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Belediyeler hayatımızda yer alan hizmetlerin büyük bir bölümü
ile yakından ilgilidir. Ulaşım, atık, altyapı, içme suyu, çevreyle
ilgili hizmetler vb. bütün belediye hizmetleri enerjiye ihtiyaç
duymakta; belediyeler de bu hizmetleri görebilmek için enerji
gereksinimlerini karşılamak zorunda kalmaktadırlar. Bugün
sürdürülebilirlik ve enerji ihtiyacı gibi çevreyle yakından
ilgili meselelerle karşı karşıyayız. Artan enerji ihtiyacı bazen
geniş kapsamlı çevre problemlerine yol açmaktadır. Enerji
üretmemiz zorunlu olmasına rağmen bunu yaparken çevreyi
kirletmemeliyiz. Bu açıdan belediye ve temiz dünya kavramları
iki boyutlu olarak nitelendirilebilir. Birincisi, belediyeler
topluma hizmet götürürken çevreyi dikkate almalıdır. İkincisi
ise belediyeler yenilenebilir enerji üreten veya kullanan
şirketleri desteklemelidirler.
Belediye hizmetleri sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınarak
görülmelidir. Bu bir faaliyetle gerçekleştirilebileceği gibi,
hukuki yöntemlerle de mümkün olabilir. Belediyeler altyapıları
oluştururken de temiz enerji ve sürdürülebilirlik konularını
dikkate almalıdır.
Belediyeler çevreyi çok yönlü olarak değerlendirmelidirler.
Örneğin biyolojik çeşitlilik dünyamız açısından son derece
önem arz etmektedir. Belediyelere biyolojik çeşitlilikle ve
dünyanın korunması ile ilgili görevler verilebilir. Sürdürülebilir
ve temiz bir dünya için belediyelerin oynayacağı önemli roller
hafife alınmamalıdır.
İmar planları çevresel ihtiyaçlar göz önüne alınarak
yapılmalıdır. İmar planlamaları yapılırken biyoçeşitlilik,

yenilenebilir enerji üretimi ve sürdürülebilirlik kavramları esas
alınmalıdır. Örneğin, gelecekte enerji pazarında fotovoltaik
teknoloji kullanımı artacak, şirketlerin yatırım yapabilmeleri
için fotovoltaik tesisler, santraller ve şebekeler için daha geniş
arazilere ihtiyaç duyulacaktır.
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Abstract
Municipalites cover most of the services in our life. All
municipality services like transportation, garbage services,
infrastructures, tap water services, environmental services...
need energy, so municipalities need energy in order to give
these services. Today, we have some environmental issues
related with sustainability and energy need. Increasing energy
need sometimes causes environmental problems which
have wide range. We must produce energy but we must not
pollute environment. Municipality and clean earth issues have
two dimension. First one is; municipalities should consider
environment while giving services to society. Second one is;
municipalities must promote private ﬁrms who produce or
consume renewable energy.
Municipality services must be given under the principles of
sustainability. This may be either as an action or as a legal way.
Municipalities consider clean energy issues and sustainability
while constructing infrasutructures.
Municipalites must consider environment in a multidimensional
way; for example, biological diversity is very important for our
earth. Municipalities may have duties about biological diversity
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and conservation of earth. For a sustainable and clean world,
municipalites have important roles, and these roles should not
be underestimated.
Zone plannings have to set up according to environmental
needs. Municipalities should establish zones considering
biodiversity, renewable energy production and sustainability
issues. For example, in the future, photovoltaic technology
usage will rise in energy market and we need large lands in
order to construct photovoltaic infrastructures, power plants
and grids for ﬁrms to make their investments.
Keywords: Renewable energy, municipality, sustainability,
environment
1. Giriş
Dünyada enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. Belediyeler de
büyük ölçüde enerji tüketen birimler olarak bu enerji artışından
etkilenmektedirler. Enerji ihtiyacının mevcut fosil yakıtlarla
karşılanması hem ekonomik hem de çevre temizliği konuları
açısından mümkün görünmemektedir. Bu nedenle insanoğlu
temiz ve ucuz enerji kaynaklarına yönelmiş, mevcut enerjiyi
daha verimli, kaynakları da sürdürülebilir hale getirmek için
çalışmalara başlamıştır.
Kentler ve kentsel bölgeler Dünya yüzeyinin %2’lik bir
kısmını kapsamasına rağmen mevcut enerjinin %73’ünü
tüketmekte, çevreye zararı olan sera gazlarının ise %79’unu
atmosfere bırakmaktadırlar [1]. Kentlerdeki belediye
faaliyetleri düşünüldüğünde enerji tüketimi ve sera gazlarının
azaltılmasında belediyelerin ne kadar önemli role sahip olduğu
hemen anlaşılacaktır.
Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri’nde 19,492 [2]; Avrupa
Birliği’nde 91,252 [3] ve Türkiye’de ise 1397 [4] belediye idaresi
mevcuttur. Görüldüğü gibi belediye sayısı çok fazla olup
sadece Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği
ülkelerindeki belediye sayısı toplamı yüz bini aşmaktadır. Sayıca
fazla olmaları hizmet kalitesi açısından bir avantaj olsa da
hepsinin birbirlerinden farklı olarak hareket etme kabiliyetleri
olduğu için bazı konularda farklılıklar yaşanmaktadır. Sayı
fazlalığı nedeniyle aralarında koordinasyon bazı hallerde etkin
olarak sağlanamamaktadır. Belediyelerin hizmet kaliteleri
ve çevreye olan etkileri (olumlu veya olumsuz) çeşitlilik
göstermektedir. Konumuz açısından yaklaşırsak yenilenebilir
enerji üreten veya tüketen belediyelerin sayısı ve bu enerji
türünü kullanma oranları birbirinden farklıdır. Hepsini aynı
oranda yenilenebilir enerji üretmeye veya tüketmeye zorlamak
fiilen mümkün değildir. Sadece hukuki düzenlenmeler yaparak
belediyeler bu konuda yükümlendirilebilir. Eğer hukuki bir
yükümlülük yoksa bu konu tamamen belediyelerin inisiyatifine
kalmıştır.
Belediyelerin yenilebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularında
hem eğitilmeleri hem de yönlendirilmeleri gereklidir.

Sürdürülebilirlik sadece atık toplamak ve bunları geri
dönüştürmekten çok daha fazla bir şeydir. Yenilenebilir enerji
kullanarak sürdürülebilirliğe katkı sağlamak çok önemlidir ama
belediyelerin hangi yenilenebilir türünü veya türlerini tercih
etmeleri konusunda bilgi sahibi olmaları gereklidir. Örneğin
jeotermal açıdan zengin bir bölgede faaliyet gösteren bir
belediyenin üretim veya tüketimini buna göre yönlendirmesi
gerekir. Benzer şekilde rüzgâr veya güneş enerjisi üretimi için bu
kaynakların yeterli seviyede olması gerekir.
Sürdürülebilirliğe ve çevre konularına da ayrıca önem verilmelidir.
Örneğin çok fazla rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip olan bir
bölgedeki belediye hemen rüzgâr enerjisi türbinleri kurmamalıdır.
Eğer yörede kuş popülasyonu yüksekse öncelik hemen enerji
üretmeye değil çevreye verilmelidir.
2. Belediyeler neden önemlidir?
•

Tüm ülkeye değil, sadece sorumlu oldukları bölgede hizmet
etmekle yükümlüdürler. Bu nedenle daha hızlı ve etkin hizmet
götürebilirler. Halktan gelecek taleplere daha çabuk yanıt
verirler.

•

İmar planları belediyelerce yapılır. Bu nedenle her türlü
enerji tesisi, binası ve yapılar belediyenin kontrolünden
geçmektedir. Enerji ve üretimle ilgili tesis ve alanların
belediyeyle kaçınılmaz bir ilişkisi vardır. Belediyeler
görevli oldukları bölgedeki tüm kamusal binalar/tesisler
(okullar, hastaneler, kurumsal yapılar...) üzerinde idari
yetkiye sahiptirler [5].

•

Halkın en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerin çoğu
belediyelerce görülür. Ulaşım, yol, kaldırım, atık, altyapı
vb. Bu faaliyet alanlarında enerji tüketimi de çok fazladır.

•

Bireylerin devlet teşkilatında yer alan makamlarla
(Bakanlıklar, kamu tüzel kişileri) veya uluslararası
kuruluşlarla (örneğin Birleşmiş Milletler) doğrudan irtibata
geçerek bazı hizmetler veya haklar elde etmesi çok
zordur. Buna karşılık belediyeler, devlet veya uluslararası
kuruluşlarla daha kolay iletişim kurabilir, çeşitli yardımlar
veya krediler alabilirler. Buralardan sağlanan kaynaklar da
bireylere daha kolay ve etkili bir biçimde yansıtılmış olur [6].

•

Belediyeler bireylere, firmalara ve diğer kurumlara çok
yakındır [7].

3. Belediyeler neden temiz enerji tercih etmelidirler?
•

Belediye sayısı çok fazladır. Bunun sonucu olarak temiz
enerji ve sürdürülebilirlikle ilgili politikaların olumlu
sonuçları birçok birim tarafından çabuk bir şekilde
gerçekleştirilmiş olur.

•

Çok fazla enerji tüketmektedirler. Hizmet sayısı fazla
olduğu için bu hizmetleri görmekte kullanılan tesis ve
araçlar çok fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Belediyeler
ne kadar temiz enerji kullanırsa çevre kirliliği de o derece
azalacaktır.
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•

Belediyeler halka daha yakın olduğu için küçük ve orta
boy sanayinin yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik
açılarından belediyelerle işbirliği yapabilmesine daha kolay
imkân tanınmış olacaktır. Bu tür firmalara teşvik ve yardım
yapılması geniş ölçekte verimli sonuçlar doğuracaktır.

•

Belediyeler aslen kâr amaçsız kurumlardır [8]. Belediyeler,
belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını
karşılamakla görevli (5393 sayılı Belediye Kanunu md. 3)
kamu tüzelkişileridir ve esas amaçları kâr elde etmek
değildir. Ancak günümüzde hizmet sayısının ve görülüş
maliyetlerinin artması nedeniyle bütün hizmetlerin
bedelsiz olması mümkün olmadığı için hizmetten
yararlananlardan hizmete katılma bedeli alınmaktadır [9]
[10]. Buna rağmen belediyelerin bazı hizmetleri ücretsizdir.
Bu hizmetleri görürken de enerji kullanırlar. Belediyelerin
enerji tasarrufu yapmaları veya ucuz enerji temin etmeleri,
bedelsiz olarak hizmet görürken harcadıkları enerjinin ve
hizmetlerin maliyetini düşürecektir.

4. Belediyelerin yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik
konularında temel alacakları yöntemler
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Schönberger, Almanya’daki belediyelerin yenilenebilir
enerji politikaları ile ilgili olarak bulunabileceği yönetim
modellerini beş ana başlık altında toplamıştır. Bunlar;
1- Kapsamlı önlemler 2- Belediye idaresinin tüketici
olarak davranışları 3- Regülasyon ve planlama 4- Enerji,
toplu taşımacılık ve konut sağlanmasında belediyelerin
müteşebbis rolü 5- Destek ve bilgi [11]. Bu ayrımı biraz
daha genelleştirerek belediyelerin yenilenebilir enerji ve
sürdürülebilirliği sağlamak için faaliyet göstereceği konuları
altı ana başlık altında toplamaktayız:
1- Üretim: Belediyeler ihtiyaç duydukları enerjiyi yenilenebilir
enerji kaynaklarından kendileri üretebilir. Elde edilen enerji
belediye tarafından tüketilebilir veya üçüncü şahıslara
satılarak (mesela elektrik dağıtım şirketlerine) bundan
gelir elde edilir.
2- Tüketim: Belediyeler yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretilmiş enerjileri kullanma yoluna gidebilirler. Belediye
bu tür enerjiyi kendisi de üretebilir, üçüncü şahıslardan da
temin edebilir.
3- Düzenleme:
Belediyeler
yenilenebilir
enerji
ve
sürdürülebilirliğin sağlanması için hem kendi görev
konularını hem de üçüncü şahısların yenilenebilir enerji
ve sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerini önceden yapacağı
hukuki düzenlemelerle (yönetmelik, tebliğ...) belirlemesi
gerekmektedir. Bu idarenin kanuniliği ilkesinin bir gereğidir.
4- Koordinasyon ve Rehberlik: Belediyeler yenilenebilir
enerji ve sürdürülebilirliği ilgilendiren sosyal, ekonomik ve
kültürel konularda koordinasyon ve rehberlik hizmetleri
verebilirler. Bu hizmetler, kişilerle belediye veya diğer

belediyeler arasında olabileceği gibi özel şirketlerle diğer
belediyeler veya diğer devlet kurumları (bakanlıklar, kamu
tüzel kişileri) arasında da olabilir. Hangi yenilenebilir enerji
üretimi projesi olursa olsun başarı elde edilebilmesi için
toplumsal katılım şarttır [12]. Bu katılım sadece ekonomik
anlamda algılanmamalı, çevresel açıdan da dikkate
alınmalıdır.
5- Bilinçlendirme ve Eğitim: Belediyeler hem kendi personelini
hem de bireyleri yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik
konularında
bilinçlendirmelidir.
Çeşitli
faaliyetler,
projeler ve kurslar yardımıyla eğitim vermelidirler.
Eğitim, belediyelerin kendi bünyesinde yapılabileceği gibi
üniversitelerden teknik, uzmanlık veya personel yardımı
almak suretiyle de gerçekleştirilebilir.
6- Özel Sektörü Geliştirme: Belediyeler yenilenebilir
enerji piyasasının gelişmesi için doğrudan veya
dolaylı faaliyetlerde bulunabilirler. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının değerlendirilmesinde belediyeler, özel
sektörle işbirliği yaparak piyasayı canlandırabilir. Burada
dikkat edilmesi gereken tek husus kamu hizmeti ilkelerinin
suistimal edilmemesidir. Amaç sadece piyasayı geliştirmek
değil aynı zamanda kamu hizmetini de sağlamak olmalıdır.
Örneğin belediyeye ait bir arazideki jeotermal kaynağın
elektrik üretebilmesi için özel sektöre kiralanmasında
kira bedeli özel sektörü yıpratacak derecede yüksek
olmamalıdır buna karşın belediye gelirini azaltacak şekilde
düşük de olmamalıdır. Buradan elde edilecek gelirle
belediye, halka başkaca hizmetler sunacaktır. Denge iyi
kurulduğu takdirde böyle bir işbirliğinden özel sektör,
piyasa, belediye, halk ve çevre aynı anda yarar görecektir.
Bununla beraber belediyelerin çevreci ekonomide aktif rol
alması yatırımları çekecek, toplum için dikkate değer bir
menfaat sağlayacaktır [13].
5. Belediyeler neler yapabilir?
1- Belediyeye ait toplu taşıma araçları elektrikli veya hidrojen
yakıtlı araçlarla değiştirilmelidir.
2- Belediyede kullanılan hizmet araçları da elektrikli veya
hidrojenli olanlarla değiştirilmelidir. Burada belediyeye ek
mali yük getirmeyen bazı yöntemler tercih edilebilir.
Belediyelere Ait Hizmet Araçlarının Hibrit Araçlarla
Değiştirilmesine Yönelik Örnek Proje
Bu küçük örnekte belediyelere ait hizmet araçlarının hibrit tabir
edilen araçlarla değiştirilmesi incelenmektedir. Hibrit araçlar
hem elektrik hem de benzin/motorin ile çalışabilen araçlardır.
Belediyelere ait birçok araç bulunmaktadır. Bu araçların
çoğunun her gün faal durumda olması nedeniyle atmosfere
yayılan zararlı gaz miktarı çok yüksek seviyelere ulaşmaktadır.
Normal araçların hibrit olan araçlarla değiştirilmesi halinde
egzoz gazında bulunan zararlı gazların salınımında dikkate
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değer bir azalma meydana gelmektedir. Mevcut taşıtların hibrit
olanlarla değiştirilmesi elbette ki belediyelere büyük bir mali
yük getirecektir. Bu mali engeli aşmanın çeşitli yöntemleri
olduğunu düşünmekteyiz. Birincisi bu değiştirme faaliyeti
bir anda değil geleceğe yönelik olarak taşıtların yenilenmesi
aşamalarında yapılabilir. Kullanma ömrü dolmuş olan taşıtlar
yenileri ile değiştirilirken hibrit olanlar tercih edilebilir. İkincisi,
belediyeler mevcut taşıtları bir çevre projesi veya atılımı olarak
toplu olarak değiştirebilirler. Her iki yöntemde de belediyelerin
masraﬂarı azaltılabilir. Örneğin hibrit taşıtların bedellerinin bir
kısmı belediyeye ait reklam panoları, toplu taşıma araçlarının
üzerine ilgili markanın reklamının verilmesi vb. şekilde
alternatif ödeme yöntemleriyle ödenerek maliyet azaltılabilir.
Hatta bu faaliyete belediye başkanlarına ve belediye üst
düzey görevlilerine ait makam otomobillerinden başlanılması
duyarlılık açısından güzel bir örnek teşkil edecektir. Böylelikle
belediye üst düzey görevlilerinin çevreye verdiği önem
gösterilmiş olur, diğer kişi ve kurumlar açısından farkındalık
sağlar. İkincisi çevreye daha az egzoz gazı salınmış olur.

sağlanmalıdır.
4-

Dalga ve gel-git imkânlarından faydalanması
mümkün olan belediyelerin bu enerji kaynaklarını
mutlaka değerlendirmeleri gerekir. Dalga ve gel-git
enerjisi bazı yörelerde büyük bir enerji potansiyeline
sahiptir. Belediyelerin kendilerinin bu potansiyeli
değerlendirmeleri çevreye, topluma ve devlete büyük
ekonomik ve çevresel katkılar sağlayacaktır. Kendileri
değerlendiremiyorlarsa yapacakları teşviklerle özel
sektörü bu alana yöneltmelidirler.

5-

Belediyeler hem kendileri temiz enerji tercih etmelidir,
hem kendileri enerji üretmelidir hem de özel sektöre enerji
üretiminde yardım etmelidir. Bu çeşitli şekillerde olabilir:

•

Belediye yenilenebilir enerji piyasasının gelişmesini
sağlayıcı faaliyetlerde bulunabilir. Özel sektörü teşvik
edebilir. Ödül verebilir. Bu ödüller mal veya para şeklinde de
olabilir bazı belediye hizmetlerinden ücretsiz yararlanma
şeklinde de olabilir. İhalelere katılma şartı olarak düşük
karbon salan veya yenilenebilir enerji kullanan firmalar
tercih edilebilir. Bu türden tercihler diğer firmalar
açısından bir eşitsizlik olarak algılanmamalıdır. Burada
amaç yenilenebilir enerji kullanan firmaları kayırmak değil
çevreyi korumaktır.

•

Şartlar izin veriyorsa belediyeler enerji ihtiyaçlarının
bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından kendileri
üretebilirler.

Karbondioksit salınımı açısından hibrit araç - normal araç
farkı
*

2015 model Honda Civic Sedan Otomatik Vites, 1.8
cc., 4 silindir,
yıllık CO2 miktarı 4.1 ton/yıl; 271 gram/mil.

**

2015 model Honda Civic Hybrid Sedan Otomatik
Vites, 1.5 cc., 4 silindir,

6-

yıllık CO2 miktarı 2.9 ton/yıl; 196 gram/mil. [14]
Hibrit araç, normal araçtan mil başına 75 gram daha az
karbondioksit üretmektedir. Eğer 50.000 adet belediyenin her
biri 10 tane normal aracını 10 tane hibrit araç ile değiştirerek
kullanırsa toplam 500.000 hibrit araca dönüşüm sağlanmış olur.
Sonuçta 500.000 hibrit araç x 75 gram/mil = 37.500.000 gram/
mil şeklinde bir sonuca ulaşılmaktadır. Görüldüğü gibi 37.500
kilo daha az karbondioksit salınımı söz konusu olmaktadır.
3-

Yazışmalarda kağıt kullanımı minimuma indirilmelidir.
İnsanoğlunun kurguladığı bürokrasi olgusu ne yazık
ki kağıt israfını da beraberinde getirmiştir. Resmi
yazışmaların kağıt kullanılarak yapılması büyük
ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Binlerce memur
görevlerini yerine getirirken yılda yüz binlerce kağıt
belge kullanmaktadırlar. Yazışmalarda kullanılan
belgelerin çoğu okunduktan sonra çöpe atılmaktadır.
Bu aşamada geri dönüşüm de yeterli bir önlem değildir.
Bu kağıtların minimum düzeylerde kullanılması gerekir.
Belediyelerin çalışan sayısı ve gördükleri hizmet çeşidi
dikkate alınırsa ne kadar çok kağıt kullandıkları hemen
belli olur. Hem kurum içi faaliyetlerde hem de hizmetlerle
ilgili yazışmalarda elektronik postanın yaygınlaştırılması
yararlı olacaktır. Mutlaka kağıt kullanılacaksa bu
kağıtların mümkün olduğu kadar küçük ebatlarda olması

Belediyeler biyokütle ile ilgili etkin faaliyetlerde
bulunmalıdır. Biyokütle enerjisi sera gazlarını azaltan,
peyzaj değerine sahip, sürekli iş olanakları sağlayan
çok önemli bir enerji kaynağıdır [15]. Özellikle tarıma
dayalı ekonomisi olan yörelerdeki belediyeler bu
konuda önemli çalışmalar yapmalıdır. Belediyeler;

•

Çiﬅçilere biyokütle ile ilgili eğitim vermelidirler.

•

Alanları içerisinde yer alan atıl alanları biyokütle
üretimi açısından değerlendirebilirler. Bunu kendileri de
yapabilirler, özel şahıslara kârdan pay almak suretiyle de
yaptırabilirler. Elde edecekleri enerjiyi kendi tesislerinde
veya araçlarında kullanabilecekleri gibi, bu ürünleri satıp
elde ettikleri geliri başka hizmet alanlarına transfer
edebilirler. Böylelikle hem belediye ek gelir sağlamış
olacak hem de çevreyi kirletmeyen enerji kaynakları
kullanılmış olacaktır.

7-

Jeotermal kaynaklara sahip olan alanlarda hizmet gören
belediyeler bu enerji türünü kullanmalıdırlar. Aynı şekilde
rüzgâr ve güneş enerjisi açısından zengin yörelerde
bulunan belediyeler bu enerji kaynaklarını dikkate
almalıdırlar.

8-

Belediyelerin, normal binaların çevre dostu binalara
dönüştürülmesinde etkin rol oynamaları gerekir. Binalar
büyük ölçüde enerji tüketmekte ve sera gazı salınımına
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neden olmaktadır. Binaların enerji kullanımı ve ihtiyacı
açısından verimli hale getirilmesi (duvar, çatı ve pencere
yalıtımı, ışıklandırmanın geliştirilmesi, daha verimli ısıtma
ve soğutma sistemlerinin tercih edilmesi, yenilenebilir
enerji kaynaklarından yararlanılması) son derece önemli
olduğundan, belediyelerin bu verimliliği sağlamak için
çeşitli projeler ve fonlar oluşturması veya var olan
projelerden/yardımlardan/programlardan destek alması
yararlı olacaktır [16].
6. Sonuç
Belediyeler hem hizmet veren hem de enerji tüketen
birimlerdir. Sadece enerji tüketen değil, üreten ve üretenleri
teşvik eden politikalara yönelmelidirler. Temiz enerjiye
yönelmek çevre açısından son derece önemlidir. Temiz enerji
üretiminden ve tüketiminden devlet, özel sektör, bireyler ve de
tabiat hep birlikte fayda görecektir. Belediyelerin bu konuda
rolleri çok önemlidir.
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