DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Madde 1- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2014 tarihli ve 623 sayılı kararı ile
yürürlüğe konulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Teşkilat
Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik'in "Teşkilat Yapısı" başlıklı 5 inci maddesinde
yer alan "İdari İşler Şube Müdürlüğü, Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, Yol İşleri Şube
Müdürlüğü, İlçeler Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü, Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü "
ibaresine, "Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü" eklenmiştir.
(2) Anılan Yönetmeliğin "Daire Başkanlığının Görevleri" başlıklı 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (m) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (n) bendi eklenmiş; buna bağlı
olarak mevcut (n) bendi (o) olarak değiştirilmiştir:
"n) Belediyenin enerjiyle ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve
yaygınlaştırmak,
o) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek."
(3) Anılan Yönetmeliğe “Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü” başlıklı 11/b maddesi
eklenmiştir:
"Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü"
MADDE 11/b- (1) Şube müdürlüğünün görevleri aşağıda sayılmıştır:
a) Belediyenin enerjiyle ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve
yaygınlaştırmak,
b) Belediye birimlerince açılacak olan elektrik, su ve doğalgaz abonelik ve giderlerinin
takibini yapmak,
c) Birimlerde enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına yönelik etüt ve proje
çalışmalarını yürütmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
d) Belediyenin enerji verilerinin takibini, analizini, raporlamasını yapmak,
e) Belediyesinin enerji mevzuatı çerçevesinde enerjiyi ve enerji kaynaklarını etkin ve
verimli kullanmasını sağlamak,

f) Enerji verimliliği ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; toplumda
farkındalık oluşturacak ve bilinci artıracak seminer, çalıştay, konferans ve panel gibi
etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek ve enerji bilinçlendirme çalışmalarına destek
vermek,
g) Yenilenebilir enerji kaynaklarından (hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle,
biyogaz) elektrik üretimi sağlamak ve Belediyenin hizmetlerinde kullanmak,
h) İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olarak, Belediyenin sorumluluğu
altındaki binaların, tarihi eserlerin, dış mekânlarında, park ve meydanlarda, yüksek
teknolojik çözümleri sunarak, aydınlatılmalarını sağlamak, periyodik olarak bakım ve
onarımlarının takibini yapmak,
i) Belediyenin görev ve yetki kapsamında enerji ve aydınlatma faaliyetlerinin en iyi
şekilde yürütülebilmesi için ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlara katılım
sağlamak, üye olmak ve koordinasyonu geliştirmek,
j) Belediye bünyesindeki jeneratörlerin ve kompanzasyon panolarının arıza, bakım ve
onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
k) Belediyenin hizmet binası olarak kullandığı yerler dışındaki hizmet alanlarında
bulunan asansör, yürüyen merdiven ve engelli platformlarının bakım ve onarımını
yapmak veya yaptırmak,
l) Belediye hizmet binaları ve yerleşkelerinde, Enerji Etüdü, Enerji Kimlik Belgesi,
Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yeşil Yerleşkeler konularına dair
çalışmalar yürütmek, takibini yapmak veya yaptırmak ve ilgili yerler için enerji
yöneticisi görevlendirmek."
Yürürlük
Madde 2(1) Bu yönetmelik hükümleri, Meclisin kabulü ve Belediyenin
(www.denizli.bel.tr) web sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 3- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

