
Salgın sonrasında enerji dönüşümü ile 
sürdürülebilir büyüme



SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Hakkında
European Climate Foundation (ECF), Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi 
(IPM) tarafından kurulan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, yenilikçi bir enerji dönüşüm platformu olarak enerji 
sektörünün karbonsuzlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda Türkiye’deki enerji 
sektörünün politik, teknolojik ve ekonomik yönleri üzerine yapılan tartışmalarda sürdürülebilir ve kabul görmüş 
bir ortak zemine olan ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. SHURA gerçeklere dayalı analizler ve en güncel veriler 
ışığında, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üzerinden düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişi desteklemeyi 
odağına almaktadır. Farklı paydaşların bakış açılarını göz önünde bulundurarak bu geçişin ekonomik potansiyeli, 
teknik fizibilitesi ve ilgili politika araçlarına yönelik bir anlayışın oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

Yazarlar
Rapor SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın’ın yönlendirmesiyle Ahmet Atıl Aşıcı ve Bengisu 
Özenç’in oluşturduğu kıdemli danışman ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Teşekkürler
Raporun hazırlanması esnasında çok değerli görüş, inceleme ve yorumlarını sunan Budak Dilli, Ebru Dildar Edin 
(Garanti BBVA), Erinç Yeldan (Kadir Has Üniversitesi), Özlem Katısöz (CAN Europe) ve SHURA Yönlendirme Komitesi 
üyeleri Selahattin Hakman ve Ümit Şahin’e teşekkür ederiz.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi bu raporun hazırlanmasında finansman sağlayan Avrupa İklim Vakfı’na 
müteşekkirdir.

Bu rapor, www.shura.org.tr sitesinden indirilebilir.
Daha ayrıntılı bilgi almak veya geri bildirimde bulunmak için info@shura.org.tr adresinden SHURA ekibiyle temasa 
geçiniz.

Tasarım
Tasarımhane Tanıtım Ltd. Şti

Baskı
Arena Dijital Baskı Merkezi

Telif Hakkı © 2020 Sabancı Üniversitesi

ISBN 978-625-7329-06-4

Sorumluluk Reddi
Bu rapordaki yorumlar ve çıkarılan sonuçlar yalnızca yazarlara aittir ve SHURA’nın resmi görüşünü yansıtmamaktadır.



Salgın sonrasında enerji dönüşümü 
ile sürdürülebilir büyüme





3 Salgın sonrasında enerji dönüşümü ile sürdürülebilir büyüme

Şekil listesi

Tablolar listesi

Bilgi kutusu listesi

Kısaltmalar listesi

Yönetici Özeti

1. Giriş
 COVID-19 Sonrası Ekonomik Toparlanma Politikalarında Durum
 Önlemlerin Merkezi: Enerji Dönüşümü
 2008 Küresel Finans Krizi’nden Çıkarılabilecek Dersler 

2. Enerji Dönüşümü Neden Gerekli? Riskler ve Fırsatlar

3. Türkiye’de Enerji Sektörünün Görünümü ve Enerji Dönüşümünün Önemi
 İklim Hedefleri ile Uyumlu Dönüşümün Getirileri
 Küresel Yeni İklim Rejimi ve Türkiye
 Avrupa Yeşil Düzeni ve Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri
 Elektrik Sektörünün Dönüşümünün Önemi 

4. Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ekler

Şekil 1: Türkiye Elektrik Sektörünün Dönüşümü için Gerekli Yatırımlar, 
2020-2030 (milyar ABD doları cinsinden)
Şekil 2: Türkiye ve AB27’de Kişi Başı Emisyonların Seyri
Şekil 3: Türkiye ve AB27’de Toplam Sera Gazları Emisyonlarının Seyri 
Şekil 4: Toplam Sera Gazları Emisyonu Bileşenlerinin Tarihsel Gelişimi
Şekil 5: Enerji Kaynaklı Sera Gazları Emisyonu Alt Bileşenlerinin Tarihsel Gelişimi
Şekil 6: 2018 Toplam Sera Gazları Emisyonları
Şekil 7: Enerji Kaynaklı Sera Gazları Emisyonları, 2018 (%)
Şekil 8: Elektrik (EL) Sektörü Sera Gazları Yoğunluğu
Şekil 9: Elektrik Girdisi Kaynaklı Sektörel Emisyon Düzeyleri
Şekil 10: AB’ye İhracatta Sektörlerin Kapsam 2 Kaynaklı Karbon Maliyeti, 2018
Şekil 11: AB’ye İhracatta Sektörlerin Kapsam 2 Kaynaklı Karbon Maliyeti, 2018
 

İÇİNDEKİLER

3

4

4

4

5

9
9
11
17

21

23
26
27
28
29

35

38

43

22

23
23
24
25
25
26
30
31
32
32

ŞEKİLLER LİSTESİ



4 Salgın sonrasında enerji dönüşümü ile sürdürülebilir büyüme

14
16
33

43

19
29

TABLOLAR LİSTESİ

BİLGİ KUTUSU LİSTESİ

KISALTMALAR

Tablo 1: Bazı G20 Ülkelerindeki Yeşil Politikalar ve Sağlanan Destekler
Tablo 2: Bazı G20 Ülkelerinde Karbon Yoğun Sektörlere Sağlanan Şartlı Destekler
Tablo 3: SKU Maliyeti ve Karbon Fiyatlama Sistemi Altında Yaratılabilecek 
Kaynak, 2018
Tablo A. 1: Model sektörleri

Bilgi kutusu 1: Türkiye’nin Ekonomiyi Kurtarma Paketlerinin Büyüklüğü
Bilgi kutusu 2: Avrupa Yeşil Düzeni

AA  Anadolu Ajansı
AB  Avrupa Birliği
ABD  Amerika Birleşik Devletleri
AYD  Avrupa Yeşil Düzeni
ARENA  Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı
ARRA  Amerikan İyileşme ve Yeniden Yatırım Kanunu
BEIS  İngiltere İş Enerji ve Sanayi Stratejisi Dairesi
CARES  Topluluk ve Yenilenebilir Enerji Planı
CBI  Yeşil Bono Girişimi
CO2  karbondioksit 
CO2e  karbondioksit eşdeğeri
ETS  emisyon ticaret sistemi
G20  Yirmilik Grubu
GSYH  gayri safi yurtiçi hasıla
GW  gigavat
IEA  Uluslararası Enerji Ajansı
ILO  Uluslararası Çalışma Örgütü  
IMF  Uluslararası Para Fonu
INDC   Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı
IRENA  Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
Mt  mega ton
SKU  sınırda karbon uygulaması
TÜİK  Türkiye İstatistik Kurumu
TÜSİAD  Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği



5 Salgın sonrasında enerji dönüşümü ile sürdürülebilir büyüme

COVID-19 küresel salgını kaynaklı ekonomik daralma, dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de politika yapıcıları ekonomik yapıyı durgunluktan çıkarmaya yönelik adımlar atmaya 
yöneltmektedir. Mevcut zorlukların üstesinden gelebilmek ve COVID-19 sonrası 
ekonomik durgunluğu atlatabilmek için Türkiye’nin piyasaları hareketlendirebilecek 
farklı stratejiler uygulamasının önemi artmaktadır. Enerji dönüşümünü ve yeşil 
yatırımları merkezine alacak olan stratejiler, bir yandan Avrupa Birliği’nin (AB) 
2019 yılında duyurduğu Avrupa Yeşil Düzeni (AYD) programı gibi uluslararası 
iklim ve sanayi politikalarından kaynaklanabilecek mali/ticari risklerin önüne 
geçilmesinde Türkiye’ye destek olabilecek, diğer taraftan da uluslararası iklim 
müzakerelerinde Türkiye’nin elini güçlendirmesine fırsat tanıyacaktır. 

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin hazırladığı bu rapor, dünyada şekillenmeye 
başlayan “Yeni İklim Rejimi”nin doğurduğu risk ve tehditleri, Türkiye’nin 
enerji dönüşümüyle uyumlu bir program sayesinde  hem enerji hem de diğer 
sektörlerde nasıl fırsata çevirebileceğini ve akılcı bir stratejinin ülke ekonomisinin 
toparlanmasında ve de rekabet gücünün artırılmasında nasıl kilit bir rol oynacağını 
tartışmaktadır. Türkiye enerji sektörünün yatırımlar ve sera gazı emisyonları açısından 
büyük önem arz eden elektrik sisteminde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve 
elektrifikasyon ile karbonsuzlaştırılması yönünde yapılacak ve/veya teşvik edilecek 
yatırımlar, COVID-19’un daraltıcı ilk dalgasının etkilerini bertaraf etmeye yardımcı 
olacaktır. Bu yönde düzenlemeler, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde 
rekabetçilik gücünü de yükselterek uzun dönemli bir fayda sağlayabilecek niteliktedir.

SHURA’nın 2030 ufkuna ilişkin bugüne kadar yapmış olduğu farklı 
değerlendirmelere göre, Türkiye’nin enerji sektörü kaynaklı toplam 
karbondioksit salımlarının yaklaşık %35’inden sorumlu olan elektrik sektöründe 
ilgili teknolojiler yardımıyla  gerçekleştirilecek  küresel trendi yakalayan ve hatta 
bu seviyenin de önüne geçebilecek bir dönüşüm, gelecek 2030 yılına kadar yılda 
ortalama 12 milyar ABD doları seviyesinde bir yatırım potansiyeli yaratabilecektir. 
Bu sayede, yılda ortalama %3 civarında artan elektrik talebinin yarısından fazlasının, 
başta güneş ve rüzgâr olmak üzere dağıtık enerjinin de dahil olduğu, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından karşılanabileceği, binalarda, sanayide ve diğer son tüketici 
sektörlerde enerji verimliliğinin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın 2023 
hedeflerinin devamında daha iddialı seviyelere erişebileceği hesaplanmıştır. Ayrıca 
Türkiye’nin sanayi dönüşümünün de önemli bir parçası haline gelen yerli elektrikli 
araç üretimiyle, ulaştırma ve elektrik sektörleri aynı dönemde 2,5 milyon elektrikli araç 
ve 1 milyon şarj noktasıyla daha bütünleşmiş işleyen bir sistem haline gelebilecektir. 
Elektrik sisteminin ihtiyacı olan esnekliği sağlayacak daha akıllı ve dijital bir şebeke 
altyapısının geliştirilmesi ve enerji depolama kapasitesinin yaratılması da bu 
yatırımların içerisinde yer alacaktır.

COVID-19 sonrası toparlanma dönemi, ülkeleri uzun yıllar yüksek karbonlu 
bir patikaya kilitleyecek ve ardından âtıl kalacak yatırımların önüne geçmek 
için tarihi bir fırsat sunmaktadır. Ancak bu fırsatı hayata geçirmek için kısa vadeli 
önlemlerin, uzun vadeli stratejilerle uyumlu bir şekilde, yeşil dönüşüm olanakları göz 
önünde bulundurularak tasarlanması elzemdir. Aksi takdirde, COVID-19 döneminde 
petrole dayalı ekonomilerin ve değer zincirlerinin, bu dönemde yaşanan petrol 
fiyatlarındaki dalgalanmalar sonucu yaşadıkları büyük daralmaların gelecekte de farklı 
sebeplerden dolayı tekrarlaması olasıdır.  

Yönetici Özeti
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Türkiye’nin enerji dönüşümü stratejisini hayata geçirecek unsurlar, ülkenin ekonomik 
dönüşümünü hedefleyecek kurtarma-toparlama-reform paketlerinin tasarımında da 
rol oynayacak güçlerle birebir örtüşmekte olup aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Cari açığı azaltma
2. Üretim (katma değer) artırma
3. İstihdam yaratma
4. Sera gazı salımını ve hava kirletici emisyonları düşürerek doğanın tahribatını 

önleme

Türkiye’nin mevcut enerji stratejilerinde bu hususlar göz önünde bulundurulmakla 
birlikte eylem alanlarının sıralanması ve önceliklendirilmesi gibi konular salgın dönemi 
ile daha sık gündeme gelmekte olup; enerji stratejilerinin hayata geçirilmesinde 
çözüm odaklı tartışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. COVID-19 kaynaklı daralma, Türkiye 
ekonomisinin makroekonomik dengelerinin görece zayıf olduğu, bütçe açığının milli 
gelire oranının %2,9’a çıktığı, buna ek olarak sabit sermaye yatırımlarının durgun 
seyrettiği bir konjonktürde yaşanmaktadır. Kısıtlı mali kaynakların yukarıda bahsedilen 
itici güçlerin hayata geçmesini “eşanlı” hızlandırabilecek alanlara aktarılması akılcılı 
politikaların bir gereğidir. 

Enerji sektörünün bu süreç içerisinde karbonsuzlaştırılması ile üretim ve istihdam 
artışları yaşanırken sera gazı emisyonlarının küresel iklim değişikliği hedefleri 
doğrultusunda düşürülmesi de mümkün olacaktır. 2005 yılından bu yana birincil 
enerjide ithal kaynak payının %70’in altına düşmediği Türkiye için böylesi bir dönüşüm 
cari açık sorununu da hafifletecektir. Enerji dönüşümü, Türkiye’nin küresel iklim 
değişikliğinin yarattığı riskleri en aza indirme amacı taşıyan uyumlu dönüşümünü 
sağlayacak uzun vadeli bir planlamanın ilk ayağı olacaktır. Bu tarz bir planlamanın 
etkilerinin ortaya çıkması, orta ve uzun vadeyi bulsa da reform hamlelerinin “sinyal 
verme” işlevi önemsenmeli, enerji piyasasında yaratılacak yatırıma elverişli ve 
öngörülebilir bir ortamın getireceği fırsatlar unutulmamalıdır.

Bu bağlamda, Türkiye’nin hedeflerin açıkça belirlenmiş olduğu bir “Enerji 
Dönüşümü Programı”na ihtiyacı olduğu yadsınamaz. Çerçevesi net olarak çizilmiş 
böyle bir programın, AB’nin uygulamaya koyduğu Avrupa Yeşil Düzeni’nin muhtemel 
olumsuz etkilerinden kaynaklanacak maliyetleri azaltıp, dönüşüm için gereken 
süreyi kısaltabilmesi için Türkiye ekonomisi genelinde tutarlı bir şekilde planlanması 
gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki iklim değişikliğiyle kararlı bir mücadele ve Avrupa 
Yeşil Düzeni ile uyumlu bir yeşil dönüşüme girilmesi, Türkiye ekonomisinin giderek 
genişleyen iklim finansmanı havuzuna erişimini kolaylaştırıp; dönüşümün maliyetini 
azaltacak, AB ile devam eden Gümrük Birliği Modernizasyonu gibi müzakerelerde elini 
güçlendirecektir.

Türkiye’nin Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nda yer alan emisyon projeksiyonları, 
ülkenin enerji dönüşümünde gerçekleştirdiği başarıların ve düşük karbonlu 
teknolojilerin maliyet ve verimliliklerindeki olumlu gelişmelerin ışığında 
yenilenmelidir. Türkiye ekonomisi için yapılan farklı genel denge modellerinde, 
Türkiye’nin iklim değişikliği konusundaki çabaları kısıtlı tuttuğu senaryolarda 2030 
yılındaki karbondioksit eşdeğer (CO2e) emisyon düzeyinin 710-984 mega ton (Mt) 
aralığında olabileceği hesaplanmıştır. Bir diğer ifadeyle baz senaryoların işaret ettiği 
emisyon düzeyi, Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nda yer alan %21 azaltım ile niyet edilen 
929 Mt CO2e düzeyinden düşüktür. Bu bağlamda, 2015 yılında ilan edilen bu hedefin, 
süreç içinde değişen şartlara uygun olarak bir an önce yenilenmesi gerekmektedir. 
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Bu güncelleme içerisinde sera gazı emisyonlarının en büyük sorumlusu olan elektrik 
sektörünün rolü ise detaylı bir şekilde çizilmeye bugünden başlanması gereklidir. Bu 
rollerin analitik bir şekilde belirlendiği bir iklim planı revizyonu, Türkiye’nin uluslararası 
iklim arenasında finansman kaynaklarına erişimini ve müzakere gücünü de olumlu 
etkileyecek ve dünyanın büyük ekonomileri arasındaki pozisyonunu güçlendirmeye 
yardımcı olacaktır.

Enerji talebi artan ve bunu fırsata çevirebilecek potansiyele sahip her ülke 
gibi Türkiye de enerji dönüşümü sayesinde sera gazı emisyonlarını mevcut 
seviyelerin altında tutabilecek güce sahiptir. Türkiye’yi birçok ülkeden farklı kılan, 
enerji dönüşümünün temelini oluşturan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
kaynakları açısından sahip olduğu yüksek teknik potansiyelin yanında, iş geliştirme ve 
üretim bilgisi, iş gücü potansiyeli ve farklı koşullara kendini hızlıca adapte edebilecek 
girişimci ruhlu özel sektör kapasitesidir. SHURA’nın hazırladığı bu rapor, COVID-19 
sonrasında Türkiye’nin uzun vadeli planlamasının bir parçası olarak kısa vadede enerji 
sektöründeki tüm paydaşlar için öncelikli olan iyileştirme alanlarını belirlemek üzere 
kaleme alınmıştır.   
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COVID-19 Sonrası Ekonomik Toparlanma Politikalarında Durum

Yakın tarihte karşılaştığımız en büyük salgın olan COVID-19, doğrudan insan sağlığını 
etkilediği gibi küresel ve ulusal düzeyde de ciddi ekonomik ve sosyal sonuçlar 
doğurmaktadır. Dünya ekonomisinin 2008-2009 küresel finans krizi sonrasında 
eski büyüme hızını yakalayamadığı, 2017 yılından itibaren ise gittikçe zayıflayan bir 
görünüm sergilediği bir ortamda ortaya çıkan bu salgının ekonomi üzerindeki olumsuz 
etkileri, 1930 Büyük Buhranı ile karşılaştırılabilecek boyutlardadır (OECD, 2020a).

Hastalık sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı ve virüsün hızlı yayılımı göz önünde 
bulundurulduğunda  COVID-19’un insan sağlığına olan etkisi, gündemdeki diğer 
sorunlara kıyasla, tartışmasız ilk sırada yer almaktadır. En güncel Aralık 2020 verilerine 
göre, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1,5 milyona yükselirken virüsten 
etkilenerek hasta olan kişi sayısı 65 milyona ulaşmıştır (Worldometers, 2020). 

Küresel ve ulusal ekonomilerin salgın döneminde ve sonrasında tam olarak nasıl 
etkileneceğine ilişkin öngörülerde bulunmak, henüz salgının sınırlarının görülemiyor 
olması nedeniyle zorlaştırmaktadır. 2020’deki küresel ekonomik daralmayı nisan 
ayında %3 olarak tahmin eden Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund, 
IMF) (IMF, 2020a), bu tahminini yalnızca 2 ay içerisinde %4,9 seviyesine yükseltmiştir 
(IMF, 2020b). Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan Avrupa Birliği’nin daralma 
tahminlerinin ise aynı dönem içinde %7,5’ten %10,2’ye yükseldiği görülmektedir. 
Bununla birlikte 2021 yılı için büyüme tahminleri de salgının ekonomiye yönelik 
olumsuz etkilerinin devam edeceği öngörüleriyle birlikte düşük oranlarda 
seyretmektedir. Örneğin, IMF’nin nisan ayında 2021 için %5,8 olarak beklediği küresel 
büyüme rakamları haziran ayındaki tahminlerinde %5,4’e gerilemiştir (IMF, 2020a;b). 
Bu ortalama büyüme rakamları bölgeler ve sektörler arasında farklılık gösterecektir. 
Gelişmiş ülkelerde daha kuvvetli bir ekonomik toparlanma beklenirken, Çin haricindeki 
gelişmekte olan ülkelerde toparlanmanın daha yavaş olacağı, yüksek borçluluk 
oranlarına sahip ülkeleri ise çok daha zorlu bir sürecin beklediği vurgulanmaktadır 
(Anadolu Ajansı, 2020).

Büyüme rakamlarıyla uyumlu olarak istihdam kayıplarında da artış yaşanacağına 
yönelik tahminler artmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour 
Organization, ILO) tarafından nisan ayında açıklanan rakamlar, çalışma sürelerindeki 
azalmanın %6,7 (195 milyon tam zamanlı iş eşdeğeri) seviyesinde olduğunu söylerken 
(ILO, 2020a), mayıs ayında bu oran %10,7’ye (305 milyon tam zamanlı iş eşdeğeri) 
yükselmiştir (ILO, 2020b)1.

Ekonomik büyüme ve istihdamdaki kayıpların büyüklüğü zaman içerisinde değişiyor 
olsa da salgının etkilerine yönelik önlemlerin uzunca bir süre ekonomi politikalarının 
odağında olacağı beklenmektedir.

Salgının ortaya çıktığı ilk aşamada ülkelerin aldıkları önlemler genellikle acil mali 
ve parasal düzenlemelerle ekonomik faaliyetleri ve istihdamı desteklemek ve de 
geçişi rahatlatmak amacıyla tasarlanmış kısa vadeli müdahaleler (relief) şeklinde 
olmuştur. Ancak salgının süresi ve ekonomiler üzerindeki derin etkileri göz önünde 

1. Giriş

1 Tam zamanlı iş eşdeğeri hesaplamaları haftalık 48 saat çalışma süresi üzerinden yapılmıştır. 
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bulundurulduğunda, ülkelerin acil destek paketlerinden, orta-uzun vadeli ve planlı 
toparlanma (recovery) politikalarına doğru bir geçiş izlemelerinin zorunlu olduğu 
görülmektedir. Bu yaklaşımla Çin, İngiltere ve Japonya gibi kimi ülkelerin bahsedilen 
politikaları tasarlayıp hayata geçirdiği izlenmektedir (Energy Policy Tracker, 2020). 
Bu orta-uzun vadeli politikaların ötesinde, ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir bir 
hale getirmek hedefiyle Güney Kore ve Almanya’nın Avrupa Yeşil Düzeni çerçevesinde  
reform paketleri inşa ettiği de göze çarpmaktadır (European Comission, 2020; Vetter, 
2020; Wehrmann and Wettengel, 2020).

COVID-19 ile mücadele dönemi ve sonrası için ayrılmış olan mali kaynakların 
büyüklüğü, COVID-19 sonrası toparlanmanın aynı zamanda bir dönüşüm fırsatı olarak 
kullanılması gerektiği tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Örneğin, 2020 yılının 
ekim ayı sonu itibarıyla kullanıma açılan krediler ve doğrudan desteklerin büyüklüğü, 
12 trilyon ABD doları seviyesine gelmiştir (IMF, 2020c).

Yapılan hesaplamalara göre 2008-2009 yıllarında küresel krizin etkilerini 
hafifletmek için tasarlanan kurtarma paketlerinin büyüklüğü 3,3 trilyon ABD doları 
büyüklüğündedir (Barbier, 2010). Ekonomik etkileri küresel finansal bir krizin ötesine 
geçmiş olan COVID-19 ile mücadele dönemindeki paketlerin büyüklüğü, 2008-09 
döneminde devreye alınan paketlere kıyasla, 4 kat daha fazladır ve bu hacmin daha 
artması beklenmektedir.

Dünya Bankası tarafından önümüzdeki 15 ayda gelişmekte olan ülkelerin kullanımına 
160 milyar ABD doları tutarında bir kaynak sunulmuştur (World Bank, 2020). G20 
ülkelerinin ulusal düzeyde açıkladığı paketlerin büyüklüğü ise 5 trilyon ABD doları 
ile bu ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) %7,4’üne eşit düzeyde 
ve küresel desteklerin yarısından biraz fazladır (CSIS, 2020). Aynı biçimde, COVID-19 
krizinin başlangıcından bu yana 100’den fazla ülke acil fonlama için IMF’ye başvurmuş, 
Mart-Ağustos 2020 döneminde IMF 77 ülkeye toplam 83,1 milyar ABD doları 
büyüklüğündeki fonlamayı onaylamıştır (Gallagher ve Carlin, 2020).

Küresel ekonominin merkezindeki ülkelerde, COVID-19 salgını döneminde ekonomiyi 
kurtarma paketlerinde enerji dönüşümü belirgin bir ağırlığa sahiptir. SHURA’nın bu 
yeni raporunun da amacı, Türkiye’nin kurgulayacağı kurtarma paketinin içinde enerji 
dönüşümünün ekonomisinin toparlanmasında ve de rekabet gücünün artırılmasında 
oynayabileceği role ışık tutmaktır. 

COVID-19 kaynaklı daralma Türkiye ekonomisini, makroekonomik dengelerin 
görece zayıf, bütçe açığının milli gelire oranının %2,9’a çıktığı, buna ek olarak sabit 
sermaye yatırımlarının durgun seyrettiği bir konjonktürde yakalamıştır (Voyvoda ve 
Yeldan, 2020). Bu bağlamda ekonomiyi yeniden canlandırmak ve toparlamak için 
harcanacak kısıtlı mali kaynakların, üretim-istihdam-cari açık-emisyon hedeflerini 
eşanlı tutturabilecek şekilde ilgili alanlara aktarılması akılcılığın bir gereğidir. Enerji 
sektörünün planlı ve tutarlı bir süreç içerisinde karbonsuzlaştırılması sayesinde üretim 
ve istihdam artışlarının yanında sera gazı emisyonlarının, küresel iklim değişikliği 
hedefleri doğrultusunda düşürülmesi mümkün olacaktır. Enerji kaynaklarında dışa 
bağımlı Türkiye için böylesi bir dönüşümün, cari açık sorununu hafifleteceği de açıktır.

Raporun bu ilk bölümünde, enerji dönüşümünün COVID-19 krizine karşı alınacak 
önlemler arasında neden merkezi bir konumda olduğu sorusu ele alınmış, ülke 
deneyimleri aktarılmış ve 2008 Küresel Ekonomik Kriz döneminde kurtarma paketlerini 
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yeşil dönüşüm amaçlı tasarlayan ülkelerin deneyimleri incelenmiştir. Raporun ikinci ve 
üçüncü bölümlerinde ise sırasıyla enerji dönüşümünün gerekliliği ve Türkiye’de enerji 
sektörünün dönüşümünün ekonominin iyileştirilmesi yolunda oynadığı önemli rolün 
altı çizilmiştir. Raporun son bölümünde kısa bir değerlendirmeyle, SHURA’nın önceki 
raporlarına yapılan atıflarla enerji dönüşümüne dair çizdiği yol haritasının nasıl hayata 
geçirilebileceğiyle ilgili öncelik alanları belirlenmiştir. 

Önlemlerin Merkezi: Enerji Dönüşümü

Olağan dışı bir kriz döneminde olağan dışı miktarda mali kaynağın, gelecekte 
karşılaşılması muhtemel daha çok sayıda çoklu (sağlık-ekoloji-ekonomi) krizlere karşı 
ekonomilerin dayanıklılığını güçlendirecek şekilde kullanılması gerekliliği, gittikçe 
artan sayıda uzman ve kurum tarafından dile getirilmektedir.

Sürdürülebilirliğin ve dayanıklılığın ana unsurlar olarak ön plana çıktığı toparlanma 
sürecindeki tartışmalarda enerji sektörü merkezi bir rol oynamaktadır. Salgın 
döneminde petrol fiyatları çok nadir görülebilecek bir seviyeye düşmüş ve bu 
durum dikkatleri enerji sektöründeki gelişmelere yöneltmiştir. Pandemi döneminde 
petrol sektörü ve bağlı sektörler, enerji talebinden ve fiyatındaki düşüşten olumsuz 
etkilenirken, elektrik sisteminde yenilenebilir enerjinin payı yüksek olan ülkelerde 
sistemlerin dayanıklılığı kanıtlanmıştır. COVID-19 döneminde yaşanan bu gelişmelerin, 
fosil kaynaklara bağlı sistemlerde, olağan senaryo altında beklenmekte olan pik talep, 
düşük fiyat ve düşen kârlara bağlı olarak âtıl varlık riskini artırdığı hesaplanmaktadır 
(Carbon Tracker, 2020; Weko et al., 2020). Nitekim, varil fiyatı 25 ABD dolarına 
düştüğünde, günlük küresel petrol üretiminin 25 milyon varilinin ekonomik olmaktan 
çıkacağı hesaplanmış, petrol şirketlerinin de bu riske karşı yatırım programlarını iptal 
ettiği gözlenmiştir (McKinsey, 2020). Yenilenebilir enerji yatırımları da ekonominin geri 
kalanında olduğu gibi salgın koşullarından olumsuz etkilenmiş olsa bile pek çok alana 
yapılan yatırımlara kıyasla çok daha güçlü bir pozisyonda yer almıştır. COVID-19’un 
birincil enerji talebi üzerindeki olumsuz etkisi diğer tüm enerji teknolojilerinde daralma 
olarak kendini gösterirken, yenilenebilir enerji teknolojileri için bu etki daha düşük bir 
büyüme şeklinde ortaya çıkmıştır (IEA, 2020a).

Yenilenebilir enerji üretim maliyetlerinin düşmesiyle son 10 yıl içinde hızlı bir dönüşüm 
yaşayan dünya enerji sisteminde, salgın etkisiyle bu gidişatın daha da belirginleşeceği 
beklenmektedir. Yenilenebilir enerjinin ve enerji sektörünün dönüşümünde; enerji 
verimliliğinin ve elektrifikasyonun önemi bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Bu 
teknolojilere yapılan yatırımların artması bir yandan ekolojik sürdürülebilirliğin, 
diğer taraftan da ekonomik risklere karşı dayanıklılığın sağlanmasında temel bir 
politika alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve 
elektrifikasyonun artırılması gibi düşük karbonlu enerji alanlarına yapılan yatırımlar, 
aynı zamanda COVID-19 sonrası toparlanma döneminde ekonomik aktivite ve istihdam 
yaratma kapasitesine de sahiptir.

İşte tam bu konuda Türkiye’nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı iki hükümetler 
arası kuruluş, 2023 yılı sonuna kadar olan sektör öngörülerini enerji dönüşümü 
perspektifinden yayımlamışlardır. Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy 
Agency, IEA) tarafından yayımlanan “Sürdürülebilir Toparlanma” raporunda (IEA, 
2020b) işaret edilen yatırım alanlarına2 2021-2023 yılları arasında yapılacak toplam 3 

2 Raporda elektrik, ulaşım, binalar, endüstri, yakıtlar ve teknoloji alanlarındaki yatırımlar ve etkileri ele alınmıştır.
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trilyon ABD dolarlık yatırım ile küresel ekonomide yıllık %1,1 büyüme ve 9 milyonluk 
istihdam yaratılabileceği hesaplanmaktadır (IEA, 2020b). Böylelikle, COVID-19 
nedeniyle enerji sektöründe yaşanacak olası 6 milyonluk istihdam kaybının fazlasıyla 
telafi edilmesi mümkündür. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (International 
Renewable Energy Agency, IRENA) yayımladığı “COVID-Sonrası Toparlanma” raporu 
(IRENA, 2020) da daha dayanıklı ve adil bir kalkınma için izlenmesi gereken politika 
çerçevesini çizmektedir. Dönüşümün adil olması COVID-19 sonrası düşen fosil yakıt 
fiyatları ile daha da acil bir gereklilik halini almıştır. Colorado eyaletinde 2019’da 
kurulan ABD’nin ilk Adil Dönüşüm Ofisi (Just Transition Office), 2018’de Birleşmiş 
Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda  yayınlanan Dayanışma ve Adil Dönüşüm 
Silezya Deklarasyonu (Solidarity and Just Transition Silesia Declaration), Avrupa 
Komisyonu’nun 2020’deki Adil Dönüşüm Mekanizması programı ve öncesinde 
kurduğu 2019 tarihli Dönüşümdeki Kömür Bölgeleri (Coal Regions in Transition) 
platformu  (Henry, Bazilian ve Markuson, 2020) dönüşüm ve COVID-19 sebepli iş ve 
gelir kayıplarının toplum içinde adil biçimde paylaşılması yönünde atılmış adımlardır. 
İngiltere için yapılan bir modelleme çalışmasında enerji, ulaşım, inşaat, geri dönüşüm 
ve tarım alanlarında 2030 itibarıyla net sıfır karbon emisyonu sağlayacak dönüşümlerin 
yaratacağı net istihdam, bölgeler bazında hesaplanmıştır. Buna göre yaratılacak yeni 
iş kapasitesi 2030’a kadar ki “geçiş” döneminde 979 bin, uzun dönemde ise 714 bin 
olabileceği öngörülmüş, uzun vadede yaratılacak toplamın 2030 itibarıyla İngiltere 
nüfusunun %1’ine denk geleceği ve işlerin çoğunun merkezden uzak dezavantajlı 
bölgelerde yoğunlaşacağı hesaplanmıştır (Green European Foundation, 2018).

Salgının etkileri ve toparlanmaya yönelik politikaların dönüşümü tetikleme gücü 
arttıkça bu politikalara yönelik tartışmalar ve izlenme girişimleri de yaygınlaşmaktadır 
(Caldecott, 2020). Bu girişimlerin bir kısmı ilgili ülkelerde devreye alınan tüm 
politikaları takip ederken (IMF, 2020d; KPMG, 2020; OECD, 2020b), sosyal koruma 
(Gentilini, 2020), istihdam (ILO, 2020c) ve enerji (Carbon Brief, 2020a) gibi  yönelik 
izlemelerde bulunmaktadır. Enerji alanındaki girişimlerin sayıca fazlalığı dikkat 
çekicidir. Bunların bir kısmı karbon-yoğun sanayilere verilen teşviklere odaklanırken, 
özellikle ABD’de “Koronavirüs Yardım, Kurtarma ve Ekonomik Güvenlik Kanunu” 
(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act) çerçevesinde sağlanan 500 
milyar ABD dolar tutarındaki kredi ve kredi garantisini içeren paketi izleyen girişimler 
öne çıkmaktadır (Global Energy Monitor, 2020). Karbon-yoğun sektör teşviklerini 
izleme girişimlerinin yanında enerji ve enerji-yoğun sektörlerdeki (binalar, ulaştırma 
vb.) gelişmeleri yenilenebilir enerji ve fosil yatırımlar ayrımında izleyen ya da yalnızca 
iklim değişikliği ve enerji alanlarında uygulamaya konan, doğrudan ya da dolaylı olarak 
emisyon azaltmaya katkısı olan politikaların izlendiği girişimler de mevcuttur (Carbon 
Brief, 2020a; Energy Policy Tracker, 2020). 

Salgının etkilerinin yaygınlaştığı 2020 şubat ayından aynı yılın kasım ayına kadar G20 
ülkeleri tarafından devreye sokulmuş ve bütçesi bilinen teşvikler üzerinden Energy 
Policy Tracker tarafından yapılan hesaplamalar, toplam 420 milyar dolarlık enerji 
teşvikleri içinde emisyonların azaltılmasına katkı sağlayacak yeşil teşvik paketlerinin 
payının ancak %35 (146 milyar ABD doları) oranında olduğunu ortaya koymaktadır 
(Energy Policy Tracker, 2020). Yeşil teşviklere ek olarak karbon-yoğun sektörlere 
verimlilik, düşük emisyon gibi iyileştirmeler yapılması koşuluyla verildiği için 
emisyonların azaltılması yönünde katkısı olabilecek teşvikler de hesaba katıldığında 
bu oran %43’ü bulmaktadır. Bu anlamda hükümetlerin pandemi öncesindeki 
eğilimlerinin devam ettiği söylenebilir. Nitekim, paketlerin mali büyüklüğünün yanında 
düzenlemelerin niteliğine de odaklanarak 17 gelişmiş ülke ve AB için hesaplanmış 
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Yeşil Teşvik Endeksi’nde (Green Stimulus Index) sadece Almanya, Birleşik Krallık, 
Fransa ve AB Komisyonu’nun açıkladığı paketlerin doğaya net etkisinin pozitif olduğu, 
Çin, Endonezya, ABD, Rusya, Hindistan ve Meksika paketlerinin ise (sıralama fon 
büyüklüğüne göre) çevreyi en olumsuz yönde etkileyecek paketler arasında olduğu 
ortaya çıkmıştır (Vivid Economics, 2020). 

Yalnızca mali büyüklük açısından değerlendirildiğinde G20 ülkeleri arasında yeşil 
desteklerin karbon yoğun alanlardaki desteklerden daha yüksek olduğu ülkeler 
Çin, Almanya, Hindistan, Brezilya, Japonya ve Birleşik Krallık olarak öne çıkarken; 
Avustralya, Kanada, Fransa, ABD, Endonezya, Suudi Arabistan gibi ülkelerde bu durum 
tam tersi yöndedir. COVID-19 döneminde Yeşil Düzen Çerçeve Belgesi açıklamış Güney 
Kore’nin de ikinci grup ülkeler arasında bulunması, ilgili politikaların henüz uygulama 
aşamasına geçmediğini göstermektedir.

COVID-19 döneminde IMF ile program yürütmeye başlamış 77 ülke için sağlanmış 
fonların; sağlık harcamaları, kırılgan toplumsal kesimlerin desteklenmesi ve yeşil 
toparlanma gibi 3 kriter üzerinden nasıl harcandığına ilişkin detayları gösteren IMF 
Covid Recovery Index’in işaret ettiği bulgulara göre çoğu fonun sağlık harcamaları ve 
yoksulluğu azaltma amacıyla kullanıldığı, yeşil toparlanma amaçlı harcamaların ise IMF 
tarafından önerilmesine rağmen geri planda kaldığı görülmüştür (Gallagher ve Carlin, 
2020).

COVID-19 döneminde devreye alınan yeşil politikaların değerlendirilmesinde farklı 
kriterler kullanılabilir. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği gibi alanları destekleyen 
politikalar doğrudan yeşil politika başlığında değerlendirilirken, elektrifikasyonu 
artırmaya yönelik yatırımların (örn. elektrikli araçlar, trenler, toplu taşıma) emisyon 
azaltma potansiyelleri kullanılan enerji kaynağına bağlı olduğu için diğer yeşil 
politikalardan farklı bir kategoride ele alınmalıdır. Çevresel sürdürülebilirliği 
destekleyen ve “yeşil” olarak nitelendirilen politikalar arasında yer alan yenilenebilir 
enerji, enerji depolama, binalarda enerji verimliliği gibi alanlar için farklı ülkeler 
tarafından sağlanan desteklere ilişkin bir derleme Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo 1: Bazı G20 Ülkelerindeki Yeşil Politikalar ve Sağlanan Destekler

 Yeşil Politikalar

Av
us

tr
al

ya

Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (Australian Renewable Energy Agency, ARENA), Avustralya’da rekabetçi bir hidrojen 
endüstrisi geliştirmek için 70 milyon Avustralya doları değerinde fon kurdu. Destek özellikle yenilenebilir enerjiden 
elektrik sağlayacak büyük ölçekli elektrolizörlerin geliştirilmesine yönelik tasarlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, talep tarafı yönetimine katkı sağlamak üzere büyük enerji kullanıcılarının 
pik talep dönemlerde talebi azaltmaları için ödüllendirilmelerine izin veren bir düzenleme hayata geçirildi.

Yenilenebilir enerji alanında beceri dönüşümünü desteklemek üzere, yılda 750 çıraklık eğitiminin verileceği ve yaklaşık 
26 bin lisanslı elektrikçiye güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji çalışmalarında daha fazla eğitim sağlayacak bir 
program hayata geçirildi.

Br
ez

ily
a

Yeşil Bono Girişimi (Green Bond Initiative, GBI) tarafından Brezilya’da altyapı projelerinde yeşil finansman araçlarının 
kullanılmasına yönelik bir girişim başlatıldı.

Al
m

an
ya

Ocak 2021’den başlayarak, yeni tescilli araçlar km başına karbondioksit (CO2) emisyonuna göre artan oranlarda 
vergilendirilecek (emisyonları 95 gram CO2/km’nin üzerinde olan araçlar için). 195 g CO2/km’den fazla emisyonu olan 
araç sahipleri ek verginin iki katını ödeyecek. Elektrikli araçlar için vergi muafiyetleri 2025’ten 2030’a kadar uzatılacak.

Konutlarda yenileme programı çerçevesinde enerji verimliliğine yönelik destekler 2020 ve 2021 için 1 milyar avro 
artırılarak 2,5 milyar avroya yükseltilecek. Federal hükümetin belediye binalarının enerji tasarrufu amacıyla tadilatına 
yönelik finansman programları da genişletilecek ve sosyal kurumlarda iklim değişikliğine uyum önlemlerini teşvik eden 
bir program başlatılacak.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının gelişmesini desteklemek için güneş enerjisi finansmanına uygulanan kapasite sınırı 
kaldırılacak ve deniz rüzgâr enerjisi için büyüme hedefi 2030’da 15 gigavattan (GW) 20 GW’a yükseltilecektir. Rüzgâr 
türbinleri için düzenleme (en yakındaki eve en az 1.000 metre mesafe) gevşetilecek. Federal eyaletlere daha düşük 
asgari mesafeleri belirleme fırsatı verilecektir. Bu aynı zamanda yerel yönetimler ve bölge sakinleri için rüzgâr enerjisinin 
mali getirilerinden daha fazla yararlanma fırsatının yaratılması demek.

Fr
an

sa Paris ve çevresinde geliştirilecek 680 km’lik bisiklet yolu için daha önceden sağlanan 20 milyon avroluk finansman, 60 
milyon avroya yükseltildi. Böylelikle trafik sıkışıklığının ve hava kirliliğinin önüne geçilmesi planlanıyor.

H
in

di
st

an Andra Pradeş Eyalet Hükümeti’nin, çiftçilere gündüzleri 9 saat ücretsiz elektrik sağlanması teklifi onaylandı ve bu tedarik 
ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri kurulması kabul edildi. Kabine daha önce bu amaç için 10.000 MW kapasiteli 
güneş enerjisi projelerini onaylamıştı.

En
do

ne
zy

a

COVID-19’un sektör üzerindeki olumsuz etkilerine karşı hükümet tarafından; yenilenebilir enerji projelerinin kredi geri 
ödemelerinde öteleme, faiz oranlarında indirim, vergi ödemelerinde ertelemeyi de kapsayan bir düzenleme yapıldı.

Ja
po

ny
a

Karbonsuz bir topluma geçişi desteklemek üzere güneş enerjisinde öz-tüketimi ve yerli üretimi hedefleyen bir paket 
açıklandı.
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Kaynak: Energy Policy Tracker

Bi
rle

şi
k 
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al
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Yürüyüş ve bisiklet yolu altyapısını geliştirecek bir yatırım paketi açıklandı. 250 milyon poundluk acil aktif seyahat 
fonunun bir parçası olarak ele alınan ilk etap yatırımın, 2 milyon pound seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Dünyanın en büyük rüzgâr santrali olacağı belirtilen Dogger Bank için hükümet tarafından destek sağlanacak. İngiltere 
İş Enerji ve Sanayi Stratejisi Dairesi (Department for Business, Energy & Industrial Strategy, BEIS), tarafından temiz en-
erji üreticilerine, COVID döneminde düşen enerji talebi karşısında üretime devam edebilmeleri için bir kereliğine kredi 
sağlandı.

Temiz Büyüme Fonu (Clean Growth Fund) kuruldu. Fonun %50’si hükümet, %50’si ise İngiltere’nin en büyük yardım fonu 
yöneticisi olan CCLA tarafından destekleniyor. Hedef en az 100 milyon pounda ulaşmak üzere özel sektör kaynaklarının 
da bu alana yönlendirilmesini içeriyor. Fon, İngiltere merkezli yeşil şirketler ve start-up’ların enerji depolama, akıllı 
şebeke, yenilenebilir ısıtma ve biyoenerji teknolojileri geliştirme gibi yenilikçi projelerini destekleyecek. Hükümete 
göre, bu fon karbon nötr hedefine ulaşmada ve yeşil bir toparlanmanın başlatılmasında kritik öneme sahip.

COVID-19 sonucu, tamamlanmaya yakın 250 proje (çoğunlukla enerji kooperatifleri) kaçınılmaz gecikmelerle karşı 
karşıya kaldı. Ancak inşaatı tamamlayamayacak, projeleri devreye alamayacak ve satın alım garantisi akreditasyonu 
için başvurularını zamanında sunamayacak olan yatırımcılara destek olmak için başvuru süreleri uzatıldı.

12 milyon pound tutarında olan “Green Recovery Challenge Fund” hayata geçirildi. Uluslararası ve yerel STK’lara, 
araştırma enstitülerine ve özel sektöre açık olan fon aracılığı ile emisyonların azalmasını hızlandırmak için yeni 
politikaların veya araçlara yönelik önerilerin ve uygulamaya yönelik kapasitenin geliştirilmesi hedefleniyor.

Topluluk ve Yenilenebilir Enerji Planı (Community and Renewable Energy Scheme, CARES) çerçevesinde yerel 
yenilenebilir enerji projelerini desteklemek üzere 4,5 milyon poundluk bir bütçe hayata geçirildi.

AB
D Kaliforniya Enerji Komisyonu tarafından başta Kaliforniya olmak üzere yerel pil üretimi için lityum çıkarma / üretme 

imkanlarını genişletecek bir destek paketi açıklandı.

Gü
ne

y 
Af

rik
a Çevre, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından ülkedeki en büyük kirleticiler öncelikli olmak üzere emisyon 

bildirimlerinin yapılmasına yönelik bir düzenleme uygulamaya koyuldu.

COVID-19 sonrası ekonomiyi güçlendirmeye yönelik olarak hükümetin ihraç edeceği yeşil tahviller yoluyla enerji ve 
altyapı projelerinin finanse edilmesi planlanıyor.

G20 ülkelerinde, bir yandan yukarıda örnekleri verilmekte olan yeşil teşvikler 
devredeyken, diğer taraftan da karbon-yoğun sektörlere karşı nasıl bir tavır alınacağı 
tartışılmaya devam etmektedir (Treyer, 2020). Kısa vadede katma değer ve istihdam 
kayıpları ön plana çıksa da bu sektörlerin dönüşümü yönünde “şartlı” olarak sağlanan 
teşvikler  Tablo 2’de örneklendirilmiştir. Bu teşviklerin ilgi çekici yanı, enerji sektörünü 
doğrudan hedeflemek yerine, havacılık gibi COVID-19’dan göreli olarak yoğun 
etkilenen sektörleri odak noktalarına almaları, aynı zamanda fosil yakıtlara alternatif 
olabilecek yatırımları ön plana çıkarıyor olmalarıdır. Başka bir deyişle, bir dönüşüm 
vizyonu içinde karbon yoğun sektörler odak noktada yer alsa bile  yeşil yatırımlar 
önceliklendirilmektedir.
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Tablo 2: Bazı G20 Ülkelerinde Karbon Yoğun Sektörlere Sağlanan Şartlı Destekler

 Yeşil Politikalar

Br
ez

ily
a Ulusal Petrol, Doğal Gaz ve Biyoyakıt Ajansı tarafından doğal gaz kullanımına yeni düzenlemeler getirildi. Böylelikle 

yeni ölçüm cihazlarının kullanımı zorunlu hale getirilirken, yanma yüzdesini azaltarak enerji kaynaklarının kullanımının 
optimize edilmesi hedefleniyor.

Al
m

an
ya

Modern ve verimli uçak filosuna geçişin hızlandırılması için 1 milyar avroluk bir paket tasarlandı. En yeni uçak modelleri, 
CO2 salımını ve gürültüyü %30'a kadar azaltma potansiyeline sahip.

Demiryollarındaki iyileştirmelere ek olarak, deniz taşımacılığını iklim dostu bir ulaşım aracı olarak da güçlendirecek, 
çağdaşlaştıracak ve dijitalleştirmeyi hedefleyen bir girişim çerçevesinde 2020 ve 2021'de başlatılacak projeler için 1 
milyar avroluk ek kaynak verilecek.

Fr
an

sa

Fransız hükümeti, Fransa Ulusal Havayolları şirketi Air France için doğrudan 3 milyar avro kredi sağlayacak. Devlet 
garantisi altında ticari bankalar tarafından da 4 milyar avro ek kredi verilecek. Air France'a verilen bu destek paketi, 
Avrupa Komisyonu tarafından Fransa’nın kısa mesafeli (bir buçuk saate kadar olan) uçuşları sona erdirmek de dahil 
olmak üzere emisyonları azaltma koşulu ile onaylandı. Böylelikle Air France, trenle yolculuğun daha verimli olduğu 
hatlarda uçmayacak ve yolcu/km başına emisyonları 2030 itibarıyla 2005 seviyesinin yarısına getirmesi gerekecek.

Renault için üretiminin belli emisyon kriterlerine uyması şartıyla hükümet garantili kredi ile desteklenmesi kararı alındı. 
Her ne kadar kriterlerin ne olduğu açık olmasa da bu destek, otomobil üreticilerinin önemli zorluklarla karşılaştığı bir 
ortamda kilit bir önlem olarak görünüyor. Bu desteğin aynı zamanda Renault üretiminin bir kısmını yeniden yerelleştirme 
taahhüdünü de kapsaması bekleniyor.

Bi
rle

şi
k 

Kr
al

lık

İskoçya Hükümeti tarafından Enerji Geçiş Fonuna 62 milyon poundluk bir destek sağlandı. COVID-19’un enerji sektörü 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, petrol ve gaz fiyatlarındaki çöküşün baskısını rahatlatmak amacıyla sağlanan 
bu fon, kaynak çeşitliliği sağlayacak ve daha yeşil çözümlere geçiş taahhüdü verecek projeler için kullandırılacak.

Kaynak: Energy Policy Tracker

IEA tarafından yapılan tahminler, COVID-19 döneminde görülen enerji sektöründeki 
talep ve yatırım düşüşleri nedeniyle 2020 yılı sonuna kadar emisyonlarda %8’lik bir 
düşüş yaşanacağını göstermektedir (IEA, 2020c). Bu düşüş, 2008-2009 küresel finans 
krizi ile karşılaştırıldığında 6 kat daha büyük ve küresel emisyonları 10 yıl önceki 
seviyeye taşıyabilecek potansiyeldedir. Ancak bu eğilimin bir politika değişikliğinden 
değil, kriz ortamından kaynaklanıyor olması sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri 
yaratmaktadır. Nitekim, son dönemde açıklanan veriler, ekonomilerin yeniden 
açılmaya başlamasıyla birlikte karantina döneminde ciddi düşüşler yaşayan kömür 
ve petrol talebinin tekrar canlanmaya başladığını ve emisyonların yeniden yükselme 
eğilimine girdiğini göstermektedir. Örneğin, salgının ilk merkezi olan Çin’de karantinayı 
takip eden 6 haftalık dönemde %25 oranında azalan CO2 emisyonları, faaliyetlerin 
yeniden başlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde sıçramış ve mayıs ayında, bir önceki yıla 
göre %4-%5 oranında daha yüksek bir seviyeye ulaşmıştır (Carbon Brief, 2020b). Bu 
göstergeler emisyonlarda kalıcı bir düşüş eğilimini yakalayabilmek için düşük karbonlu 
ekonomiye geçişin planlı bir şekilde ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır. 
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2008 Küresel Finans Krizi’nden Çıkarılabilecek Dersler

COVID-19 kaynaklı mevcut kriz ile 2008-2009 küresel finans krizi nedenleri ve 
dinamikleri açısından farklı olsa da ekonomide ve toplumda yarattığı tahribatlar 
açısından benzerdir. Dolayısıyla bu tahribatları sınırlandırmak için her iki dönemde 
de hükümetler ekonomik işleyişe aktif müdahalelerde bulunmuşlardır. Küresel 
ekonomide 2008-2009 kriz dönemi sonrasında uygulanmış kurtarma paketlerinin 
niteliği ve performansları bugün için önemli deneyimler sunmaktadır (IEA, 2020d). 

2008-2009 küresel krizinde ABD’de Obama yönetiminin uygulamaya koyduğu 
Amerikan İyileşme ve Yeniden Yatırım Kanunu (American Recovery and Reinvestment 
Act, ARRA) ile kullanıma sunulan 831 milyar ABD doları tutarındaki teşvik paketinden 
%11’lik pay alan temiz enerji paketinin3 düşük karbonlu enerji yatırımları açısından 
olumlu sonuçları olmuştur. ARRA’nın 2009-2015 yılları arasında temiz endüstrilerde 
900 bin yeni istihdam yarattığı hesaplanmıştır (the White House, 2016a). 2008’den 
bu yana rüzgâr enerjisi kapasitesinin 4, güneş santrali kapasitesinin ise 50 kat 
arttığı, bu yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerjinin 20 eyalette fosil enerjiye karşı 
maliyet avantajını yakaladığı görülmüştür. Açıklanan paketler elektrikli otomobil ve 
batarya imalatını tetiklemiş ve bu sanayilerin maliyetlerini ciddi biçimde düşürüp 
rekabet güçlerini artırmıştır. Bu sayede 2016 yılında 16 üreticinin piyasaya 28 farklı 
elektrikli araç modeli sunduğu ve 2008’de trafikte birkaç bin olan elektrikli araç 
sayısı 2015 yılında da 400 bine ulaşmıştır (The White House, 2016b). Sanayi ve 
istihdam kazanımları açısından önemli potansiyelleri hayata geçiren ARRA paketinin, 
emisyonlarda kalıcı düşüşler yaratamasa da 2008-2012 arasında 270 Mt CO2e sera gazı 
azaltımı sağlamayı başardığı bildirilmektedir (Kaufman, 2020). 

Çin hükümetinin 2008-2009 arasında açıkladığı 586 milyar ABD doları tutarındaki (2008 
GSYH’nın %12,5’i) kurtarma paketinde, yeşil yatırımların payı 221 milyar ABD doları 
olarak hesaplanmıştır (HSBC, 2009). Kurtarma paketinin %5,25’i enerji tasarrufu, kirlilik 
kontrolü ve ekolojik iyileştirme önlemlerine, %9,25’i ise enerji-yoğun sektörlerin teknik 
ve yapısal dönüşümüne harcanmıştır. 2010-2012 arasında demiryollarına yapılan 100 
milyar ABD doları tutarındaki yatırımların ulaştırma sektöründe enerji etkinliğini ciddi 
oranda artırdığı raporlanmaktadır (IEA, 2020d). Şebeke ölçeğinde rüzgâr kapasitesi, 
2009 yılında bir önceki yıla göre %110 artarak 17,6 GW’a ulaşmış, aynı yıl hükümet 
düşen dış talebi canlandırmak adına, yurtiçinde ulusal güneş paneli teşvik programı 
başlatmıştır. Bu politikaların uygulandığı bölgelerde yeşil istihdamın %53,4 ve yeşil 
girişim sayısının %61,8 oranında daha yüksek olduğu hesaplanmıştır (Yi ve Liu, 2015).
 
2008-2009 arasında AB çapında açıklanan kurtarma paketlerinin büyüklüğü, bölge 
GSYH’nın %1,5’ine denk gelen 200 milyar avro tutarındadır. Toplam paketin %13,2’si 
enerji verimliliği ve diğer yeşil kurtarma önlemlerine ayrılmıştır. Bunun içinde binaların 
enerji verimliliğine ayrılan pay %75 olurken, %20 demiryollarına ve %5’lik pay da 
araçlara harcanmıştır (ILO, 2010). Küresel krizin hemen sonrasında AB içinde kimi 
ülkelerin içine girdiği borç krizi sonucunda bazı önlemler tam uygulanma şansına 
sahip olamasa da AB için yeşil dönüşüm hem kurtarma hem de reform paketlerinde 
ağırlığını giderek artırmıştır.4 

3 ARRA kapsamında 21 milyar ABD doları yenilenebilir olmak üzere, temiz enerji teknolojilerine toplam 92 milyar ABD doları 
tutarında yatırım yapılmıştır.
4 Bunun en belirgin örneği 2019 Aralık ayında duyurulan Avrupa Yeşil Düzeni programıdır.
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Bu deneyimlerin de gösterdiği gibi kurtarma paketlerinin; üretim, istihdam ve çevresel 
etkileri paketlerin mali büyüklüğü kadar nitelikleriyle de ilgilidir. 2019 sonunda 
açıklanan AYD’nin ekonomik önlemler yanında adil geçiş, gelir eşitsizliği gibi toplumsal 
sorunlara atfettiği önem değerlendirildiğinde 2008 Küresel Krizi sonrası açıklanan 
paketler “yeterince” yeşil dönüşüm odaklı olsaydı, 12 yıl sonra yaşanacak COVID-19 
krizinin ekonomik ve toplumsal maliyetinin bu denli yüksek olup olmayacağı, üzerinde 
düşünülmesi gereken bir sorudur. İçinden geçtiğimiz süreç, talebi ve istihdamı 
canlandırırken, aynı zamanda sürdürülebilir ve krizlere dayanıklı ekonomik yapıların 
inşasının ne denli önemli olduğunu göstermektedir.  Krizle karşı karşıya kalan her 
ülkenin kısa vadede ekonomiyi hareketlendirme ve kurtarma planlarında seçeceği 
iki yol bulunmaktadır: İlki güçlü ve dayanıklı enerji sistemlerine geçişi destekleyecek 
teşviklerin uygulamaya konması; diğeri ise sürdürülebilir olmayan mevcut davranış ve 
yatırımların devamını destekleyerek orta vadede âtıl kalma riski taşıyan yatırımların 
desteklenmesidir.

Yukarda yer verilen örneklerin de gösterdiği gibi ekonomiyi kurtarmak adına herhangi 
bir biçimde harcanabilecek mali kaynakların, üretimin ve istihdamın yanında enerji 
tüketimi ve sera gazı emisyonu gibi iklim değişikliği ile ilgili alanlarda da uzun vadeli 
iyileştirmeler sağlayacak şekilde harcanması en rasyonel seçenektir. 

Raporda bahsedilen bu deneyimler Türkiye için de yol gösterici niteliği taşımaktadır. 
COVID-19 ile daha da ağırlaşan ekonomik krize karşı ekonomiyi dış kaynaklı şoklara 
karşı daha dayanıklı kılmak adına bir dönüşüm programının aciliyeti giderek daha fazla 
hissedilmektedir. Bu noktada hızla harekete geçebilen ülkelerin, dönüşüm fikrini uzun 
zamandır politika gündeminde tutan, gerekli yönetsel ve fiziki altyapı hazırlıklarını 
yapmakta olan ülkeler olduğu görülmektedir. Söz konusu hazır bulunuşluk aynı 
zamanda öngörülebilirliği artırarak yatırımcı güvenini yükseltmekte, dönüşümün daha 
hızlı ve daha düşük maliyetle gerçekleşmesine destek sağlamaktadır.

Dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye için de enerji sektörü bu dönüşümün 
odağında yer almaktadır. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin 2020 Mayıs ayında 
yayımladığı “COVID-19 sonrası Türkiye ekonomisinin canlanması ve iyileşmesi için enerji 
dönüşümünün sunduğu fırsatlar” raporunda altı çizildiği üzere, enerji sektöründe 
dönüşüm ekonomik büyümeyi hızlandıracak, yeni istihdam alanları yaratarak işsizliği 
düşürecek ve çevre kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacaktır (SHURA, 2020a). 
Enerji sektörünün başlangıç noktası olduğu böyle bir dönüşümde, ekonominin önde 
gelen yapısal sorunlarından biri olan cari açığa kalıcı bir çözüm yaratılırken, karbon 
yoğunluğunun azaltılması ile ihracatçı sektörlerin dış pazardaki rekabet güçleri 
geliştirilebilecektir. Bunun ötesinde, Türkiye’nin dünyanın geri kalanında şekillenen 
yeni iklim rejimine uyumu, hızla büyüyen iklim finansmanından hak ettiği payı almasını 
mümkün kılacak, AB ile devam eden Gümrük Birliği Modernizasyonu müzakereleri gibi 
süreçlerde elini güçlendirecektir (PMR, 2018).
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Bilgi kutusu 1: Türkiye’nin Ekonomiyi Kurtarma Paketlerinin Büyüklüğü

Türkiye, COVID-19 ile mücadele konusunda ilk acil yardım paketini “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı altında 17 Mart 
2020 tarihinde açıklamıştır. O günkü mali büyüklüğü 100 milyar TL olarak açıklanan paketin içerisinde sektörel vergi 
teşviklerinden, hane ve işletmelere sağlanan uygun vade ve faizli kredi imkanlarına, istihdamı desteklemek üzere 
tasarlanan kısa çalışma ödeneğinden, işten çıkarmaların yasaklanmasına ve etkilenen çalışanlara kamu tarafından nakdi 
ücret desteği sağlanmasına kadar farklı alanları kapsayan destekler bulunmaktaydı. 

Zaman içerisinde kapsamı ve mali büyüklüğü genişleyen bu paket yoluyla acil olarak ihtiyaç duyulan ve ekonomideki 
ilk olumsuz etkileri atlatmaya yönelik uygulamalar devreye alınmıştır. 29 Eylül tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından Yeni Ekonomi Programı’nın tanıtımı sırasında yapılan açıklama, paket büyüklüğünün 494 milyar TL’ye ulaştığını 
göstermektedir (HMB, 2020). Böylelikle COVID-19 yardım paketi 2019 GSYH’sının yaklaşık %11’i seviyesine kadar çıkmıştır. 
Paketin hayata geçirilmesinde, uygulayıcı kurumlar kadar Merkez Bankası, Türkiye Varlık Fonu, Kredi Garanti Fonu gibi 
destekleyici kurumların da aktif olarak devreye girdiği görülmektedir.

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketindeki bileşenlerin mali görünümü, tam olarak kamuoyuna yansımıyor olsa da paketin 
önemli bir parçası olan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Sosyal Koruma 
Kalkanı” harcamalarına ilişkin bilgiler dönem dönem paylaşılmaktadır. Zor durumda olan aileleri ve bireyleri hedefleyen 
sosyal destek programı ödemeleri ile istihdam paketi içerisindeki kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik 
ödeneği bileşenlerinden oluşan paketin 27 Eylül 2020 tarihi itibarıyla büyüklüğü 35 milyar TL olarak açıklanmıştır. Böylelikle 
çalışanlara ve zor durumdakilere yapılan nakdi destek ödemeleri, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin kabaca %7’sini 
oluştururken, kalan kısmın krediler ve vergi indirimleri/ertelemeleri üzerinden sağlanan destekler olduğu görülmektedir. 
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Enerji dönüşümü; yenilenebilir enerji üretimini, enerji verimliliğini, elektrifikasyon 
ve dönüşen enerji sistemlerini yönetmek için gerekli olan dijital teknolojiler yoluyla 
daha düşük maliyetli, daha temiz ve daha güvenli bir enerji sistemine geçiş olarak 
tanımlanabilir. Türkiye, 2002 ile 2018 yılları arasında enerji sektöründe 120 milyar ABD 
doları tutarında yatırım yapmış ve bunun neredeyse yarısı enerji dönüşümüne ve 
bunu taşıyacak şebeke altyapısına yönelik olarak gerçekleşmiştir (SHURA, 2019a). Bu 
yatırımlar sayesinde 2019 yılı sonunda toplam tüketim içerisinde yenilenebilir enerjinin 
payı %44’e ulaşmış ve aynı dönemde enerji verimliliğinde iyileşmenin bir göstergesi 
olan enerji yoğunluğu, yılda ortalama %1,5 düşmüştür. Birincil enerji tüketiminde 
ise yenilenebilir enerjinin payı ancak %10 civarındadır ve enerji ihtiyacının büyük 
çoğunluğu ise kömür, petrol ürünleri ve doğal gazdan karşılanmaktadır (ETKB, 2020). 
Bu durumun arkasında yatan neden, Türkiye nihai enerji tüketiminin %20’sinden 
sorumlu olan elektrik sektöründe enerji dönüşümü açısından olumlu gelişmeler 
yaşanıyor olsa da nihai enerjinin geri kalan %80’inde son kullanıcı sektörlerde 
dönüşümün yeterince hızlı ve yüksek oranlarda gerçekleşmiyor olmasıdır. Her ne 
kadar toplam emisyonların %40’ına sebep olan elektrik sektöründeki gelişmeler, sera 
gazı salımı azaltımında olumlu rol oynasa da tam bir dönüşüm ve düşük karbonlu 
bir patikaya tutarlı bir geçişin sağlanması ancak enerjiyi son tüketen sektörlerdeki 
dönüşümle birlikte gelecektir (SHURA, 2020b).

SHURA’nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarına göre gelecek 
10 sene içerisinde elektrik talebindeki artışın büyük çoğunluğu, düşük maliyetli 
ve finansmanı daha kolay olan yenilenebilir enerji teknolojileriyle karşılanabilir 
ve değer zincirinin uzunluğu sebebiyle istihdam açısından daha fazla fırsat sunan 
dağıtık enerji sistemleriyle desteklenebilir. 2019 itibarıyla Türkiye’nin toplam elektrik 
arzında yenilenebilir enerji payı %44 seviyesinde yer alırken 2030 yılında bu oranın 
en az %50’nin üzerine taşınması, bu enerjinin ağırlıklı olarak en ucuz maliyetli 
rüzgâr ve güneş enerjisi kaynaklarından sağlanmasıyla mümkündür (SHURA, 2020c) 
(mevcut durumda rüzgâr ve güneş enerjisinin payı %10-%15 civarındadır). Türkiye’de 
sadece çatılarda kurulabilecek güneş enerjisinin binalardaki potansiyeli 15 GW 
civarındadır (SHURA, 2020d). Son yıllarda enerji verimliliğinde yakaladığı ivmeyi 
daha da hızlandırmak için Türkiye, büyüyen konut stokuna ve güçlü bir sanayiye 
sahiptir, ve baz patikaya kıyasla 2030 yılında ülkenin toplam elektrik tüketiminde 
yüzde 10’dan fazla bir tasarruf potansiyeli mevcuttur (SHURA, 2020e). 2030 yılına 
kadar binek araçların elektrifikasyonu yoluyla elde edilebilecek kazançlar ise dikkat 
çeken bir başka potansiyeldir (SHURA, 2019b). Toplam araç stokunun aynı yılda en az 
%10’unun elektrikli araçlara dönüştürülebileceği ve bu eğilimin ulaşım sektörünün 
diğer segmentlerinde de sürdürülebileceği düşünülmektedir. Bugünkü tabloya göre 
dünya otomobil piyasasında COVID-19 sonrası döneme dair fosil yakıtlı ve elektrikli 
araç taleplerine bakıldığında ikincisi lehine bir ayrışmanın yaşanacak olması da 
cesaret vericidir (ICCT, 2020). Türkiye’nin, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğiyle 
sağlanabilecek olan enerji dönüşümünü yönetebilmesi için gerekli yeşil altyapıyı ve 
esnekliği sağlayabilecek bir enerji sistemine sahip olması gereklidir. Türkiye bu enerji 
sistemi için ihtiyaç duyulan depolama ve talep tarafı katılımı gibi farklı çözümleri 
hayata geçirebilecek bir potansiyele sahiptir (SHURA, 2019c). 

Enerji dönüşümünün sunabileceği fırsatları anlamak için dönüşümün getireceği 
faydaları incelemek gerekmektedir. Türkiye’de COVID-19 döneminde ve sonrasında 
ekonomiyi kurtarma ve toparlama paketlerinin sunulacağı gündem içinde enerji 
dönüşümünden sağlanabilecek öncelikli yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

2. Enerji Dönüşümü Neden Gerekli? Riskler ve Fırsatlar
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• Cari açık: COVID-19 dönemindeki düşük enerji fiyatları ve azalan enerji talebi, 
enerji kaynakları için ithalata bağımlı olan Türkiye’nin cari açığının azalmasına 
katkıda bulunacaktır. Ancak bu düşüş olumlu gözükse de yenilenebilir enerji ve 
enerji verimliliğinin uygulanma hızı artmadığı sürece, bu azalma sadece COVID-19 
dönemine özgü geçici bir etki olarak kalacaktır. Uzun vadede ise yenilenebilir enerji 
gibi yerli kaynakları kullanmak ve talep tarafında ekonomik çıktıdan ödün vermeden 
verimliliği artırmak, cari açığın sürdürülebilir şekilde düşmesine çözüm sağlayacaktır.

• Ekonomik aktivite, yatırımlar ve istihdam: Türkiye’nin yakın gelecekteki enerji 
sektörü yatırımlarını daha fazla enerji dönüşümüne yönlendirmesi için elinde tarihi 
bir fırsat bulunmaktadır. Türkiye, bu önemli fırsattan yararlanarak yerli ekipman 
üretim destekleriyle enerji yatırımlarını yenilenebilir enerjiye ve enerji verimliliğine 
yönlendirebildiği takdirde COVID-19 dönemiyle birlikte durgunlaşan ekonominin 
canlandırılmasında önemli bir yol kat edebilir. Ayrıca enerji dönüşümünün 
canlandıracağı yatırımlarla, ek önlem paketlerine gerek kalmadan mevcut istihdam 
korunabilir ve hatta daha yüksek seviyelere çıkarılabilir.

• Çevre kalitesi: 2018 yılında Türkiye’nin enerji sektöründen kaynaklanan sera 
gazı emisyonları bir önceki yıla kıyasla %1,8 azalmış durumdadır (TÜİK, 2020). 
Hava kirletici emisyonların seviyesi ise Türkiye’nin birçok ilinde hâlâ çok yüksektir 
(SHURA, 2020f). COVID-19 döneminde fosil yakıtlara olan talep düşüşüyle birlikte 
özellikle şehirlerdeki hava kalitesi artıyor olsa da iklim değişikliğinin ana nedeni 
olan sera gazlarında ve hava kirletici emisyonlardaki düşüş sürekli kılınmalıdır. 
Enerji dönüşümü yatırımları, en başta hava kirliliğinin insan sağlığına yönelik 
olumsuz etkilerini azaltarak diğer sosyal ve ekonomik faydalarla birlikte Türkiye’nin 
COVID-19 sonrası ihtiyaç duyacağı ekonomik kalkınmayı hızlandırıp, ekonomiyi 
güçlendirecek stratejilerin merkezinde yer alabilir. 

SHURA’nın 2018-2020 döneminde yayımladığı farklı çalışmalar, Türkiye elektrik 
sektörünün dönüşümü için 2020-2030 döneminde yılda toplam ortalama 12 milyar 
ABD doları tutarında yatırımın gerektiğini göstermektedir. Bu dönem için toplam 
135 milyar dolarlık yatırım, enerji sektörünün liberalleşmesinden bu yana enerji 
sektörünün tüm alanlarında yapılmış olan 120 milyar ABD doları tutarındaki yatırımdan 
daha fazladır. Şekil 1’de görüleceği üzere, rakamların büyük çoğunluğu yenilenebilir 
enerjiyle ilgili olmakla birlikte (%17), enerji verimliliği ve elektrifikasyonun payı %40 
olup, altyapı ve kolaylaştırıcı teknolojiler için yapılan yatırım miktarı ise toplamın 
%22’sine eşittir. Bu düzeydeki yatırımların gerçekleşmesi için dış finansman ve sermaye 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji piyasasının şeffaf, öngörülebilir ve kurallara tabi 
olarak çalışması zaruridir. Bu bağlamda COVID-19 döneminde, anılan çerçeveyle tutarlı 
adımların atılması kilit role sahip olacaktır. 

Şekil 1: Türkiye Elektrik Sektörünün Dönüşümü için Gerekli Yatırımlar, 2020-2030 
(milyar ABD doları cinsinden)
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AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de kişi başına düşen emisyon miktarı, AB 
ortalamasının altında kalsa da 1990-2018 yılları arasında bunun tersine bir gelişim göze 
çarpmaktadır. Şekil 2’den görüleceği üzere bu dönem içerisinde Türkiye’de kişi başı 
emisyonlar 4 t CO2 eşdeğerden (t CO2e) %60 artışla 6,4 t CO2e düzeyine ulaşmışken, 
AB ortalaması 11,6 t CO2e düzeyinden 8,4 t CO2e’ye %28 oranında azalmıştır. Şekil 3’te 
Türkiye ve AB ülkelerinin toplam sera gazı emisyonu tarihsel gelişimi gösterilmiştir. 
1990-2018 yılları arasında Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonu %137’lik bir 
artışla 2018 yılında 520,9 mega ton (Mt) CO2e düzeyine ulaşırken, aynı dönemde AB 
ülkelerinde bu oran %23 azalmıştır. 

Şekil 3: Türkiye ve AB27’de Toplam Sera Gazları Emisyonlarının Seyri

3. Türkiye’de Enerji Sektörünün Görünümü ve Enerji Dönüşümünün Önemi

Şekil 2: Türkiye ve AB27’de Kişi Başı Emisyonların Seyri
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Özellikle 2008 krizinden sonra AB’de toplam sera gazı emisyonlarında yaşanan 
düşüşün arkasında, sanayinin dönüşümü kadar enerji kullanımındaki etkinliğin 
artırılmasına yönelik düzenlemeler de yatmaktadır. Raporun devamında daha detaylı 
ele alacağımız üzere Aralık 2019 tarihli Avrupa Yeşil Düzeni, AB’yi bu yüzyılın ortasına 
kadar kabron nötr bir bölge yapmayı hedeflerken, bir yandan da ticaret partnerlerinin 
de aktif bir iklim politikası izlemeye zorlamaktadır. Uluslararası ticarette ve finansal 
akımlarda iklim hedeflerinin ve politikalarının ağırlığı giderek artarken; Türkiye’nin 
toplam sera gazı emisyonlarının yükselmeye devam ediyor olması ekonominin 
kırılganlığını artırmaktadır.

TÜİK Sera Gazları Envanteri’nde emisyonlar: (i) Enerji kaynaklı, (ii) Sanayi proses 
kaynaklı, (iii) Tarım kaynaklı ve (iv) Atık kaynaklı olarak ayrıştırılmaktadır. Toplam 
emisyonların artışında etkin rol oynayan alt bileşenleri Şekil 4’te görmek mümkündür.

Şekil 4: Toplam Sera Gazları Emisyonu Bileşenlerinin Tarihsel Gelişimi
 

Şekil 4’te görüleceği üzere Türkiye’nin hızla artan sera gazları emisyonlarında, enerji 
sektörü en büyük paya sahiptir. 1990 yılında 139,6 Mt’dan %167 artışla 2018 yılında 
373,1 Mt CO2e düzeyine ulaşmıştır. Enerjinin ardından gelen endüstriyel proses 
kaynaklı emisyonların toplam içindeki payı düşük olsa da anılan dönemde %185 artış 
yaşanması kaygı vericidir. 

Bir düzey daha detaya inilerek enerji kaynaklı emisyonların alt bileşenleri olan (i) 
elektrik üretiminde, (ii) diğer enerji sektörlerinde, (iii) imalat sanayi ve inşaatta, (iv) 
ulaştırmada, (v) binaların ısınmasında, (vi) diğer alanlarda yakıtlardan kaynaklanan 
sera gazlarının tarihsel gelişimi Şekil 5’te gösterilmiştir.  
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Şekil 5: Enerji Kaynaklı Sera Gazları Emisyonu Alt Bileşenlerinin Tarihsel Gelişimi

1990’dan 2018 yılına kadar “enerji kaynaklı” sera gazı emisyonlarının yükselişinde, 
en büyük payın elektrik ve ısı üretimi, ulaştırma, imalat sanayi ve inşaat ile binalarda 
ısınma amaçlı yakıt kullanımından kaynaklandığı Şekil 4’te görülmektedir. İmalat 
sanayi ve inşaat sektörü kaynaklı emisyonlar, 2000’li yılların ortalarına kadar artış 
göstermişse de son 10 yıl içerisinde yatay bir seyir izlemiştir. Binalarda ısınma 
kaynaklı emisyonlar ise tam tersine 2000’li yılların ortalarında 30 Mt düzeyinden ani 
bir yükselişle 50 Mt CO2e düzeyine çıkmış ve o noktada yatay seyre geçmiştir. 2018 
itibarıyla Türkiye sera gazı emisyonlarının görünümü Şekil 6’daki gibi özetlenebilir.

Şekil 6: 2018 Toplam Sera Gazları Emisyonları 
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2018 yılında toplam 520,9 Mt CO2e sera gazı emisyonu gerçekleşmiştir. Enerji üretimi 
ve tüketimi için yakılan fosil yakıt kaynaklı emisyonun bu toplamdaki payı ise %72’dir 
(373,1 Mt CO2e). 

Enerji kaynaklı sera gazlarının alt bileşenlerine indiğimizde 158,5 Mt CO2e emisyonla 
elektrik ve Türkiye’de kullanımı düşük olan bölgesel ısı üretimi %42 ile en büyük paya 
sahiptir. Bunu %23 ile ulaştırma, %16 ile imalat sanayi-inşaat ve %14 ile binalarda 
ısınmak ve yemek pişirmek için yakılan yakıt kaynaklı emisyonlar izlemektedir (bkz. 
Şekil 7). 

Şekil 7: Enerji Kaynaklı Sera Gazları Emisyonları (2018, %)
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%5 daha yüksek GSYH düzeyine ulaşmanın mümkün olduğunu gösterilmiştir (Acar, 
Voyvoda ve Yeldan, 2018).

İklimle uyumun en önemli bileşeni olan enerji sisteminde, yenilenebilir enerji payının 
artırılması son dönemde %12,8’e yükselmiş olan işsizlik sorununun çözümünde de 
önemli rol oynayacaktır. Hükümetin daha iddialı bir yenilenebilir enerji hedefi koyması 
durumunda 2028 yılında toplam 200 bin yeni istihdam yaratılabileceği hesaplanmıştır 
(IPC, 2019). 

Yukarıda da değindiğimiz gibi bu dönüşüm, en önemli ticaret partnerimiz olan AB’nin 
küresel düzlemdeki iklim politikaları/hedefleri sonucunda bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Raporun ilerleyen bölümünde Aralık 2019’da duyurulan AYD ve bunun 
Türkiye ekonomisine olası etkileri analiz edilecektir.

Küresel Yeni İklim Rejimi ve Türkiye

Her geçen yıl etkisini daha çok hissettiren iklim değişikliğini önlemek için “İklim 
değişikliğine uyum” başlıkları altında küresel ve ulusal düzeyde politikalar ve 
düzenlemeler hız kazanmaktadır. Uluslararası düzlemde 2015 tarihli Uluslararası Paris 
İklim Anlaşması, ülkelerin sera gazı emisyonlarını kendi belirledikleri Niyet Edilen 
Ulusal Katkı Beyanı (Intended Nationally Determined Contribution, INDC) adlı bir plan 
çerçevesinde gönüllü olarak indirmelerini öngörürken; AB 2030 yılında %55-%60 
oranında bir azaltım hedefi ile ilgili karar sürecinde olup, 2050 yılında iklim-nötr olmak 
gibi çok ciddi bir hedef gözetmektedir. 

İklim değişirken bu süreçten etkilenen dünya finans piyasalarında da etkili bir 
dönüşüm gözlenmektedir. İklimle uyumlu projelerin, toplam finansman havuzundan 
aldıkları pay artmakta, şirketlerin (hisse sahiplerinin ve toplumun baskısıyla) yatırım 
ve kaynaklarını değerlendirme kararlarında iklimle uyumlu projeler giderek ağırlık 
kazanmaktadır (Goldman Sachs, 2020). 

İklim finansmanı havuzu, üzerinde ortaklaşılmış bir tanım olmasa da, kamu ve özel 
sektör kaynaklı iki kanaldan beslenmektedir (TÜSİAD, 2020). İklim Finansmanının 
Küresel Görünümü raporuna göre küresel iklim finansmanı havuzunun toplam 
büyüklüğünün 2018’de 546 milyar ABD doları seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir 
(CPI, 2019). Bu toplam içinde özel sektör kaynaklı fonlar ağırlıktadır. Paris İklim 
Anlaşması’nda ülke sınıflandırması konusunda ortaya çıkan muğlaklık sonucu henüz 
Türkiye’nin faydalanamadığı ve içinde Yeşil İklim Fonu’nun da olduğu, Çok Taraflı İklim 
Fonları’nın büyüklüğü ise yalnızca 1,9 milyar ABD dolarıdır (UNFCCC, 2018).

Türkiye’nin AB’de iklimle ilgili atılan bu adımları ve dünya finans piyasalarındaki 
gelişmelerin doğurabileceği riskleri, kapsamlı bir dönüşümle fırsata çevirmesi 
mümkündür. Bu süreci gerçekleştirmek içinse azaltım ve uyum konularında, dünyadaki 
gidişata ve Avrupa Yeşil Düzeni ile uygun adımların atılması faydalı olacaktır. Paris 
İklim Anlaşması’nın onaylanmasının gecikmesi, onaylansa bile aktif bir politikanın 
güdülmemesi halinde riskler ve maliyetler öngörülemez biçimde artabilecektir. 
Türkiye’nin AB ile müzakere ettiği Gümrük Birliği Modernizasyonu Anlaşması’nda 
aktif bir iklim politikasının önkoşul haline gelme olasılığı (PMR, 2018) ve Türkiye’nin 
genişleyen iklim finansmanı pastasından hak ettiği payı alamayacak olması (TÜSİAD, 
2020) bu risklerin başında sayılabilir.
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Türkiye ekonomisi için yapılan farklı genel denge modellerinde (Acar ve Yeldan, 2016; 
Acar et al., 2018; Bouzaher et al., 2015; Karapınar  et al., 2019; Kat  et al., 2018; Kolsuz 
ve Yeldan, 2017; Voyvoda et al., 2015; TÜSİAD, 2016; 2020) Türkiye’nin iklim konusunda 
ekstra bir çaba içine girmediği baz senaryolarda, 2030 yılındaki CO2e emisyon düzeyi 
710-984 Mt aralığında bulunmuştur. Görüldüğü üzere referans verilen çoğu çalışma, 
INDC’de yer alan %21 azaltım ile niyet edilen 929 Mt CO2e daha düşük emisyon 
düzeyine, baz senaryonun altında ulaşılabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla 
yukarıda anılan riskleri bertaraf etmenin ilk adımı olarak, 2015 yılında Türkiye’nin INDC 
beyanında 2030’da 1.175 Mt CO2e olarak öngörülen emisyon düzeyinden %21 azaltımla 
929 milyon ton CO2e olarak duyurulmuş hedefin, ülkenin enerji dönüşümünde 
gerçekleştirdiği başarılar ve düşük karbonlu teknolojilerin maliyet ve verimliliklerindeki 
olumlu gelişmelerin ışığında bir an önce yenilenmesi faydalı olacaktır.

Avrupa Yeşil Düzeni ve Türkiye Ekonomisine Olası Etkileri

AYD çerçevesindeki gelişmeler, dış ticaretinin yarıya yakınını AB ile yapan Türkiye’nin 
ekonomisi için önemli riskler barındırmaktadır. AYD’nin Türkiye ekonomisi üzerine olası 
etkilerinin, sınırda karbon düzenlemesi (border carbon adjustment, SKU) ve “döngüsel 
ekonomi” kanallarıyla ortaya çıkması beklenebilir (TÜSİAD, 2020).

İklim hedeflerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmak isteyen AB, Emisyon Ticaret 
Sistemi’ni (Emission Trading System, ETS) sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıyla 
geliştirmeyi planlamaktadır. SKU, karbon kaçağını önlemek amacıyla AB-içi ve AB-
dışı üreticilerin karbon fiyatlamasından kaynaklanan rekabet güçlerini dengelemeyi, 
bunun için AB bölgesine birlik dışı ülkelerden yapılacak ihracatın içerdiği karbon 
yoğunluğuna bağlı olarak vergiye tabi kılınmasını amaçlamaktadır. SKU devreye 
girdiğinde Türkiye’nin AB bölgesine yaptığı ihracat, içerdiği karbon yoğunluğuna 
bağlı olarak vergilendirilecek, bu da sektörlerin ihracat gelirlerini ve rekabet gücünü 
azaltacaktır (SHURA, 2020g).

AB’nin emisyon ticaret sistemi altında belli bir büyüklüğe sahip enerji-yoğun her tesis, 
kendi üretim sürecinde ortaya çıkan sera gazları emisyonundan (Kapsam 1) sorumlu 
tutulsa da üretim sürecinde kullanılan elektrik ve ısı girdilerine sebep olduğu için 
Kapsam 2 ve diğer girdilerden kaynaklı (Kapsam 35başlığı altında ifade edilebilecek) 
emisyonlar da firmaların üretim maliyetlerine dolaylı yoldan etki etmektedir. 
Dolayısıyla, SKU’nun Türkiye ekonomisine olan etkilerini öngörebilmek için Kapsam 1 
kadar Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonlarının da göz önünde bulundurulması yararlı 
olacaktır. 

5 Kapsam 3, ETS altında vergilendirilen Kağıt (PA), Petrol Ürünleri (PE), Kimya (CH), Demir-Çelik (IS), Çimento (CE) ve Havayolu 
Taşımacılığı (AT) sektörleri ile ETS altında vergilendirilmeyen (ancak ETS’li sektörlerden aldıkları girdiden ötürü maliyetleri 
artmış olan) sektörlerden alınan girdilerin içerdiği emisyonlardır.
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Elektrik Sektörünün Dönüşümünün Önemi

Türkiye’nin en güncel sera gazları emisyon envanteri 2018 yılına aittir. Buna göre 2018 
yılında, enerji, sanayi prosesleri, tarım ve atık kaynaklı toplam 520,9 Mt CO2e sera 
gazı salınmıştır. TÜSİAD (2020), 2018 yılında ekonomik işleyiş kaynaklı sera gazları 
emisyonunu 451,3 Mt CO2e olarak hesaplamış ve bu toplamı sektörlere dağıtmıştır. 
Elektrik sektörü (EL) toplam sera gazı emisyonu içinde %34 paya denk gelen 154,9 Mt 
CO2e ile en yüksek emisyona sahip sektör olarak yer almıştır. Elektrik sektörü Türkiye 
imalat sanayi sektörü başta olmak üzere tüm ekonomik faaliyetlere elektrik gibi önemli 
bir girdi sağlamaktadır. Sektörün elektrik üretiminde fosil yakıtların payı yıllar içinde 
düşmüş olsa da halen yüksektir. Şekil 8, 2017 ve 2018 yılları için elektrik sektöründe, 
avro başı katma değer için salınan kilo CO2e olarak ifade edilen, sera gazı yoğunluğu 
düzeylerini Avrupa Birliği, Almanya ve Polonya ile karşılaştırmalı olarak göstermektedir.

Bilgi kutusu 2: Avrupa Yeşil Düzeni

Avrupa Birliği’nin Aralık 2019’da duyurduğu Avrupa Yeşil Düzeni’nin ana hedefi, 2050 yılında Avrupa Birliği bölgesini iklim-
nötr bir bölge haline getirmek olsa da Avrupa Yeşil Düzeni’nin temel bileşenlerinin merkezinde Avrupa Birliği ekonomisini, 
sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürmek yatmaktadır. Bu yaklaşımla uyumlu olarak Avrupa Birliği’nin iklim hedeflerini 
2030 ve 2050 yılları için yükseltme; temiz, erişilebilir, güvenilir enerji sağlama; sıfır kirlilik; ekosistemleri ve biyoçeşitliliği 
koruma; “tarladan sofraya” stratejisi ile adil, sağlıklı ve çevreyle dost bir gıda sistemi; “kimseyi arkada bırakmama” stratejisi; 
sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik ; enerji ve kaynak kullanımı bakımından etkin yapılaşma; temiz ve döngüsel bir ekonomi 
için endüstriyi mobilize etme vb. hedefler ile bu hedeflere ulaşma yolunda dönüşümü gerçekleştirmenin nasıl finanse 
edileceği yer almaktadır. 

Avrupa Yeşil Düzeni sanayi stratejisi (i) küresel olarak rekabetçi ve dünya lideri bir sanayi; (ii) iklim-nötr hedefine güdümlü 
bir sanayi; (iii) dijital geleceğe hazırlık ve geçiş gibi üç amaç etrafında oluşturulmuştur. Bu hedeflere ulaştıracak dönüşümü 
ise “döngüsel ekonomi” ilkeleri çerçevesinde yapmayı planlamaktadır. Eko-tasarım Direktifi ile ürün dayanıklılığı, geri 
dönüştürülmüş içeriğin artırılması, karbon ve çevre ayak izinin düşürülmesi, ürünlerde tek kullanımın ve erken eskimenin 
önüne geçilmesi/kısıtlanması, üreticinin üründen ürün ömrü boyunca sorumlu olması hedeflenmektedir. 

Söz konusu dönüşümü mümkün kılmak için atılması gereken politik ve ekonomik adımlar; regülasyon, standardizasyon, 
yatırım, inovasyon, reform, ilgili taraflarla diyalog ve uluslararası iş birliği başlıkları altında toplanabilir. Bu amaçla, Avrupa 
Yeşil Düzeni altında güncellenecek 2030 hedefi doğrultusunda karbon nötr hedefine ulaşılmasını sağlamak amacıyla 
emisyon ticaret sistemi, Enerji Verimliliği Direktifi, Yenilenebilir Enerji Direktifi, Enerji Vergilendirme Direktifi, Binek ve Hafif 
Ticari Araçların CO2 Emisyon Performans Standardı, Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi vb. mevcut mevzuatın 30 
Haziran 2021’e kadar gözden geçirileceği belirtilmekte ve bu değerlendirmenin sonuçlarına göre mevzuat güncellemeleri 
beklenmektedir.

Avrupa Yeşil Düzeni, Avrupa Birliği ile ekonomik ve siyasi ilişki içinde olan ülkeler için riskler taşımaktadır. İyi tasarlanmış 
bir dönüşüm programıyla bu riskler bir fırsata dönüştürülebilir. Birçok sektöre girdi sağlayan elektrik sektörü başta olmak 
üzere enerji bu dönüşümün merkezinde yer almalıdır. 
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Türkiye’de elektrik sektörünün sera gazları yoğunluğu 17,5 kg CO2e/avro ile 4,5 kg’lik AB 
ortalamasının dört katıdır. Bu miktar, AB bölgesinin görece fosil yakıt yoğunluğu yüksek 
ülkesi Polonya’nın bile üstündedir.

SKU ile karbon içeriği vergilendirilmeye başlandığında elektrik üretimindeki karbon 
yoğunluğu önemli rekabet sorunlarına yol açabilecektir. Birçok sektör tarafından 
girdi olarak kullanılan elektriğin üretimi sırasında ortaya çıkan sera gazları o sektörün 
Kapsam 2 emisyonlarını oluşturmaktadır.

Girdi-Çıktı analizi yöntemiyle, sektörlerin ürettikleri ürün ve hizmetlerin içindeki sera 
gazları düzeyini (embodied emissions in final demand) 2018 Girdi-Çıktı tablosunu 
kullanarak ölçmek mümkündür6. Şekil 9’da sektörlerin elektrik sektörü kaynaklı 
Kapsam 2 sera gazları emisyon düzeyleri gösterilmiştir.
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Şekil 8: Elektrik Sektörü Sera Gazları Yoğunluğu

Elektrik Sektörü Sera gazı Yoğunluğu (kg CO2e/avro katmadeğer)

Kaynak: Eurostat env_ac_aeint veritabanı; Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 Türkiye Sera gazı Emisyon Envanteri ve yazarların hesaplamaları.
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6 Girdi-Çıktı analizi detayları için bkz. Ekler.
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Şekil 9’da görülen dairelerin içindeki rakamlar toplandığında Tablo 3’te Elektrik 
sektörünün sebep olduğu 154,9 Mt CO2e rakamına ulaşılır. Bu miktar, toplam 
içinde elektriğe olan son talebin (girdi olarak değil de son tüketim amaçlı) sebep 
olduğu sera gazları emisyonu (elektrik sektörünün Kapsam 1 emisyonu) 89,7 Mt 
CO2e’dir. Girdi-Çıktı analizi penceresinden bakıldığında, bu rakamlar ilgili sektörün 
talebinin içerdiği elektrik kaynaklı sera gazı emisyonlarını ifade eder. Örneğin, 
Demir-Çelik (IS) sektörünün 2018 yılındaki talebini karşılamak için yapılan üretimde 
kullanılmış elektriğin sebep olduğu emisyon 63 Mt CO2e’dir. Bu emisyonlar SKU ile 
vergilendirilmeye başlandığında sektörlerin girdileri ve AB-ticaret yoğunluklarına bağlı 
olarak karşılaşabilecekleri ek maliyetler farklılaşacaktır. 

Mevcut durumda AYD’nin SKU mekanizmasıyla Türkiye ekonomisine getireceği 
ek maliyet kaynaklı riskin, kurulacak bir karbon fiyatlama sistemi ile fırsata 
dönüştürülebileceği belirtilmektedir (TÜSİAD, 2020). Bu noktadan hareketle, 2018 
Girdi-Çıktı tablosunu kullanarak sektörlerin AB pazarına ihracat yaparken elektrik 
kaynaklı sera gazlarından dolayı sınırda ödeyeceği miktar hesaplanabilir. Türkiye 
üretici sektörleri, AB pazarına yaptıkları ihracatın içerdiği (kullanılan elektrik kaynaklı) 
Kapsam 2 emisyonu için ton başına 30 avro ödemek zorunda kalsalardı 2018 
yılında karşılaşacakları toplam ek maliyet sektörel olarak Şekil 10’da görüldüğü gibi 
hesaplanmıştır.  

Şekil 9: Elektrik Girdisi Kaynaklı Sektörel Emisyon Düzeyleri

Not: Dairelerin çapı emisyon paylarını yansıtmaktadır.

MW_6,16 Mt PR_2,01 Mt

AT_1,113 Mt TS_1,113 Mt AU_3,278 Mt

AF_3,174 Mt

IS_6,258 Mt

CN_5,315 Mt

HE_4,548 Mt

PS_0,051 Mt

PE_0,276 Mt

RT_4,367 Mt
CE_1,213 Mt

TR_0,463 Mt
FO_2,531 Mt

AG_1,058 Mt
PA_0,355 Mt

FS_3,34 Mt

ES_3,155 Mt

TE_5,111 Mt

CH_2,235 Mt

OE_7,846 Mt

MI_0,197 Mt

EL_89,674 Mt



32 Salgın sonrasında enerji dönüşümü ile sürdürülebilir büyüme

Şekil 11’de ise SKU’nun devreye gireceği zaman EUA fiyatının ulaşmasının olası 
görüldüğü 50 avro düzeyinden yapılan hesaplamanın sonuçları gösterilmiştir.

Sektörlere göre dağıtılmış “vergi” toplamının yılda 231-385 milyon avro olduğu 
görülmektedir. Şayet Türkiye’de bir karbon fiyatlama sistemi olsa idi, aynı emisyon 
için bir de sınırda SKU ödenmeyeceğinden, yaratılacak kaynaklar Türkiye’de sektörleri 
dönüştürmek için kullanılabilirdi. SKU kapsamında üstlenilecek ek maliyetler, elektrik 
sektörünün dönüşümünün diğer sektörlerin AB başta olmak üzere dış pazarlardaki 
rekabet güçlerinin korunması açısından ne kadar belirleyici olduğunu göstermektedir. 

0

0

Tarım

Tarım

Turiz
m

Turiz
m

Otomotiv

Otomotiv

Finans

Finans

Makina

Makina

Pr. H
izm

et

Pr. H
izm

et

Demir-Ç
elik

Demir-Ç
elik

Konaklama

Konaklama

Çim
ento

Çim
ento

Posta

Posta

Kim
ya

Kim
ya

Hava
yolu

Hava
yolu

Petro
l

Petro
l

Ulaştı
rm

a

Ulaştı
rm

a

Kağıt

Kağıt

Diğer

Diğer

Teksti
l

Teksti
l

Gıda

Gıda

Maden

Maden

Eğitim

Eğitim

İnşa
at

İnşa
at

Sağlık

Sağlık

Perakende

Perakende

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

80

90

Şekil 10: AB’ye İhracatta Sektörlerin Kapsam 2 Kaynaklı Karbon Maliyeti, 2018

Şekil 11: AB’ye İhracatta Sektörlerin Kapsam 2 Kaynaklı Karbon Maliyeti, 2018

Sektörlerin Kapsam 2 Karbon Maliyeti (milyon Avro/yıl)

Sektörlerin Kapsam 2 Karbon Maliyeti (milyon Avro/yıl)

Toplam Maliyet 231 Milyon avro/yıl

Toplam Maliyet 385 Milyon avro/yıl
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Kaynak: Yazarların hesaplamaları

Kaynak: Yazarların hesaplamaları
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Küresel yeni iklim rejimi olgunlaşırken Türkiye de alternatif modeller üzerinde 
tartışmaya başlamıştır. Farklı karbon fiyatlama sistemlerinin Türkiye ekonomisine 
uygunluğu (PMR, 2017) ve alternatif modellerin Türkiye ekonomisinde “karbon kaçağı” 
temelli etkileri geçmiş yıllarda araştırılmıştır (PMR, 2018).

TÜSİAD (2020), Girdi-Çıktı ve Hesaplanabilir Genel Denge yöntemleriyle Türkiye’nin, 
AB AYD kapsamında uygulanacak SKU mekanizmasından 2030’a uzanan bir süreçte 
nasıl etkileneceğini (Baz senaryo) ve aktif bir iklim politikası uygulayarak %21 emisyon 
azaltımını mümkün kılacak bir dönüşümün (Yeşil Ekonomik Dönüşüm Senaryosu) 
makroekonomik yansımasını ve sektörel büyüklükler üzerine etkisini araştırmıştır. 
SKU’nun 2030 itibarıyla Türkiye ekonomisine getireceği maliyet GSYH’nın %2,7-%3,6’sı 
olarak hesaplanmıştır. Buna karşın, tamamı ilgili sektöre dönüşüm şartıyla iade 
edilecek bir karbon fiyatlama sisteminin kurulup, mütevazı bir enerji verimliliği artışı 
(yıllık %1 artış) ve GSYH’nın %0,5’i kadar dış finansman çekileceği varsayımları altında 
2030 itibarıyla baz patikaya göre, (i) GSYH’nın %5,7-%6,6 daha yüksek ve (ii) sera gazı 
emisyonunun da 580 Mt CO2e ile %13-%14 daha düşük olacağı hesaplanmıştır.

Girdi-Çıktı analizi ile Türkiye’de, geliri sektörlere dönüşüm şartıyla iade edilecek 
bir karbon fiyatlama sistemi kurulduğunda sektörleri dönüştürmek için yurt içinde 
yaratılabilecek kaynağa ilişkin bir hesaplama yapılabilir. Bilindiği üzere AB ETS; enerji-
yoğun elektrik üretimi (EL), demir-çelik (IS), çimento (CE), kimya (CH), kağıt (PA) ve 
havayolları (AT) sektörleri altındaki 11 bini aşkın tesis ve firmayı kapsamaktadır7. 
Tablo 3’te Türkiye’de bu sektörler için her bir ton başına sera gazı salımı başına 30 
avroluk bir karbon fiyatlama sistemi kurulmuş olsaydı dönüşümde kullanılmak üzere 
yaratılabilecek kaynağa ilişkin genel bir hesaplama verilmiştir.

Tablo 3’ten görüleceği üzere, AB’ye ihracatın içerdiği sera gazları ton başına 30 avro 
düzeyinden SKU kapsamında vergilendirildiğinde ihracatçıların AB’ye ödeyeceği 
tutar 356 milyon avro olmaktadır.  Bu tutar, bir karbon fiyatlama sistemi senaryosu 
altında Türkiye’de sektörlerin dönüşümüne harcanabilir. Böyle bir durumda 
Türkiye’deki enerji-yoğun sektörlerin ve havayolları şirketlerinin 2018’de toplam sera 
gazı emisyonunun %51,2’sine tekabül eden 269,2 milyon tonluk emisyonları, ton 
başına 30 avro üzerinden fiyatlansaydı yaratılabilecek toplam kaynak 2018 fiyatlarıyla 
yıllık 8 milyar avro düzeyinde olacaktı. Karbon yoğunluğu yüksek elektrik sektörüne 
aktarılabilecek kaynak ise 4,6 milyar avro ile başı çekmektedir.

Tablo 3: SKU Maliyeti ve Karbon Fiyatlama Sistemi Altında Yaratılabilecek Kaynak, 2018

Kaynak: Yazarların hesaplamaları

7 Bu sektörlerin listesi için bkz. Ekler Tablo A1. 
8 AB28 İhracatının içerdiği Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyon toplamını göstermektedir.

Model Sektörler SKU’ya tabi Emisyon8 
(Mt CO2e/yıl)

SKU Maliyet               
(Milyon avro/yıl)

Sera gazları Emisyonu 
(Mt CO2e/yıl)

Karbon Geliri            
(Milyon avro/yıl)

EL: Elektrik 0,2 6,3 154,9 4.647

CE: Çimento 5,6 168,7 75,1 2.253

IS: Demir-Çelik 4,0 118,7 17,6 528

CH: Kimya San. 2,4 72,8 10,1 303

PE: Petrol 0,1 2,8 6,7 201

AT: Hava yolu taşımacılığı 0,7 22,4 3,8 114

PA: Kağıt 0,2 6,7 1 30

Toplam 13,3 398,5 269,2 8.076
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Ekonomik ve toplumsal etkileri, 1929 Büyük Buhranı ile boy ölçüşebilecek COVID-19 
krizine karşı hükümetlerin uygulayacağı kurtarma paketlerinin, neden bütüncül bir 
bakış açısıyla tasarlanmasının gerektiği 2008-2009 küresel finans krizi sonrası yaşanan 
ülke deneyimleriyle sabittir. Hükümetlerin krize karşı ilk tepkisinin mevcut yapıyı 
korumak olması, bir noktaya kadar anlaşılır olsa da toparlanma aşamasında var 
olan sürdürülebilir olmayan ekonomik yapının dönüşümü hedeflenmelidir. Nitekim, 
2008-2009 döneminde yukarıda deneyimlerini aktardığımız ABD, Çin ve AB kurtarma 
paketlerindeki yeşil yatırımlar, ülkelerin bugünkü bugünkü politika tasarımlarına uygun 
bir zemin yaratıp, krize tedbirli olarak yakalanmalarını sağlamıştır. AB’nin 2019 yılında 
ilan ettiği, 2050’de AB’yi iklim-nötr ve en rekabetçi bölgeye dönüştürmeyi hedefleyen 
Avrupa Yeşil Düzeni’nin altyapısı, 2008-2009 döneminde tasarlanan kurtarma ve reform 
paketleriyle oluşturulmuştur.

COVID-19 salgını, küresel ekonominin halihazırda  iklim krizi ile mücadele ettiği 
bir süreçte ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, karşı karşıya kaldığımız bu kriz ekonomik, 
toplumsal ve çevresel boyutları olan bir krizdir ve bu bahsettiğimiz üç boyut eşanlı 
gözetilerek krizle mücadele edilmesi gerekir. Enerji dönüşümü ise bahsedilen 
üç alanın kesişim bölgesindedir. Enerji altyapısının iklim politikaları/hedefleri ile 
uyumlu dönüşümü için harcanacak kaynaklar; ekonominin toparlanması, istihdamın 
artırılması ve iklim değişikliğini önleme hedeflerini eşzamanlı sağlayabilecektir.

Küresel düzeyde olgunlaşmaya başlayan yeni iklim rejiminin, ülkeleri enerji dönüşümüne 
zorladığı not düşülmelidir. Nitekim, AYD ile gündeme gelen SKU mekanizması, karbon-
yoğun bir görünüm sergileyen Türkiye ihracatı için ciddi bir risk kaynağı olmaya adaydır. 
Türkiye mevcut enerji tablosuyla önümüzdeki süreçte üretim ve istihdam hedeflerini 
gerçekleştirememe riskiyle karşı karşıyadır. COVID-19 krizine karşı açıklanan ekonomik 
kurtarma paketlerinin tasarımında, enerji dönüşümünün hak ettiği payı alması 
üretim-istihdam-cari açık- emisyon azaltım hedeflerinin eşanlı tutturulmasına olumlu 
katkı sağlayacaktır. Enerji dönüşümü için Türkiye’nin 2023 hedeflerinin devamında, 
yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyon temelleri üzerine kurulmuş, 
Türkiye’nin sosyal ve ekonomik hedeflerini destekleyen uzun vadeli ve tutarlı bir 
planın önemi daha fazla ön plana çıkmaktadır. Böyle bir planlamanın ise aktif bir 
iklim politikası (Paris Anlaşması’nın onaylanması ve daha gerçekçi bir azaltım hedefi 
belirlemek) kapsamında ele alınmasının, karşılaşılacak riskleri azaltacağı, dönüşüm 
için gereken uluslararası finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştıracağı ve Türkiye’nin 
uluslararası arenada müzakere gücünü de artıracağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu noktalardan yola çıkarak, COVID-19 döneminde enerji dönüşümü merkezli 
ekonomiyi harekete geçirme stratejisi için öncelikli alanlar aşağıda özetlenmektedir:
• COVID-19 salgınının etkilerine karşı harekete geçirilmiş ve geçirilecek olan 

mali kaynaklar, mevcut yüksek karbon yoğunluğuna sahip büyüme patikaları 
yerine düşük karbonlu kalkınma patikalarına geçiş için kullanılmalıdır. 
COVID-19 küresel salgını, toplum sağlığı ve yarattığı ekonomik etkilerin derinliği 
nedeniyle bu yansımalara çözüm olarak sunulan kurtarma paketlerinin büyüklüğü 
açısından da önemli bir dönüşümün nüvelerini içermektedir. Bu dönüşüm fırsatını 
yakalayabilmek için COVID-19 dönemindeki kısa vadeli kurtarma paketleri kadar 
COVID-19 sonrası dönemde ele alınacak orta-uzun vadeli toparlanma ve reform 
paketleri de sağlıklı, adil ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonu çerçevesinde, 
bütüncül olarak tasarlanmalıdır. 

Genel Değerlendirme
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• Düşük karbonlu bir ekonomik dönüşümün, aynı zamanda küresel mal 
ticaretinde ve fon akımlarında da belirleyici rol oynamaya başladığı 
göz önünde bulundurularak yeni bir ekonomik ve finansal yol haritası 
oluşturulmalıdır. Türkiye’nin ihracatının yarısından fazlasını yapmakta olduğu 
Avrupa Birliği’nin, Avrupa Yeşil Düzeni ile gündeme getirdiği Sınırda Karbon 
Düzenlemesi, Türkiye’nin karbon-yoğun malları ihraç etmesi önünde ciddi bir risk 
oluştururken, karbon-yoğun yatırım profili ise Türkiye’nin yeşil fon kaynaklarına 
erişmesinin önünde bir engel olarak durmaktadır. Türkiye’nin sürdürülebilirlik 
alanındaki uluslararası yatırımlardan pay alabilmesi ve mevcut pazarlardaki 
payını koruyabilmesi için küresel gelişmelerle uyumlu bir strateji geliştirmesi 
gerekmektedir. İklim politikalarında aktif bir tutumun sergilenmesi (Paris 
Anlaşması’nın onaylanması ya da bundan bağımsız olarak, gerçekçi ve iddialı bir 
düşük karbon patikası belirlenmesi) gerek yatırımcılar gerekse uluslararası aktörler 
tarafından olumlu bir işaret olarak algılanacak, karşılaşılacak riskleri azaltacak, 
dönüşüm için gereken mali kaynaklara erişimi kolaylaştıracaktır. 

• Bütüncül bir vizyon çerçevesinde tasarlanacak eylemler, merkezine enerji 
dönüşümünü almalı ve bu dönüşümün sunduğu fırsatlardan en yüksek oranda 
faydalanmayı hedeflemelidir. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrifikasyon 
ve sistem yönetimi için dijital teknolojiler enerji dönüşümünün ana bileşenleri 
arasında yer almaktadır. Bu alanlardaki eylemler, daha düşük maliyetli, daha temiz 
ve daha güvenli bir enerji sistemine geçişi sağlarken, sundukları yüksek istihdam, 
artan katma değerli üretim ve daralan cari açık gibi fırsatlar ile içinden geçmekte 
olduğumuz ekonomik krize de çözüm olabilecektir. Enerji dönüşümüne ilişkin 
eylemler kısaca aşağıda belirtilen şekilde özetlenebilir:

o Daha etkin bir planlama ile yatırımcılar açısından belirsizliklerin ortadan 
kaldırıldığı, öngörülebilirliğin artırıldığı bir yenilenebilir enerji mevzuat 
yapısıyla, yenilenebilir enerji kaynakları artan oranda sisteme dahil edilmeli, 
çatı üstü güneş panelleri gibi dağıtık sistemler desteklenmelidir.

o Yenilenebilir enerjinin daha yüksek oranlarda sisteme entegrasyonunu 
sağlamak için esnekliği destekleyecek ve yüksek teknolojili üretim 
anlamına gelecek enerji depolama teknolojilerine yapılacak olan yatırımlar 
artırılmalıdır.

o Elektrik talebinin yaklaşık olarak yarısından sorumlu olan sanayi sektöründe 
enerji verimliliğini artırıcı önlemlere öncelik verilmeli, sektöre sağlanan 
krediler, söz konusu önlemlerin alınması koşuluyla kullandırılmalıdır.

o Türkiye ekonomisinde inşaat sektörünün ağırlıklı rolü ve binalardan 
kaynaklanan emisyonların yüksek payı göz önünde bulundurularak, gelişen 
inşaat ve malzeme teknolojilerinin devreye alınmasıyla binalarda ısınma ve 
soğutma amaçlı enerji ihtiyacını en aza indirecek yatırımlar yapılmalıdır.

o Şehir hayatından kaynaklanan emisyonun azaltılması amacıyla elektrikli 
araç şarj istasyonlarının planlanmasını da içeren çevre dostu şehir 
altyapıları geliştirilmeli, şehir içi ulaşımda yenilenebilir enerjiden gücünü 
alan elektrifikasyon temelli etkin ve verimli bir ulaşım altyapısına yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır.

o Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve elektrikli araçların sisteme 
entegrasyonunu sağlamak üzere, gelişmelerle ve ihtiyaçlarla orantılı bir 
şekilde iletim/dağıtım şebekesi altyapıları iyileştirilmeli, entegrasyonu 
sağlayacak elektrik tarifelerinde ve piyasa tasarımında düzenlemeler 
yapılmalıdır.
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• Türkiye’ye özgü koşulların ve mali kaynakların göz önünde bulundurulduğu 
bir finansman stratejisi ortaya konmalıdır. Dönüşümü ortaya çıkaracak 
eylemlerin gerçekleştirilmesinde finansman en kritik rolü oynamaktadır. Enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerji (şebeke ölçeğinde ve dağıtık), elektrikli araçlar ve 
destekleyici şehir altyapıları gibi birbirlerinden farklı ancak tamamlayıcı alanların 
yenilikçi finansman modelleriyle ele alındığı; kaynak çeşitliliğinin sağlanması 
için ulusal/çok taraflı kalkınma bankalarının fonlarına ve ulusal/çok uluslu 
fonlara erişimi kolaylaştıracak adımları çerçeveleyen, aktif dönüşüm politikaları 
tasarlanmalıdır.
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Girdi-Çıktı analizi yöntemiyle, sektörlerin ihracatı içindeki sera gazları düzeyini 
(embodied emissions in exports) 2018 Girdi-Çıktı tablosunu kullanarak 

aracılığıyla ölçmek mümkündür. Burada GHG sektörlerin ihracatları içindeki sera gazı 
emisyonlarını gösteren 24*24 boyutunda matrisi; KGHG birim arz başına salınan sera 
gazı katsayıları diyagonal matrisi; (I-A)-1 Leontief ters matrisi; ve EX sektörel ihracatı 
içeren diyagonal matrisi ifade etmektedir.

GHG matrisinin sütun toplamları o sektörün ihracatının tüm ekonomide sebep olduğu 
sera gazı emisyon düzeyini göstermektedir. Elektrik sektörü satır toplamı, ihracatın 
elektrik sektöründe sebep olduğu toplam sera gazı emisyonunu gösterir (2018 yılında 
17 milyon ton CO2e). 

Elektrik sektörü satırının diyagonal elemanı haricindeki rakamlar, ilgili sektörün ihracatı 
için elektrik sektöründen aldığı elektriğin sebep olduğu sera gazı düzeyini gösterir 
(Kapsam 2). 

GHG = KGHG (I-A)-1 EX  Denklem 1

aAB ETS altında vergilendirilen işletmeleri içeren sektör
bAAB ETS altında karbon kaçağı riskli olarak belirlenmiş işletmeleri içeren sektör

Ekler

Model Sektörler NACE Rev2 Ürün Kodları
AG: Tarım A01 - A03

MI: Madenb B05, B06 - B09

FD: Gıdab C10 - C12

TE: Tekstil, Giyimb C13 - C15

OE: Diğer Ekonomiler C16, C30 -C33, E36 - E39, G45, G46, N80 - N82, O84

PA: Kağıta,b C17, C18

PE: Petrola,b C19

CH: Kimyaa,b C20 - C22

CE: Çimentoa,b C23

IS: Demir-Çelika,b C24

MW: Makina-Beyaz Eşyab C25 - C28

AU: Otomotivb C29

EL: Elektrika D35

CN: İnşaat F41 - F43

RT: Perakende G47

TR: Ulaştırma H49, H50

AT: Havayolua H51, H52

PS: Posta ve Kurye H53

AF: Konaklama ve Yiyecek I55, I56

PR: Profesyonel Hizmetler J58 - J63, M71 - M75, N77 - N78, S94 - S96

FS: Finans ve Gayrimenkul K64 - K66, L68, M69-M70

TS: Turizm N79, R90 - R93, 

ES: Eğitim P85

HE: Sağlık Q86 - Q88

Tablo A. 1: Model sektörleri
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Notlar



İstanbul Politikalar Merkezi 
İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi 
ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren 
bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir: İPM-Sabancı 
Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Demokratikleşme ve Kurumsal Reform, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk. 
2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda 
tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

European Climate Foundation
European Climate Foundation (ECF) Avrupa’nın düşük karbonlu bir toplum haline gelmesine yardımcı olabilmek 
ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası alanda güçlü bir lider rolü oynayabilmek amacıyla kurulmuştur. 
ECF, her türlü ideolojiden uzak kalarak düşük karbonlu bir topluma geçişin “nasıl” olacağı konusunu odağına 
alır. Ortaklarıyla yaptığı iş birliği kapsamında ECF, bu geçişte kilit rol oynayacak patikaları ve farklı alternatiflerin 
sonuçlarını ortaya çıkararak bu tartışmalara katkı sağlamayı hedefler. 

Agora Energiewende 
Agora Energiewende; Özellikle Almanya ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada temiz enerjiye başarılı bir geçiş 
yapılmasını sağlamak amacıyla veri odaklı, politik açıdan uygulanabilir stratejiler geliştirir. Bir düşünce kuruluşu ve 
politika laboratuvarı olan Agora; yapıcı bir fikir alışverişi sağlarken siyaset, iş ve akademi dünyasından paydaşlarla 
da bilgi birikimini paylaşmayı hedefler. Kâr amacı gütmeyen ve bağışlarla finanse edilen Agora, kendini kurumsal 
ve siyasi çıkarlara değil, iklim değişikliğiyle mücadeleye adamıştır.
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