcisi
Muhammed KABAL' ın karşı oylarrna karşı oyçokluğu ile karar verilmiştir."

Karann tekrar görüşülmesinde; Fatih Caddesinin ancak bir aracın geçebileceği
genişlikte bulunduğu, binaların yolun darhğı nedeniyle birbirine çok yakın ve bitişik konumda
olmast tip proje onayh direklerin caddede kullanılmasının fiziki olarak mtimkiin olmadığı
ancak Fatih Caddesinin kentin ana arterinde bulunması, yoğun olarak araç ve yaya trafiğince
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kullanılması nedeniyle sorunun da çözülmesi gerektiğinden bahisle Aydınlatma Komisyonunun
görevleri ile ilgili l2 nci maddesinin (e) fıkrasında belirtilen "(Değişik:RG-20/4/20l8-30397)
Direk dikilmesi uyqun olmayan bulvar. cadde. yürüyüş yolu, sokak, çıkmaz sokak
kavşalç alt-üst geçit, köprü, meydan ve yaya setidi cibi yerlerde avdınlatma şeklini
belirlemeve vetkilidir." htikmü gereğince aydınlatma direğinin de aydınlatma şeklini
içerdiğine ve aydınlatma tesisinin. onaylı oroiesine göre gecici katıulünün vapılmasına
müteakio isletmesinin (balıım. onarım vb.) ilgili vaoımcı kurumun uhtesinde kalmak
üzere yaDılacak rırotokole paralel ödemenin genel aydınlatma kapsamına alınmasına"

14. Yönetmeliğin l0 ncu maddesinin (2) fıkrasında belirtilen " .... Üyeler, gündeme ilave
etmek istedikleri konuları toplantı tırihinden en geç 2 iş günü öncesinde başkana
iletirler." hükmü gereğince üyelerin " Komisyonun iş yükünün ızaltılması ve kamu ıdına
tasarrufa gidilebilmesi için sekretaryaya gelen taleplerin, kurumda teknik personel
bulunmaması nedeniyle komisyon adına alan incelemesi ve görüntülemesini yıpın
dağrtımcı firma YEDAŞ' ın alın incelemesi ve görüntülemesi sonucunda sekretaryaya
talebin Aydınlatma Komisyonunun görevleri ile ilgili 12 nci maddesi kapsamına girip
girmediğin bildirilmesi sonucu gündem oluşturulması" talebi görüşülerek talebin
komisyonun iş yükiinü azaliacağı ve gereksiz personelin toplantıya çağrılmasını
ön leyeceğinden bahisle kabulüne.

lS.İlçe belediye başkanlıklannın toplantıya katılan temsilcileri, kendi belediyelerinin,
sorumluluk alanındaki talepler hakkındaki görüşmelere katıldıkları ve bu taleplere yönelik oy
kullanacakları hususunda,

Oybirliği ile kararı verilmiştir.
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