
ADIYAMAN VALİLİĞİ  

 GENEL AYDINLATMA KOMİSYON 

TOPLANTI TUTANAĞI 

 

TOPLANTININ 

 TARİHİ : 07.03.2014  SAATİ : 14.00  SAYISI : 04 

 YERİ : Adıyaman Valiliği Toplantı Salonu 

 

GÜNDEM:  

1- ) Açılış  

2- ) Adıyaman Belediyesinin başvurusu (Park, bahçe ve kaldırım abonelerinden 

bağlantı bedeli alınmaması talebi) 

3- ) Adıyaman Belediyesinin başvurusu (Şehir merkezinde Oturakçı Pazarı olarak 

bilinen alışveriş merkezi abonesinin genel aydınlatma kapsamında 

değerlendirilmesi) 

4- ) Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü’ nün başvurusu (Adıyaman Kâhta Karayolu 2. 

Km’ sinde bulunan Köprüye ait genel aydınlatma abonesinin proje onayı talebi) 

5- ) Gölbaşı İlçesi Belediye Başkanlığının Başvurusu ( Ölçü devreleri 

ayrıştırılmadan abonelerin genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi) 

 

Genel Aydınlatma Komisyon Başkanı Sayın Levent ÖZTİN gündemi oluşturan 

konuların görüşülerek karara bağlanmasının hayırlı olması dilek ve temennisiyle 

toplantıyı açtı. Gündem görüşülmeye başlandı. 

2-)  Adıyaman Belediyesinin Park, bahçe ve kaldırım abonelerinden bağlantı bedeli 

alınmaması talebi görüşüldü, ancak görüş birliği sağlanamadı. Bu nedenle çevre illerde 

diğer dağıtım şirketlerinin uygulaması soruldu, akabinde yönetmelik yeniden gözden 

geçirildi ve sonuç olarak kesin bir kanat hâsıl olmadı. İtilafın ortadan kaldırılması 

bakımından Enerji Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne konu hakkında görüş 

sorulmasına karar verildi. 

        Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlayıcı olacak görüşü beklenirken söz konusu 

abonelerin bulunduğu çevrelerde yaşanması muhtemel güvenlik sorunlarının önüne 

geçilmesi için abonelerden iz bedeli alınarak abonelik işlemlerinin ikmal edilmesine karar 

verilmiştir. 

 

3-) Adıyaman Belediyesinin talebi üzerine şehir merkezinde bulunan oturakçı pazarının 

Genel Aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi görüşüldü. 



      Oturakçı pazarında bulunan abonelerin Genel Aydınlatma kapsamında 

değerlendirilerek bakım onarım işlerinin AKEDAŞ A.Ş tarafından yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

 

4-) Karayolları 8. Bölge Müdürlüğünün Adıyaman Kâhta Karayolu 2. Km’ sinde bulunan 

Köprüye ait genel aydınlatma abonesinin proje onayı talebi görüşüldü. 

     Söz konusu projenin GÖKSÜ A.Ş’ ne iletilmek üzere AKEDAŞ A.Ş’ ne 

gönderilmesine karar verildi. 

 

5-) Gölbaşı İlçesi Belediye Başkanlığının Ölçü devreleri ayrıştırılmadan abonelerin genel 

aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi başvurusu görüşüldü. 

      Bahse konu abonelerin genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi karara 

bağlanmıştır. 

6-) Genel Aydınlatama Komisyonu sekretaryasının AKEDAŞ A.Ş ’tinden alınarak Genel 

Aydınlatma komisyonu genel koordinatörü İbrahim GÜRBÜZ beye verilmesine karar 

verilmiştir. 

7-) Genel Aydınlatma Komisyonu tarafından muhtelif zamanlarda yapılan denetim ve 

kontrollerde ilgili yönetmeliğin yayınlanmasından sonara yapılacak olan Genel aydınlatma 

çalışmalarının projelendirilerek komisyon onayından sonara uygulanacağı esasına riayet 

edilmediği gözlemlenmiştir. Bu anlamda bütün belediyelerin resmi yazıyla yeniden 

uyarılmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

   Levent ÖZTİN    
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