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• Elektrik sisteminin dönüşümü, Türkiye’ye önemli faydalar sağlayacaktır: Bir 
yandan sera gazı emisyonları düşürülürken diğer yandan ekonomik büyüme 
güçlendirilecek ve dış ticaret dengesi iyileşecektir. Bu dönüşümün sosyoekonomik 
getirileri, finansal maliyetinin üç katından fazladır.

• Sağlık ve çevre alanındaki kazanımlarla birlikte toplam ücretlerdeki artış, bu 
dönüşüm sürecinin en önemli faydasını oluşturmaktadır. Dönüşümle birlikte daha 
yüksek vasıflı ve ücret düzeyi daha yüksek istihdam olanakları doğmaktadır.

• 2030 ve 2050 yıllarına yönelik bir iklim eylem planını da kapsayan uzun vadeli bir 
politika vizyonu, bu dönüşümü mümkün kılacak ve çalışmada belirtilen faydalara 
ulaşmak için gereken zemini sağlayacaktır.

• Enerji dönüşümünün önünü açan politikalar, yeni yatırımları, gelir ve verimlilik 
artışlarını da beraberinde getirecektir. Ancak doğrudan doğruya fosil yakıtlardan 
enerji üretimiyle bağlantılı sektörlerde ve genel verimlilik kazanımlarından 
faydalanamayan alanlarda üretim ve istihdam azalacaktır. Dolayısıyla dönüşümün 
faydalarını azami düzeye çıkarmak ve olumsuz etkilenen grupların bu faydalardan 
adil bir şekilde yararlanmasını sağlamak için ulusal ve yerel ölçekte yeni çözümler 
oluşturulması gerekecektir.

Ana Mesajlar
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Türkiye’nin genel anlamda enerji sistemi, özellikle de elektrik üretim sektörü geride 
kalan yirmi yıllık dönemde büyük çaplı bir dönüşümden geçmiş ve esas itibarıyla 
kamunun yönettiği arz odaklı bir sistemden daha piyasa odaklı bir yapıya evrilmiştir. 
Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %25’ten 
2020’de %42 düzeyine çıkarken elektrik talebi de 2,5 kat artmıştır. Hidroelektrik dışında 
kalan yenilenebilir enerji kaynaklarının payındaki artış özellikle dikkat çekicidir. Bu 
kaynaklara dayalı kurulu kapasite on yıldan daha kısa bir sürede ihmal edilebilir bir 
küsurattan %20 gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır. Bir yandan enerji yoğunluğunda 
da yılda %1’den daha yüksek bir oranda azalma görülmüştür. Ancak enerjinin son 
kullanıcısı olan sektörler, elektrik üretimindeki başarıyı yakalayamamış ve birincil enerji 
arzında yenilenebilir kaynakların payı %10 civarında kalmıştır. Bu tabloda, ulaşım ve 
ısıtma alanlarındaki dönüşüm potansiyeli dikkat çekmektedir. Politika yapıcı kurumlar 
ve işletmeler, Türkiye’nin yerel enerji verimliliği kaynaklarının büyük potansiyelini 
keşfettikçe verimlilik artış hızının da yükselmesi beklenmektedir.

Bugüne kadar olan geçiş süreci yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim 
değişikliği konusuna özel politika çerçevelerine dayanmaktadır. Her ne kadar Türkiye 
Paris Anlaşmasını imzalamış olsa da anlaşmanın Mecliste onaylanma süreci henüz 
tamamlanmamış olup, 2015’te sunmuş olduğu Niyet Edilen Ulusal Katkı (INDC - 
Intended Nationally Determined Contribution) düzeyleri halen 2030’a yönelik temel 
iklim planının esasını oluşturmaktadır. Yine de ülke dönüşüm süreci konusunda 
kararlılığını sürdürmektedir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan 2021’de Türkiye’nin 
iklim değişikliği stratejisi ve uyum planının 2030 ve 2050 yıllarını hedef alarak 
güncelleneceğini belirtmiştir. Yakın dönemde bu alandaki politikalarda meydana gelen 
gelişmeler arasında enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni yasal düzenlemelerin 
çıkarılması da sayılabilir. 2020 yılının başında hükûmet ulaştırma sektörü için 
belirlediği vizyonda, 2030 yılına gelindiğinde trafikte en az 1 milyon elektrikli araç ve 1 
milyon şarj noktası bulunmasını hedef olarak koymuştur. Devlet bir yandan da temiz 
bir yakıt olan hidrojeni, %5 oranında doğal gaza karıştırma yönündeki çabalara da 
destek vermektedir.

Türkiye’de alanında bir ilk olma niteliği taşıyan bu çalışma, bir yandan SHURA’nın 
2030 vizyonuyla tutarlı olarak düşük karbon içerikli enerjiye dönüşümün etkilerinin 
daha iyi anlaşılmasını, bir yandan da insan sağlığı ve çevre kalitesi açısından faydaları 
bu dönüşümün daha geniş anlamdaki sosyoekonomik boyutlarıyla daha güvenli bir 
enerji sisteminin getireceği avantajları bir arada değerlendiren gelişmiş bir politika 
diyaloguna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Enerji sektörü perspektifinden olguları 
inceleyen çalışma, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu belli başlı sorulara 
yanıt aramaktadır. Bu sorular arasında ilk akla gelenler ise şunlardır: Yenilenebilir 
enerjinin fosil yakıtların yerini alması durumunda katma değerde nasıl bir değişim 
olacaktır? Bu değişimin imalat sanayi ya da ücretler ve gelir dağılımı üzerinde nasıl 
bir etkisi olacaktır? Hangi alanlarda yeni iş olanakları ortaya çıkarken hangi alanlarda 
istihdam kaybı yaşanacaktır? Ücretler ve gelir dağılımı nasıl etkilenecektir? İnsan sağlığı 
ve çevre kalitesindeki gelişmenin iktisadi faydası nedir?

Çalışmanın politika önerileri, Türkiye’nin bu gelişmelerden nasıl faydalanabileceğine 
odaklanmakta ve enerji sistemindeki dönüşüme yönelik kayda değer fırsatların 
önünü açacak öneriler sunmaktadır. Uzun vadede, küresel iklim hedefleri ile tutarlı 
tam bir dönüşümü gerçekleştirebilmek için 2050 perspektifi içerisinde sistem odaklı 

Yönetici Özeti
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planlama uygulanması gerekecektir. Aynı zamanda bu uzun vadeli perspektifin 
hayata geçirilmesi, COVID-19 pandemisi sonrasında ekonomide yaşanması istenen 
toparlanmaya ivme kazandırabilecek ve etkisini hemen göstermesi beklenen yeşil 
toparlanma stratejisini şekillendirmeye de yardımcı olabilir.

SHURA’nın enerjide dönüşüm vizyonu

SHURA Türkiye’nin enerji sisteminde alışılmış ithalata dayalı, karbon-yoğun yapıdan, 
yenilikçi, daha düşük maliyetli, daha temiz ve daha güvenli bir düşük karbonlu yapıya 
dönüşüm sürecine destek vermektedir. Dünyanın birçok yerinde devam etmekte olan 
enerji paradigmasında dönüşüm süreçlerine benzer biçimde, Türkiye’nin yaşamakta 
olduğu dönüşüm süreci de enerji verimliliği, yerelde yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı ve yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğe dayalı çözümler (elektrifikasyon) 
gibi yollarla ısıtma ve ulaşım alanlarında da sürdürülebilir alternatiflerin geliştirilmesi 
gibi boyutlardan oluşmaktadır.

2017’den bu yana SHURA’nın çeşitli senaryo analizleri, 2030 yılına dek hızlandırılmış 
bir dönüşümü sağlayacak patika için bilgi altyapısını oluşturmuştur. SHURA’nın 
elektrik sisteminde 2030 yılı için öngördüğü dönüşüm kapsamında, toplam elektrik 
üretimi içinde yenilenebilir enerjinin payının en az %50’ye çıkarılmasının hem teknik 
hem de iktisadi açıdan mümkün olduğu ve bu kapsamda rüzgâr ve güneş enerjisinin 
yaklaşık %30’luk bir paya sahip olabileceği görülmektedir. Elektrifikasyon ile birlikte, 
2030’a gelindiğinde mevcut resmi planlara kıyasla %10’luk bir düşüş sanayi, binalar ve 
elektrik arz zincirinin geri kalan kısmında sağlanacak ve ekonomi açısından potansiyel 
net faydalar getirecek tasarruflarla ulaşılabilecek bir hedeftir. Bu vizyonun başlıca 
bileşenleri Şekil YÖ1’de özetlenmiştir.

Bu dönüşüm perspektifinin sosyoekonomik etkilerini araştırırken bu çalışmada, mevcut 
tablo üzerinden yapılan öngörülere dayanan bir Baz senaryoya kıyasla bu Dönüşüm 
senaryosunun etkilerini irdeleyebilmek amacıyla gerek elektrik sistemini, gerekse 
makroekonomik yapıyı betimleyen bütünleşik bir modelden yararlanılmaktadır. Baz 

Şekil YÖ 1: SHURA’nın Elektrik Sistemi Dönüşümü için 2030 Vizyonu

Son kullanımda elektrifikasyon Baz senaryoya kıyasla %10 
verimlilik artışı

Toplam üretimde yenilenebilir 
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2,5 milyon elektrikli araç  
&1 milyon şarj noktası

Sanayide 17,3 TWh 
tasarruf
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senaryo kamunun yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nihai enerji tüketiminin 
gerçekleştiği sektörlerde elektrifikasyon konularındaki mevcut planlarını yansıtmaktadır 
ki bu planların da bu haliyle kayda değer faydalar getireceği ve 2030’a gelindiğinde 
bugüne kıyasla enerji üretiminde karbon yoğunluğunun %15 azaltılmasını sağlayacağı 
beklenmektedir. Büyük ölçüde elektrik sektörüne odaklanan Dönüşüm senaryosu ise 
karbon fiyatlamasının hayata geçirilmesi, yenilenebilir enerji projelerine verilen desteğin 
devamı, enerji verimliliğinde hızla artış kaydedilmesi ve geliştirilmiş pazar tasarımları 
ile birlikte enerji depolama teknolojilerinin de uygulamaya konulması yoluyla Baz 
senaryodaki trendlere hız kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dönüşüm senaryosunda hayata geçirilen politikalar, fosil yakıtlara dayalı enerji üretim 
kapasitesinin yerini yeni olan rüzgâr ve güneş enerjisi tesislerinin başı çektiği bir dizi 
yenilenebilir enerji teknolojisine bırakmasıyla sonuçlanmaktadır. Biyokütle, jeotermal 
enerji ve mevcut planlar kapsamındaki akarsu tipi hidroelektrik santrallerinde de belirli 
kapasite artışları öngörülmektedir (bkz. Şekil YÖ2). 2030’a gelindiğinde rüzgâr ve güneş 
enerjisi toplam elektrik üretiminin %30’unu tek başına karşılarken tüm yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payı da %55’e ulaşmaktadır.

Enerjide Dönüşümün Makroekonomik Etkisi

Genel itibarıyla, Dönüşüm senaryosunda öngörülen hızlandırılmış geçiş süreci hem 
GSYİH hem de net istihdam açısından devletin mevcut politikalarına dayanan Baz 
senaryoya kıyasla net kazanımlar getirmektedir. 2018-2030 döneminde istihdamdaki 
toplam büyüme, GSYİH artış oranının yaklaşık yarısı kadardır. İstihdamdaki artış 
hızının katma değere kıyasla daha düşük kalmasının nedeni, elektrik sisteminin 
dönüşümünün sermaye-yoğun niteliğinin yanında verimlilik kazanımlarının oynadığı 

Şekil YÖ 2: 2020 ve 2030’da Baz senaryo ve Dönüşüm senaryosundaki kurulu güç (solda) ve üretim (sağda) rakamlarının teknoloji 
bazında kırılımı 
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rolle de ilgilidir. Dönüşüm, sermaye yatırımlarını giderek artan ölçüde otomasyona 
dayalı teknolojilere yönlendirmekte ve ilerleyen safhalarda da etkisinin büyük ölçüde 
diğer sektörlerde ve en nihayetinde de hizmet sektöründe kendisini gösterdiği 
görülmektedir.

Toplam net etkinin 2018’deki reel rakamlar üzerinden verilen bir özeti Tablo YÖ1’de 
gösterilmiştir. Dönüşümün etkisi, devletin mevcut politikalarını yansıtan Baz senaryoya 
kıyasla belirtilmiştir. Dönüşümün sosyoekonomik faydaları GSYİH üzerindeki toplam 
etkisini %10’dan fazla bir oranda aşabilir. Bu tabloda, dönüşümün Türkiye’nin toplam 
dış ticaret dengesi açısından getireceği fayda neredeyse GSYİH üzerindeki etkisi kadar 
büyük olabilir. Elektrik sistemindeki dönüşümün etkileri de sanayinin geçirecek olduğu 
değişimde kendisini göstermektedir; sanayide katma değerin Dönüşüm senaryosunda 
Baz senaryoya kıyasla yıllık 41 milyar ABD$ artması beklenmektedir. Tablo YÖ1’de 
özetlenen faydalar halen GSYİH’nin yaklaşık %1’ini oluşturan fosil yakıt desteklerinin 
aşamalı olarak kaldırılmasıyla sağlanacak muhtemel kazanımları ve Türkiye’nin toplam 
nihai enerji tüketiminin %80’ini oluşturan elektrik dışındaki sektörlerden elde edilecek 
faydaları kapsamamaktadır.

 Baz senaryo (2030) Dönüşüm 
senaryosu (2030)

Dönüşümün etkisi 
(Dönüşüm - Baz)

Milli Gelire Etkisi    

Reel GSYİH 1131,6 1142,6 11,0

Baz senaryo GSYİH’sinin yüzdesi olarak   %1,0

Genel Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkisi

Dış Ticaret Dengesi* -7,8 2,4 10,2

Baz senaryo GSYİH’sinin yüzdesi olarak %0,9

     Elektrik Üretimine Yönelik Net Enerji Ticaret Dengesi* -6,2 -5,2 1,0

     Baz senaryo GSYİH’sinin yüzdesi olarak %0,1

Sanayide Dönüşüm

Sanayi Katma Değeri 730,1 770,8 40,7

Baz senaryo GSYİH’sinin yüzdesi olarak %3,6

Sosyoekonomik Refaha Etkisi    

Ücret Gelirleri 332,8 341,5 8,7

Elektrik Üretimine Yönelik Net Enerji Dış Ticaret Dengesi* -6,2 -5,2 1,0

Elektrik Üretimine Yönelik Net Yatırım Malları Dış Ticaret 
Dengesi* -2,9 -2,5 0,4

Sağlık Üzerindeki Etkisi (Hava Kirliliği)** -2,5 -1,1 1,4

İklim Değişikliği Üzerindeki Etkisi (Karbondioksit (CO2) 
Emisyonları)** -5,1 -3,8 1,3

Sosyoekonomik Refah Üzerindeki TOPLAM Etki   12,8

Baz senaryo GSYİH’sinin yüzdesi olarak   %1,1

Tablo YÖ 1: Hedef Yıl İtibarıyla Dönüşüm Etkisinin Özeti (milyar ABD$)

* Negatif rakamlar ticaret dengesinin açık verdiğini, yani ithalatın ihracatın üzerinde olduğunu göstermektedir.
** Negatif rakamlar maliyet belirtmektedir.
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Milli Gelire Etkisi  

Dönüşümün 2030’a gelindiğinde GSYİH üzerinde net pozitif etkisi olacağı 
öngörülmektedir. GSYİH toplamda %12,8 oranında artmakta (2018 sabit fiyatları ile reel 
olarak) ve 1.143 milyar ABD$ düzeyine gelmektedir, ki bu da mevcut kamu politikalarını 
yansıtan Baz senaryoya kıyasla %1’lik bir artışa tekabül etmektedir. Bu büyüme büyük 
ölçüde verimlilik artışları ve reel ücret gelirlerindeki büyümeden kaynaklanmaktadır. 
Bu faktörlerin her ikisi de net harcanabilir gelir artışını beraberinde getirmektedir.

Dış Ticaret Dengesine Etkisi

Dönüşüm Türkiye’nin dış ticaret dengesi üzerinde ciddi bir etki gösterecek ve 
yalnızca net enerji ithalatını azaltmakla kalmayıp, verimlilik artışları sayesinde 
ihracata yönelik sektörlerin rekabet gücünü de artıracaktır. Baz senaryoda da dış 
ticaret açığı konusunda iyileşmeler görülse de Dönüşüm senaryosunun dört kat 
daha fazla etki göstermesi beklenmektedir. Enerji verimliliğinde kaydedilecek 
ilerlemeler ve yenilenebilir enerjinin artan oranda kullanımı bir araya geldiğinde enerji 
ithalatının maliyeti azalacak ve Türkiye’nin sanayi kuruluşlarının daha fazla yatırım 
gerçekleştirmek ve sermaye birikimi için üzere döviz tasarruflarına erişimleri artacaktır. 
Bunun sonucu olarak da Dönüşüm senaryosunda, Baz senaryoya kıyasla sınai ürünler 
ihracatında %9 artış sağlanmaktadır. Ayrıca yenilenebilir kaynakların artan oranda 
kullanımı ve enerji verimliliği sayesinde 2030’a gelindiğinde ithal yakıt maliyetinde yıllık 
1 milyar ABD$ düzeyinde tasarruf sağlanacaktır.

İmalat ve Hizmet Sektörlerine Etkisi

Dönüşüm, sanayinin farklı sektörlerini farklı şekillerde etkilerken, genel anlamda 
sanayi üzerindeki etkisi pozitif ve büyük ölçekli olacaktır. 2030’da sanayi katma 
değeri, Dönüşüm senaryosunda Baz senaryoya kıyasla %5,6 daha yüksek olacak ve 
Baz senaryoyla fark GSYİH’nin %3,6’sı düzeyine ulaşacaktır. Sektörler düzeyinde ise 
Dönüşüm yüksek-orta teknoloji seviyesindeki sektörlerde, özellikle de uluslararası 
bağlamda rekabetçi ve ihracata yönelik yapılanmış otomotiv ve makine sektörlerinde 
en yüksek büyüme rakamlarını getirecektir. Böylelikle enerjide dönüşümün 
üretimde ve Türkiye’nin ihracatında, teknoloji düzeyini kayda değer ölçüde artırması 
beklenmektedir. Öte yandan tarım, gıda işleme ve tekstil-giyim gibi daha geleneksel ve 
emek-yoğun sektörlerde bu ölçüde büyüme beklenmemektedir. Eğitim ve profesyonel 
hizmet sektörleri de dönüşümün önünü açacak inovasyonlar için gereken yetkinliklerle 
bağlantılı oldukları için Dönüşümden olumlu etkilenecek sektörler arasındadır. 
Bir yandan da ücretler ve yaşam kalitesinde kaydedilen ilerlemeler sayesinde 
sosyal hizmetlerde de olumlu gelişmeler yaşanacaktır. 2030 itibarıyla profesyonel 
hizmetlerdeki toplam reel büyümenin Baz senaryoya kıyasla yüzde 2,5 daha yüksek 
olması beklenirken eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerdeki büyüme rakamının yüzde 
5,4’e ulaşması öngörülmektedir. Dönüşümün olumsuz etkilerinin görüleceği sektörler 
arasında ise madencilik ve fosil yakıta dayalı elektrik üretimi başı çekmektedir. Baz 
senaryo madencilik sektörü için 2030 itibarıyla %45 reel büyüme öngörürken Dönüşüm 
senaryosunda büyüme %30 düzeyinde kalacaktır. Verimlilik artışları toplam enerji 
talebini azaltırken elektrik sektöründeki reel büyüme Baz senaryodaki %48 rakamının 
altında, %35 düzeyinde gerçekleşecektir.
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İstihdama Etkisi

Genel itibarıyla Dönüşüm, istihdam üzerinde net pozitif bir etki yapacak ve 2030’a 
gelindiğinde Baz senaryoya kıyasla toplamda ek net 43.000 yeni iş olanağı yaratacaktır 
(bkz. Şekil YÖ3). Bu ise GSYİH büyümesinin epey altında kalan %0,1’lik bir net artış 
demektir. Katma değer artışının istihdam artışına oranı zaman içinde kayda değer 
verimlilik artışı sağlandığının işareti olsa da sosyal refah üzerindeki etkileri de dikkate 
alınmalıdır. Yine de enerjide dönüşüm perspektifinden bakıldığında sektörden sektöre 
ciddi farklılıklar olmasına rağmen istihdamın geneli üzerindeki etkinin küçük boyutta 
olacağı görülmektedir.

Şekil YÖ 3: 2030 itibarıyla ekonominin sektörlerinin istihdam rakamlarındaki toplam 
değişim. Dönüşüm senaryosu

Enerjideki dönüşüm süreci sonrasında istihdamda en büyük artışın, enerji 
verimliliğinin getirdiği kazanımların kendisini en çok hissettirdiği makine/beyaz eşya, 
kurulum/onarım, otomotiv ve kimyasallar gibi yüksek büyüme görülen sektörlerle 
teknoloji sektörlerinde olacağı görülmektedir. Bunlar arasında demir-çelik gibi bazı 
sektörlerin enerjide dönüşümün gerektirdiği ara malları sağladığı da vurgulanmalıdır. 
Hizmet sektöründeki istihdam artışları ise dönüşümün gerektirdiği yetkinliklerle 
ve sağlık ile çevre açısından getireceği faydaların ışığında yaşam kalitesindeki 
artışa paralel olarak sosyal hizmetlerdeki gelişmeyle bağlantılı olacaktır. Dönüşüm 
senaryosunda öngörülen elektrik talebindeki ve fosil yakıt kullanımındaki azalma, 
madencilik sektöründeki istihdamın Baz senaryoya kıyasla 20.500 kadar daha 
düşük olmakla birlikte yine de bugünkü rakamlara kıyasla iki ila üç bin kişiye daha iş 
imkânı tanıyan bir düzeyde olması sonucunu doğuracaktır. Benzer bir trend elektrik 
sektöründe de görülecek ve 2030’a gelindiğinde bugüne kıyasla 38.000 kişiye daha 
iş olanağı sağlayacak olan sektör, Dönüşüm senaryosunda bu rakamın iki bin kadar 
altında kalacaktır. Buradaki analizin dijitalleşme ve enerji yönetimi, dağıtık üretim ya 
da enerji verimliliğindeki artış gibi faktörler sayesinde yaratılacak ek istihdamı tam 
olarak yansıtamadığı da dikkate alınması gereken bir husustur.

Yenilenebilir enerji alanındaki yeni yatırımlar 2018-2030 döneminde 590.000 kişiye 
istihdam sağlayabilir ki bu Baz senaryoda öngörülen rakama kıyasla 68.000 kişiye daha 
istihdam sağlanacağı anlamına gelmektedir. Yenilenebilir enerji alanında yaratılacak 
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yeni iş olanaklarının büyük çoğunluğu yatırım aşamasında gerçekleşecektir. Örneğin, 
ekipman üretimi bu bağlamda önemli bir iş alanı olarak öne çıkacaktır. Dağıtık enerji 
sistemleri bilhassa da çatılara yerleştirilen güneş panelleri de ilk aşamada yapım ve 
kurulum, sonrasında da işletim ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak kişilere iş olanağı 
sağlayacaktır. Enerji verimliliği, toplam talepteki düşüşten dolayı elektrik üretimindeki 
istihdamı azaltacak bir gelişme olsa da Baz senaryoya kıyasla enerji verimliliğinin çeşitli 
sektörlerde 36.000 kişiye daha iş imkânı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Sağlık, Sosyal Refah ve İklim Değişikliğine Etkisi

İddialı bir uzun vadeli politika vizyonunu, iktisadi kalkınma ile bir araya getiren bir 
Dönüşüm, elde edilecek faydaları azami düzeye çıkarabilir ve bu faydaların toplumun 
genelinde adil bir biçimde paylaşılmasını sağlayabilir. 2030’a gelindiğinde yıllık reel 
ücret gelirlerinin Baz senaryodaki rakamlara kıyasla 8,7 milyar ABD$ daha yüksek 
olması beklenmektedir (bkz. Tablo YÖ1). Dönüşüm senaryosunda ayrıca kentsel iş 
gücünün milli gelir içindeki payının kentsel sermayeye kıyasla artmasıyla birlikte, 
fonksiyonel gelir dağılımının da daha iyiye gideceği söylenebilir. Hava kirliliğindeki 
azalma nedeniyle sağlık ve çevrede görülen olumlu etkilerin sosyal refaha da katkısı 
olacaktır. Dönüşüm sayesinde, ekseriyetle elektrik üretiminde kömür kullanımının 
azalması sayesinde toplam dışsal maliyetler de 2030’da GSYİH’nin %0,2’sine tekabül 
eden 2,7 milyar ABD$ düzeyinde olacaktır. Hava kirleticilerinin yol açtığı sağlık ve 
çevre maliyetleri, dönüşümle birlikte baz senaryoya kıyasla 1,4 milyar ABD$ azalmakta 
olup, bu rakam Türkiye’nin 2018’deki yıllık sağlık harcamalarının %4,6’sına tekabül 
etmektedir. Dönüşüm sayesinde kaçınılabilen CO2 emisyonu rakamınınsa GSYİH’nin 
%0,1’ine karşılık gelen 1,3 milyar ABD$ düzeyinde bir değer yaratması öngörülmektedir.

SHURA tarafından geliştirilen Dönüşüm senaryosu, elektrik sektöründe yapısal bir 
değişime odaklanmaktadır. Söz konusu değişim sayesinde 2018-2030 döneminde 
elektrik sektörünün emisyon rakamının sabit kalması beklenirken, Baz senaryoda aynı 
dönemde %30’luk bir artış öngörülmektedir. Dolayısıyla elektrik üretimindeki karbon 
yoğunluğu baz senaryoya kıyasla %22 oranında azalmaktadır.

Sonuçlar ve Politikalara İlişkin Çıkarımlar

Bu çalışmada etkileri irdelenen SHURA senaryosu, sera gazı emisyonlarında ciddi 
bir azalma sonucunu doğuracaktır. Ancak sıfır karbon seviyesine ulaşmak için daha 
fazla çaba sarf etmek gerekecektir. Sıfır karbon düzeyine ulaşmak için konulması 
gereken hedeflere ilişkin uluslararası araştırmalarla birlikte değerlendirildiğinde ise 
SHURA senaryosundaki 2030 için öngörülen yenilenebilir enerji payı hedeflerinin, 
dünya genelinde Paris anlaşması ile tutarlı senaryoların medyan değerleriyle uyuştuğu 
görülmektedir. Öte yandan, uluslararası sıfır karbon kıstaslarını sağlayabilmek için 
enerji yoğunluğu ve fosil yakıt kullanımı konusunda daha fazla şey yapılması gerektiği 
de dikkat çekmektedir.

Dönüşüm süreci, çevresel ve iktisadi faydalar getirse de bunların ek maliyetleri de 
olacaktır. Bu çalışmada esasen dönüşüm sürecinin sosyoekonomik faydalarına 
ve maliyetlerine odaklanılmış ve net etkisinin küçük ve pozitif olacağı sonucuna 
varılmıştır. Söz konusu faydaların, Dönüşüm senaryosunun getireceği finansal 
maliyetler ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. SHURA’nın daha önceki 
çalışmaları ışığında bu çalışma, Dönüşümün sosyoekonomik faydalarının, finansal 
maliyetlerinin üç katını aşacağı tespitine ulaşmıştır.
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SHURA’nın 2030’a yönelik dönüşüm vizyonunu gerçekleştirebilmek için gereken 
toplam ortalama yıllık yatırım düzeyinin 12,3 milyar ABD$ olduğu hesaplanmıştır. 
Bu ise Baz senaryoda öngörülen yatırım düzeyinin iki katıdır. Fosil yakıtlardan 
yenilenebilir enerjiye kısmi geçişin getireceği zorlukların yanı sıra senaryodaki hedefleri 
gerçekleştirmek bağlamında karşılaşılması beklenen başlıca zorluk, yatırımlar için 
gereken finansmanı sağlamak olacaktır. Dönüşüm için gereken ek mali kaynak 
ihtiyacının yanında Türkiye’nin genel iktisadi ve mali tablosunun da bu çabaları 
güçleştireceği düşünülmektedir. Türkiye’nin 2018’den bu yana karşı karşıya olduğu 
TL’nin değer kaybı ve ekonomide yavaşlama gibi sorunlar COVID-19 krizi ile daha da 
zorlayıcı bir hal almıştır.

Dünya genelinde pandeminin sağlık açısından etkisi ve kapanma tedbirlerinin neden 
olduğu ekonomideki yavaşlama, iklim değişikliği sorunları hakkındaki bilinç düzeyini 
de artırmıştır. Yeşil istihdama özellikle önem veren bir yaklaşımla yenilenebilir 
enerji, verimlilik ve dekarbonizasyon alanlarına yapılan yatırımlardan oluşan yeşil 
toparlanma, dünyanın dört bir yanında pandemi sonrası dönemde ekonomide 
yeniden canlanma süreçlerinde belirleyici kavramlardan biri halini almıştır. Uzun 
vadede ise Türkiye’nin mali tablosu, Avrupa’da Yeşil Mutabakatın sunduğu fırsatlar ve 
ortaya koyduğu meselelerden önemli ölçüde etkilenecektir. Bu çalışmada değinilen 
küresel bağlam ve düşük karbona geçiş sürecinin faydaları, yeşil toparlanma 
sürecinin Türkiye’nin de kısa vadeli iktisadi planlama gündeminde dikkate alınan kilit 
unsurlardan biri olacağını göstermektedir.

Dönüşümün getireceği faydalardan yararlanabilmek ve uluslararası finansman 
fırsatlarını değerlendirebilmek için ulusal politika belgelerinde çizilen enerjide 
dönüşüm yolculuğunda Türkiye’nin çabalarını sürdürmesi elzemdir. Bunu 
yapabilmek için ilk hedef olarak 2030’u belirleyen ve 2050’ye kadar uzanan iklim 
hedefleriyle uyumlu uzun vadeli bir plana ihtiyaç vardır. Konuyla ilgili tüm aktörler 
için öngörülebilirlik sağlayacak böyle bir plan bir yandan iklim değişikliğine yönelik 
önlemleri mümkün kılarken, bir yandan da iktisadi kalkınmaya katkıda bulunacaktır.

Elektrik sistemindeki dönüşüm için yatırımları iki katına çıkarmanın gerekliliği 
karşısında nasıl finansman sağlanacağı ise yanıt gerektiren bir sorudur. SHURA’nın 
2019 Enerji Dönüşümünün Finansmanı çalışmasındaki önerilerden ve geride kalan 
iki yıllık dönemdeki gelişmelerden hareketle, iklim alanında finansman kaynaklarını 
harekete geçirmenin ve kalkınma finansmanı kurumlarından (KFK’lar) ve kurumsal 
yatırımcılardan sağlanacak finansmana erişimin önemli bir rol oynayacağı söylenebilir. 
Kamu sektörü (devlet), uluslararası finans kurumları, yerel finans kurumları, enerji 
şirketleri ve teknoloji sağlayıcılar gibi başlıca paydaşlar arasında koordinasyon 
ve iş birliği, sürdürülebilir ve devamlılık arz eden finansmanın olmazsa olmazıdır. 
Finansman mekanizmalarını iklime yönelik eylemlerle bağlantılandıran uzun 
vadeli planlamaya dayalı bütünleşik bir yaklaşımın yanı sıra yeni YEKDEM ve YEKA 
mekanizmaları, yenilenebilir enerjinin finansmanı için sürdürülebilir bir yol haritası 
sunabilir. Yine de enerji verimliliği ve elektrifikasyon alanında yapılacak ek yatırımların 
maliyetini karşılamak için farklı araç ve yaklaşımların da geliştirilmesi gerekecektir.

Çalışmada sunulan model kapsamında, öngörülen potansiyel faydaları sağlamak için 
aktif politikaların hayata geçirilmesi şarttır. Politika ve eylemlerin etkili ve öngörülebilir 
olması için bunları 2030 ve 2050’yi hedef olarak gören uzun vadeli bir İklim Aksiyon 
vizyonunun  parçası haline getirmek gerekmektedir. Gerek ulusal gerekse uluslararası 
ölçekteki yatırımcılar ve finansman sağlayan kurumlar açısından öngörülebilirlik 
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bilhassa önemli bir konudur. Aşağıda belirtilen politika eylemleri, elektrik üretiminde 
fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçişe yönelik 2030 vizyonunu hayata 
geçirmek için gereken çerçevenin başlıca unsurlarıdır:
• Karbon fiyatlamasını hayata geçirmek
• Piyasaya dayalı mekanizmalarla birlikte, yenilenebilir enerji kaynakları için 

desteklerin devam etmesi
• Fosil yakıtlı santrallere verilen destek ve teşviklerden verimsiz olanları yürürlükten 

kaldırmak
• Enerji verimliliğinin sağlanmasında uzun vadeli planlamayı ve piyasaya dayalı 

politikaları hayata geçirmek

Çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlar, Dönüşümün sosyoekonomik etkisinin, sağlık, 
çevre ve ücret gelirleri açısından kayda değer faydalarıyla genel anlamda olumlu 
olacağını göstermektedir. Yatırımların önünü açan politikaların hayata geçirilmesi, 
öngörülen gelir ve verimlilik artışlarının da gerçekleşmesini sağlayabilecektir. Bununla 
birlikte fosil yakıtlardan elektrik üretimiyle bağlantılı sektörler ve genel verimlilik 
kazanımlarından faydalanmayan sektörlerde üretim ve istihdam, Baz senaryoya 
kıyasla daha düşük seyredecektir. Üretim ve istihdamı dönüşümden fayda sağlayacak 
olan sektörlere yöneltmek için iş gücü eğitimi ve kayıpların tazmini gibi politikaların 
geliştirilmesi kayıpların önüne geçebilmek için gereklidir.

İthalata bağımlı sermaye enjeksiyonu ve ücretlerin baskılanmasına dayalı bir ekonomik 
büyüme modelinden toplam faktör verimliliği ve yerli kaynaklara dayalı, yüksek katma 
değerli ekonomik kalkınmaya geçiş için ilerlemenin önünü açmaya yönelik politikalar 
ve bunlarla bağlantılı eylemler ile birlikte uygun eğitim ve öğrenim programlarına 
ihtiyaç duyulacaktır. Dönüşüm senaryosunun yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği 
ekipmanlarının yerli üretimini destekleyen iktisadi politikalar ve adil bir dönüşüm 
sürecine destek veren sosyal politikalarla birlikte uygulanması, 2030 yılı perspektifinde 
önerilen politikaların ve eylemlerin özünü oluşturmaktadır.
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1.1 Küresel Bir Perspektif

Küresel enerji sistemi, dinamik bir değişim sürecinden geçmektedir. Yaşanan geçiş 
süreci kapsamında yenilenebilir enerjide hızlı bir artış ve buna mukabil fosil yakıt 
kullanımında ise düşüş söz konusudur. Yenilenebilir kaynakların baskın olduğu bir 
elektrik üretim sistemi; herkes açısından enerjiye erişim, sağlık, güvenlik, çevre kalitesi 
ve istihdamda artış boyutlarında kaydedilecek ilerlemelerle önemli bir potansiyeli 
ortaya koyabilecek yeni bir sanayi devrimini tetikleyebilir (IRENA, 2014). Bu dönüşümün 
hızı ve başarısı, son tahlilde uzun vadede uygulanacak politikalara dayanacaktır. 
Dönüşümü mümkün olan en iyi biçimde yönetebilmek için yenilenebilir enerji 
inisiyatiflerini değerlendirirken hangi sektörlerin ve ülkelerin ne tür iktisadi ve sosyal 
etkilere maruz kalacağı dikkate alınmalıdır. Gereken politika tedbirleri alınmazsa işsizlik 
ve gelir dağılımındaki eşitsizlikler gibi sorunlar, elektrik sistemindeki dönüşüme uyumun 
maliyetini artırabilir. Yenilenebilir enerjiye odaklanmış bir portföye ve daha yüksek 
enerji verimliliğine geçiş için dinamik ve esnek politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
politikalar, ekonomik ve çevresel etkilerin yanı sıra sosyal etkileri de dikkate almalıdır. 
“Global Warming of 1.5°C” (1,5°C Küresel Isınma) başlıklı IPCC Özel Raporunda 
belgelendiği üzere, dönüşümün muhtemel sosyal ve iktisadi maliyetini azaltabilmek için 
tutarlı politika paketlerinin yanında sektörler arası ve ulusal düzeyde ortaya çıkabilecek 
gelir dağılımı etkilerini telafi etmeye yönelik transferler de gerekebilir.

Enerji sektöründe bir dizi genel eğilim dikkati çekmektedir. Bu trendlerin ilki 
yenilenebilir enerji yatırımlarındaki düzenli artış ile rüzgâr ve güneş enerjisi 
teknolojilerinin maliyetindeki hızlı düşüş olarak tanımlanabilir. Bir diğer trend ise enerji 
verimliliğindeki artışlarla enerji tüketiminin artış hızını yavaşlatma çabalarına karşın 
dünya genelinde enerji tüketiminin nüfus artışına paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla 
yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam küresel enerji pastasındaki payı, son 20 yılda 
%18 civarında sabit kalmış ve geri kalan kısım büyük ölçüde fosil yakıtlarla sağlanmıştır. 
Fosil yakıtlara olan bağımlılığın devam ediyor oluşu ise çevre açısından ciddi bir yük 
teşkil edip biyolojik çeşitliliği azaltırken küresel ısınmaya da hız kazandırmaktadır.

REN21 (2020) verilerine göre modern yenilenebilir enerji kaynakları (geleneksel 
biyokütle kullanımları hariç) 2018’de toplam nihai enerji tüketiminin %11’ini 
karşılarken yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güçteki yıllık artışı 200 
gigawatt’ı (GW) aşmıştır. Bir yandan da dünya genelinde enerji yoğunluğu son 
yıllarda düşüş trendi içindedir ki bu da enerji verimliliği artışının bir göstergesidir. 
2007-2017 döneminde OECD ülkelerinde nihai enerji yoğunluğunda %14’lük bir 
gelişme görülürken aynı göstergede OECD dışında kalan ülkelerde bu rakam %25’e 
ulaşmaktadır (REN21, 2020: 24).

Öte yandan, elektrikte dönüşüm, fosil yakıt sektörü açısından çok sayıda riski de 
beraberinde getirmektedir. Faaliyetleri fosil yakıtlara dayanan şirketler bazı yatırımlarını 
sonlandırmak zorunda kalacaktır ki bu da değer kaybına uğrayan varlıklar (“stranded 
assets”) şeklinde nitelenen bir sorunu beraberinde getirecektir (Saygin ve ark., 2019). 
Bu durumda petrol şirketlerinin bir miktar petrolü çıkarmadan yatakta bırakması, 
termik santrallerinse boşta kalması söz konusu olabilecektir. Bu alanlara yapılan 
yatırımların ciddi bir maliyetinin olduğu ve varlıkların uzun süre kullanılmak üzere 
tasarlandığı dikkate alındığında maruz kalınacak zarar düzeyinin yüksek olması 
beklenmektedir.

1. Giriş

Dönüşümü mümkün olan 
en iyi biçimde yönetebilmek 

için hangi sektörlerin ve 
hangi ülkelerin ne tür 

iktisadi ve sosyal etkilere 
maruz kalacağı dikkate 

alınmalıdır. 
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Her ne kadar 21. yüzyılın ilk on yıllık döneminde teşvik, destek ve önceliklendirme 
politikaları yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışta önemli bir rol oynamış olsa da 
son on yıllık dönemde maliyetlerdeki hızlı düşüş sonrasında yenilenebilir kaynaklar 
kullanarak elektrik üretimi, artık şebeke düzeyinde fosil yakıta dayalı santrallerle 
rekabet edebilir duruma gelmiştir. IRENA 2020’de toplam elektrik üretim kapasitesi 
artışının %80’inin yenilenebilir enerjiden geldiği tahmin edilmektedir (IRENA, 2021). 
Yenilenebilir enerji payının gelişmiş ülkelerde giderek artması yönündeki eğilimlerin, 
konut sahiplerinin ve şirketlerin kendi kullanımlarına yönelik yatırımlarla birlikte 
artışını sürdürmesi beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkeler,özellikle Brezilya, Çin, 
Hindistan ve Güney Afrika yenilenebilir enerji üretimi ve kapasite artışı açısından 
önemli pazarlar haline gelmektedir. 

Dijitalleşme ve dağıtık üretim süreçleri de elektrik sektöründe yeni bir endüstriyel 
paradigmanın itici gücünü oluşturmaktadır. Elektrik sektöründe merkeziyetçi yapının 
giderek azalması (örneğin dağıtım şebekesi düzeyindeki santrallerin giderek artan 
miktarda kullanıma alınması) ve elektrifikasyon (örneğin elektrikli araçların, ısı 
pompalarının ve elektrikli şofbenlerin kullanıma girmesi) de elektrikte dönüşümün 
çığır açıcı niteliğine ve dijitalleşmenin önemine vurgu yapan yeni gelişmelerdir. Bireysel 
ve kurumsal düzeyde gerek şebekeye bağlı gerekse de şebekeden bağımsız elektrik 
üretimindeki artış, elektrik sektörünü giderek daha yerel bir yapıya yönelimle yeniden 
şekillendirmektedir.

Yine de global enerji sistemindeki dönüşümün çeşitli öngörülemeyen etkilerinden 
de bahsedilebilmekte ve  bu etkiler iktisadi, sosyal ve çevresel boyutta öne 
çıkabilmektedir. Okumakta olduğunuz rapor, Türkiye’de elektrik sisteminde 
dönüşümün gelecek yirmi yıllık dönemde beklenen sosyoekonomik ve çevresel 
etkilerini ele almaktadır. Bu etkiler, iktisadi bazda, ABD$ cinsinden 2018 reel rakamları 
ile ölçülüp ifade edilmektedir.

Enerjide dönüşümün etkilerinin değerlendirmesi ve ölçümü bir dizi sosyoekonomik 
ve çevresel gösterge üzerinden yapılabilir. Bakılacak olan iktisadi göstergeler bariz 
diye nitelenebilecek, sık kullanılan ölçütlerdir. Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), kişi 
başına düşen GSYİH, ihracat, ithalat, cari işlemler dengesi, istihdam, özel tüketim, 
kamunun bütçe açığı gibi sıklıkla başvurulan göstergelerde elektrik sektöründeki 
dönüşümün potansiyel etkisinin yansıma bulacağı öngörülmektedir. Raporun 
ilerleyen bölümlerinde, sosyal etkilerin ortalama ücret düzeyleri, fonksiyonel gelir 
dağılımı, bölgesel gelir dağılımı, sağlık, enerjiye erişim gibi göstergelerdeki yansımasını 
irdelenmektedir. Örneğin, fosil yakıtların elektrik üretimi için kullanımının insan sağlığı 
üzerindeki olumsuz etkileri, bu yakıtlar yerine yenilenebilir enerjinin kullanımıyla 
azaltılabilir. Enerjide dönüşüm aynı zamanda kırsal kesimlerin gelişim süreçlerine 
destek olabilir ve bu bölgeleri sorunlara karşı daha dirençli bir hale getirebilir.

Elektrik sisteminde dönüşümün önemli sosyal etkilerinden birinin de istihdam 
alanında kendisini göstermesi beklenmektedir ve bu nedenle konu bu çalışmada 
detaylı bir biçimde ele alınmaktadır. Tüm dünyada enerji sektörünün 58 milyon 
kişiye doğrudan ya da dolaylı istihdam sağladığı düşünülmektedir (IRENA, 2020). 
Yenilenebilir enerji sektörü, bu rakamın neredeyse beşte birini sağlamakta ve her 
yıl toplam istihdama yarım milyon kadar ek katkıda bulunmaktadır (IRENA, 2020). 
Türkiye’de, elektrik, doğal gaz, buhar ve iklimlendirme sektörlerinde çalışan 117.000 
kişiden 38.000 kadarının yenilenebilir enerji sektöründe çalıştığı bilinmektedir. 
Türkiye’nin yenilenebilir enerjiyi hayata geçirmedeki başarısı karşısında bu rakamın 
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gelecekte daha da artması beklenebilir. Her ne kadar bugüne kadar yapılmış çok 
sayıda çalışmada yenilenebilir enerjinin net istihdam ve net pozitif istihdamın artışına 
katkıda bulunabileceği gösterilmişse de (REN21, 2015; 2020; Borbonus, 2017), fosil 
yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçişin istihdam üzerindeki yapısal etkisini inceleyen 
çalışma sayısı sınırlı kalmıştır. Fosil yakıt üreten veya bunları girdi olarak kullanan 
sektörlerdeki çalışanlar için erken emeklilik ya da başka alanlarda çalışabilmeleri için 
yeniden eğitimi desteklemek, dönüşümün istihdam üzerindeki bazı olumsuz etkilerini 
azaltmaya yardımcı olabilir. Dönüşüm sürecinde kaybolan iş olanakları ile oluşturulan 
yeni iş olanakları arasında, reel ücretler açısından ortaya çıkabilecek fark da 
yenilenebilir enerji sektörlerine kayma ile istihdam tablosunda sağlanacak değişimin 
hızını belirleyecek bir diğer etkendir.

Son olarak, enerjide dönüşümün çevre üzerindeki etkileri, kişi başına veya toplam 
sera gazı emisyonu; hava, su ve toprak kirliliği; tabii kaynakların kullanımı veya atık 
oluşumu gibi çeşitli göstergelerle ele alınabilir. Türkiye’de elektrik sistemindeki 
dönüşümün sosyoekonomik etkilerini inceleyen bu çalışmada mevcut ve ulaşılabilir 
verilerin izin verdiği ölçüde bu göstergelerin büyük çoğunluğu değerlendirilmektedir. 
Yakın dönemde hazırlanmış bir rapora göre fosil yakıtların elektrik üretimi, ısıtma 
ve ulaşım için kullanımıyla ilişkili dışsal etkiler 2018’de yıllık yaklaşık 10 milyar ABD$ 
gibi bir rakama ulaşmıştır ki bu rakam alt uçta bir hesaplama olarak görülmektedir. 
Bu rakam, Türkiye’nin 2018 yılı GSYİH’sinin %1,4’üne ve COVID öncesi döneme ait 
yıllık sağlık sektörü harcamalarının %32’sine denk gelmektedir. Dolayısıyla dışsal 
maliyetler olarak nitelenen sağlık ve iklim değişikliği üzerindeki etkiler de çalışmada 
değerlendirilmiş ve mercek altına alınmıştır.Bununla birlikte, enerjide dönüşümün refah 
üzerindeki etkilerinin çok boyutlu olacağını ve bu çalışmada incelenen göstergelerden 
fazlasını kapsayacağını söylemek yanlış olmaz. Öncelikle yukarıda belirtilen iktisadi 
göstergeler, ekonomik refahın tüm boyutlarını yansıtamayabilir. “Yeşil gayrısafi milli 
hasıla”, “esenliğin enerji yoğunluğu” ve “çevreye uyarlanmış insani gelişmişlik endeksi”1 
gibi alternatif refah göstergeleri iktisadi, sosyal ve çevresel boyutları daha bütünsel ve 
kapsamlı bir perspektifte ele alabilir. Kaldı ki enerjide süregiden bir dönüşümün her 
durumda sürekli refah kazanımları getireceğini söylemek mümkün değildir. Ayrıca 
dönüşüm, elektrik santrallerinin kurulumu ve devreye alınması, enerji üreten ekipmanın 
üretimi gibi gerekler nedeniyle büyük miktarda malzeme kullanımı gerektirecektir. 
Dolayısıyla dönüşüm, doğa ve çevre üzerinde farklı baskılara ve etkilere neden olabilir.

1.2 COVID-19 sonrası dünyada enerjide dönüşüm

Pandemi süreci, sağlık ve insan yaşamı açısından bir trajedi olmanın ötesinde, ülke 
ekonomileri açısından ve hayatını kazanmaya, sosyal konumunu korumaya çalışan 
bireyler bakımından da ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Düşük karbon ekonomisine 
geçişin, pandemiden sonra toparlanma sürecini mikro düzeyde (bireyler ve firmalar 
açısından) ve makro düzeyde nasıl etkileyebileceği konusunda bir dizi rapor kaleme 
alınmıştır. COVID-19 pandemisi sonrasında yeşil ve dijital, istihdamı esas alan ve 
kapsayıcı bir toparlanma sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SDG’lere) ve 
Avrupa’da Yeşil Düzene dayalı düşük karbon ekonomisine geçiş için çağrılar giderek 
artmaktadır.
1 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından tanımlanan standart İnsani Gelişmişlik Endeksi (HDI) “insani 
gelişmişliğin temel boyutlarındaki (uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgili olma ve makul bir yaşam standardına sahip olma) ortalama 
başarım düzeyini gösteren özet bir ölçüdür. Sağlık boyutu, doğumdaki yaşam beklentisi üzerinden değerlendirilirken eğitim 
boyutu ise 25 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin ortalama kaç yıl okulda eğitim aldığı ve okul yaşına gelen çocukların kaç yıl eğitim 
alacağına ilişkin beklentiler üzerinden ölçülür. Yaşam standardı boyutu da kişi başına gayrı safi milli hasıla ile ölçülür” (UNDP, 
2020). Bu raporda yer verilen analiz elektrik sisteminde, dönüşüm sonucunda kişi başına gelirde meydana gelecek değişimleri 
kapsasa da HDI’nın diğer iki boyutunu, yani sağlık ve eğitimi aynı şekilde ele alamayışı uygulanan metodun yetersiz kaldığını 
gösteren önemli bir tespittir. 
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Cambridge Econometrics (2020) tarafından gerçekleştirilen bir analizde, enerji 
verimliliği alanında kamu yatırımları, rüzgâr ve güneş enerjisine verilen teşvikler ve 
AB’de elektrik şebekelerinin kapasitesinin geliştirilmesi alanında devlet yatırımları gibi 
unsurlardan oluşan yeşil toparlanma planının 2024’e gelindiğinde 2 milyon kişiye daha 
iş olanağı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Söz konusu analizde dile getirilen temel 
görüş; yeşil toparlanmanın gelir, istihdam, GSYİH ve sera gazı emisyonları konusunda 
diğer toparlanma programlarına kıyasla daha olumlu bir etkisinin olacağı yönündedir.

McKinsey (2020) de enerji depolama kapasitesini genişletmek, rüzgâr ve güneş enerjisi 
santrallerinin inşasına hız vermek, sanayide enerji verimliliğini artırmak, metrobüs 
ve kentsel raylı sistemler gibi projeleri hayata geçirmek gibi hedefe yönelik düşük 
karbon programlarının; ekonomik büyümeyi geri getirebileceğini ve tekrar istihdam 
yaratılmasını sağlayabileceğini bir yandan da “geleceğin normali” olacak yapıyı çevre 
açısından daha sürdürülebilir kılmaya katkıda bulunabileceğini bildirmektedir. Avrupa 
bağlamında 75-150 milyar Avro düzeyinde yapılacak kamu yatırımlarıyla 2030’a 
gelindiğinde zincirleme etkiler dikkate alınmadığında 1-3 milyon iş olanağı, 180-350 
milyar Avro brüt katma değer ve mevcut emisyon rakamları ile potansiyel tabloya 
kıyasla %15-%30 düzeyinde daha az CO2 emisyonu sağlanabileceği öngörülmektedir. 
Ekonomiyi canlandırmaya yönelik olarak uygulanacak (rüzgâr ve güneş enerjisi 
tesislerinin kurulumuna hız vermek ve enerji depolama olanaklarını genişletmek 
gibi) çeşitli tedbirlerin getireceği brüt katma değer çarpanı, akıllı bina sistemlerinin 
kurulumu veya elektrikli araç şarj ağlarını genişletmek gibi diğer tedbirlere kıyasla 
çok daha yüksektir. Dahası çeşitli mekanizmalara dengeli bir biçimde yer veren bir 
kombinasyonun uygulandığı durumlarda ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirlerin 
daha da etkili olacağı ifade edilmektedir. Örneğin binalarda enerji verimliliği tedbirleri 
yasal düzenlemeler ve finansman olanaklarıyla birlikte uygulanarak zorunluluklar 
(konutların satış/kiralama işlemlerinde asgari enerji verimliliği derecelendirmesi koşulu 
gibi) veya teşvikler (enerji verimliliğine yönelik tadilatlara tercihli finansman gibi) 
kullanılabilir. Raporda ekonomiyi canlandırmaya yönelik düşük karbonlu tedbirlerin ve 
özellikle de yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği alanında yapılacak devlet yatırımları 
yoluyla dönüşümün sağlanmasının COVID-19 pandemisinin olumsuz etkisini azaltmak 
için acilen atılması gereken adımlar olduğu belirtilmektedir.

Enerji verimliliği konusundaki  yakın tarihli bir IEA raporu, dünya genelinde COVID-19 
pandemisi sonrası toparlanma sürecinde devletlerin ekonomiyi canlandırma 
programları kapsamında enerji verimliliğinin yeni iş olanakları yaratırken ve 
harcamaların önünü açarken sera gazı emisyonlarını da azaltabilecğinin altını 
çizmektedir. Raporda, Ekim 2020 sonuna kadar olan dönemde, ekonomiyi 
canlandırmaya yönelik programlar kapsamında enerji verimliliğiyle ilgili tedbirler 
için 66 milyar ABD$ finansman sağlandığı belirtilmektedir. Bu tutarın %39’u yapı 
sektörüne ayrılmış olup yapılan her 1 milyon ABD$ harcama ile yaklaşık 15 kişiye iş 
olanağı sağlandığı tahmin edilmektedir. Rapor ayrıca (Ekim 2020 itibarıyla duyurulan) 
ekonomiyi canlandırma programları kapsamında verimlilikle ilgili harcamaların 2021-
2023 döneminde 1,8 milyon kişiye tam zamanlı iş olanağı sağlayabileceği, “bu rakamın 
neredeyse üçte ikisinin yapı sektöründen, %16’sının sanayiden, %20’sinin ise ulaştırma 
sektöründen” elde edileceği ve söz konusu iş olanaklarının %80’inden fazlasının 
Avrupa’da olacağı tespitlerinde de bulunmuştur. Öte yandan, Haziran 2020’de 
açıklanan IEA Sürdürülebilir Toparlanma Planı, yapı, ulaştırma ve sanayi alanlarında 
kamu ve özel sektör tarafından yapılacak yatırımlarla dünya genelinde 4 milyon 
kadar ek iş olanağı yaratılabileceğini ve bunun pandemi sonrasında ekonomideki 
toparlanmayı daha da hızlandıracağını ortaya koymaktadır.
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Benzer biçimde IRENA (2020) da, COVID-19 pandemisi ile bağlantılı ekonomik, sosyal 
ve insani krizlere çözüm olarak, derinlemesine bir dekarbonizasyon perspektifi 
ile birlikte enerji sektöründe küresel bir dönüşüm öngörmektedir. Rapora göre 
2050 itibarıyla dünyanın enerjiyle bağlantılı karbondioksit (CO2) emisyonlarında 
%70’lik bir azalma sağlanabilir. Bunu mümkün kılan gelişme de yenilenebilir enerji 
kaynaklarına geçiş ve enerji verimliliği tedbirlerinin uygulamaya alınması olabilir. 
Böyle bir dönüşümün istihdam, çevre ve sağlık alanındaki faydalarının geniş kapsamlı 
ve büyük kitleleri etkileyen gelişmeler olması ve dünyanın dört bir yanında kendisini 
hissettirmesi beklenmektedir. Örneğin 2050’ye gelindiğinde dünya genelinde enerji 
sektöründe 100 milyon kişiye iş olanağı sağlanması hedefine ulaşılması ve mevcut 
politikalara kıyasla ekonominin genelinde istihdam rakamlarında 7 milyonluk bir artış 
sağlanması öngörülmektedir. Düşük karbonlu dönüşüm senaryosu, mevcut planların 
sağlayacağı rakamlara kıyasla 2050 itibarıyla %2,4 daha yüksek bir GSYİH düzeyini 
beraberinde getirecektir. Yine de pandemi bağlamında iklim politikalarıyla birlikte 
hayata geçirilen enerjide dönüşüm sürecinin bazı grup veya sektörler üzerinde olumsuz 
etkileri olabileceği de unutulmamalıdır. SDSN’ye (2021) göre iklim politikalarının 
olumsuz sosyal etkilerini dikkate almak, enerjide dönüşüme geniş kitlelerin desteğini 
sağlamak açısından olmazsa olmazdır. Rapora göre dönüşüm politikalarının olumsuz 
etkilerinin istihdam ve diğer sosyoekonomik politikalarla tamamen telafi edilmesi 
mümkündür.

1.3 Türkiye’de enerji dönüşümüne dair bir vizyon

Üst-orta gelir grubunda gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, giderek artan elektrik 
ve birincil enerji tüketimiyle birlikte bir dönüşüm süreci içindedir. Bir yandan da 
emisyon azaltma hedeflerini hayata geçirirken vatandaşları ve sanayi sektörleri 
açısından rekabetçi maliyet düzeylerinde enerji sağlamanın güçlükleriyle de başa 
çıkmaya çalışmaktadır. Artan enerji talebi ve yerli kaynakların sınırlı oluşu karşısında 
Türkiye, gelecekte nasıl bir enerji kompozisyonu kullanacağı konusunda bir dönüm 
noktasındadır (Saygin ve ark., 2018). Bu çalışma, Türkiye’nin enerji sektörünün yanında 
ülkenin uzun vadede iklim değişikliğini önleme ve uyum planları bağlamında önemli 
kararların alınmakta olduğu bir dönemde kaleme alınmıştır.

Türkiye’nin enerjide dönüşüm sürecinde kat ettiği mesafe daha çok elektrik üretiminde 
yenilenebilir enerjinin payını artırmak şeklinde gerçekleşmiştir. 2000 yılından bu 
yana, toplam elektrik talebi 2,5 kat artarken yenilenebilir enerjinin toplam elektrik 
üretimindeki payı %24’ten %42’ye çıkmıştır. Enerji verimliliği açısından bakıldığında, 
enerji yoğunluğu yıllık %1’in üzerinde bir hızla düşmektedir. Ancak verimlilik 
açısından mevcut büyük potansiyelin hayata geçirilmesi ve devlet tarafından sektör 
bazında belirlenen ulusal hedeflere ulaşılabilmesi için bu oranın daha da artırılması 
gerekmektedir. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklara hızlı geçişe karşın birincil 
enerji arzındaki yenilenebilir payı, fosil yakıt teşviklerinin sürmesi ile ulaştırma ve ısıtma 
gibi son kullanıma yönelik sektörlerde etkili bir politikanın geliştirilememesinden 
dolayı %10’lar seviyesinde kalmıştır.

Hükûmetin enerjide dönüşüme ilişkin perspektifi, Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem 
Planı (2014-2020), Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023), Ulusal İklim 
Değişikliği Stratejisi (2010-2020) ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı (2011-2023) 
gibi muhtelif politika belgelerinde yer bulmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nisan 
2021’deki açıklamalarına göre Türkiye iklim değişikliği stratejisini ve uyum planını 
2030’dan 2050’ye kadar olan dönemi kapsayacak biçimde güncellemek için çalışmalar 
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yürütmektedir (Gazete Vatan, 2021). Bu planların ortak amaçları arasında aşağıdaki 
hususlar yer almaktadır:

enerji kaynaklarının payını artırmak; enerji verimliliğini artırmak; serbest piyasa 
koşullarının gerçek anlamda hayata geçirilmesini sağlamak ve yatırım ortamının 
geliştirilmesinin önünü açmak; petrol ve doğal gaz temininde kaynak çeşitliliğini 
sağlamak.

• Bölgesel işbirliği süreçleri çerçevesinde jeostratejik konumu etkili bir biçimde 
kullanarak ülkeyi bir enerji merkezi ve terminaline dönüştürmek; böylece bölgesel 
ve küresel ölçekte enerji alanında Türkiye’nin nüfuzunu artırmak.

• Enerji ve tabii kaynaklarla ilgili faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkisini asgari 
düzeye indirmek;

• Tabii kaynakların milli ekonomiye katkısını ve endüstriyel ham madde üretimini, 
metal ve metal-dışı mineral rezervlerinin üretim rakamlarını artırarak bunların 
ulusal ölçekte kullanımını mümkün kılmak.

• Enerji ve tabii kaynakların yönetiminde etkinlik düzeyini artırmak ve de enerji ve 
tabii kaynaklar alanında inovasyonu destekleyerek öncülük etmek.

Diğer taraftan Türkiye Paris Anlaşmasını imzalamış olup Anlaşma onay süreci henüz 
tamamlanmamış durumdadır. 2015 tarihli Niyet Edilen Ulusal Katkı (INDC) rakamları 
aynı zamanda Türkiye’nin 2030 yılı resmi iklim hedeflerini oluşturmaktadır. Olağan 
seyir (BAU) senaryosunda Türkiye’nin sera gazı emisyonu, 929 megaton CO2 eşdeğeri 
(CO2e) düzeyine ulaşacakken INDC çerçevesinde bu düzeye kıyasla %21’lik bir 
azaltım öngörülmekteydi (UNFCCC, 2015). Bu çalışma kapsamında kabul edilen ve 
Türkiye’nin mevcut politikalarını yansıtan Baz senaryonun, INDC BAU senaryosunda 
öngörülene kıyasla kayda değer ölçüde daha düşük CO2e emisyonu ile sonuçlanacağı 
öngörülmektedir. 

2023 için konulan ulusal yenilenebilir enerji hedefleri halihazırda büyük ölçüde 
gerçekleştirilmiş veya aşılmıştır. Dolayısıyla 2018’de 2027’ye kadar olan dönem için 
yıllık ek 1000 MW güneş enerjisi ve 1000 MW rüzgâr enerjisi kapasitesi öngören yeni bir 
plan açıklanmıştır (Daily Sabah, 2021). Enerji verimliliğini geliştirecek adımlar atmak 
üzere çok sayıda yeni yasal düzenleme de yapılmıştır. 2020’nin başında elektrikli 
otomobil segmentine yönelik olarak tanımlanan vizyon kapsamında en az 1 milyon 
elektrikli araç ve 1 milyon şarj noktası hedefine ulaşılması öngörülmektedir (AA Energy, 
2020). Devlet bir yandan da temiz bir yakıt olan hidrojeni doğal gaza %5 oranında 
karıştırma yönündeki çabalara da destek vermektedir (ICIS, 2021).

Gelecek on yıllık dönemde Türkiye’nin enerji alanındaki dönüşümünün yenilenebilir 
enerjinin elektrik üretiminde artan oranda kullanımına, Ulusal Enerji Verimliliği 
Eylem Planı doğrultusunda son kullanım sektörlerinde (sanayi, yapı, ulaştırma) 
enerji yoğunluğu açısından daha da ilerleme kaydetmeye ve ulaştırma sektöründe 
elektrifikasyona hız vermeye odaklanması beklenmektedir. Bu üç alanın ortak 
unsuru ise sistemlerde esneklik sağlamaya yönelik teknolojiler ile akıllı şebeke 
uygulamalarının yanı sıra yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ekipmanları, elektrikli 
araçlar ve elektrik depolamada kullanılan batarya ve elektrikli araçlar gibi ürünlerin 
ülke içinde üretimi gibi bağlantılı sanayi sektörlerini de kapsar mahiyette şebeke 
geliştirme çalışmaları olacaktır.
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enerji payını artırmaya, 

son kullanıcı sektörlerde 
enerji yoğunluğu düşüşünü 

sürdürmeye ve ulaştırma 
sektöründe elektrifikasyonu 
hızlandırmaya odaklanması 

beklenmektedir.
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2017’den bu yana SHURA’nın çeşitli senaryo analizleri, 2030 yılına dek bu trende hız 
kazandıracak bir yol haritasını çizmeye yardımcı olmaktadır. Bu çalışma, kamunun 
mevcut hedeflerine dayalı olarak geliştirilen baz senaryoya kıyasla SHURA’nın 
vizyonunun sosyoekonomik etkisini irdelemektedir. SHURA senaryosunda amaç, 2030 
yılına gelindiğinde elektrik sektörünün talep ve arz taraflarında büyük çaplı yapısal 
değişiklikleri hayata geçirerek Türkiye bağlamında gerçekçi bir dönüşüm olasılığını 
araştırmaktır. SHURA’nın elektrik sisteminde 2030 yılı için öngördüğü dönüşüm 
kapsamında, toplam elektrik üretimi içinde yenilenebilir enerji payının en az %50’ye 
çıkarılmasının hem teknik hem de iktisadi açıdan mümkün olduğu ve bu kapsamda 
rüzgâr ve güneş enerjisinin yaklaşık %30’luk bir paya sahip olabileceği görülmektedir. 
Bunun yanında 2030’a gelindiğinde mevcut politikalara göre belirlenen Baz senaryoya 
kıyasla toplam elektrik talebinde de %10’luk bir azalma beklenmektedir.

SHURA’nın 2030 yılına ilişkin dönüşüm vizyonunu gerçekleştirmek için gereken toplam 
ortalama yıllık yatırım rakamının 12,3 milyar ABD$ olduğu hesaplanmış olup elektrik 
sektöründeki mevcut durumda ve Baz senaryodaki yıllık yatırım tutarları ise 6-7 
milyar ABD$ aralığındadır. Aradaki fark esas olarak enerji verimliliği, elektrifikasyon ve 
batarya depolama gibi elektrik şebekesinde esneklik sağlayabilecek teknolojilerden 
kaynaklanmaktadır. Senaryo hedeflerini gerçekleştirmede karşılaşılabilecek başlıca 
güçlük; gereken yatırımlar için ihtiyaç duyulan, mevcut tablodaki ve baz senaryodaki 
rakamların iki katına ulaşan finansmanı temin etmek olacaktır. Diğer taraftan 
elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu için göz 
ardı edilebilir ek maliyetler söz konusudur ve enerji verimliliği yatırılan her ABD$’a 
karşılık 1,2 - 1,5 ABD$ mali fayda getirmektedir.

Senaryo hedeflerini 
gerçekleştirmede 

karşılaşılabilecek başlıca 
güçlük, gereken yatırımlar 

için ihtiyaç duyulan ve Baz 
senaryodakinin iki katına 
ulaşan finansmanı temin 

etmek olacaktır. 

Şekil 1: SHURA’nın Elektrik Sistemi Dönüşümü için 2030 Vizyonu

Son kullanımda elektrifikasyon Baz senaryoya kıyasla %10 
verimlilik artışı

Toplam üretimde yenilenebilir 
kaynakların payının %50’ye ulaşması

2,5 milyon elektrikli araç  
&1 milyon şarj noktası

Sanayide 17,3 TWh 
tasarruf

Gelişmiş piyasa tasarımı

2 milyon ısı pompası ve 
akıllı evler

Binalarda 19,3 TWh 
tasarruf

2000 MW enerji depolama

Dağıtım sisteminde 6 TWh 
tasarruf

Talep tarafındaki yanıtla pik talebin 
10 GW’a varan düzeyde azaltılması

Sisteme uygun rüzgâr ve güneş 
enerjisi konumlandırması

Esnek elektrik santralleri filosu

Rüzgâr ve güneş enerjisinin payını 
%30’a ulaştırmak için esnek şebeke

7-9 TWh ek elektrik 
talebi

Net talepte 42 TWh 
düşüş

+ +
+

+

+

+

+

=

=

=
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Şekil 2: Yıllık ortalama yatırım tutarları, Baz senaryo ve Dönüşüm senaryosu 

Yenilenebilir kaynaklar ve enerji verimliliği bağlamındaki potansiyeli dikkate alındığında 
Türkiye genel anlamda sera gazı emisyonlarını azaltma yönündeki küresel trendin bir 
parçası olmak ve enerji üretiminde ortaya çıkan emisyonları azaltmak için avantajlı 
bir noktada yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde, ekonominin tüm sektörlerinde 
yeşil bir dönüşüme ihtiyaç duyulmakta olup elektrik sisteminin dönüşümü de 
bu hedef bağlamında önemli bir rol oynayacaktır. Bu amaçla, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının birincil enerji kompozisyonunda daha önemli bir noktaya gelmesi ve 
enerji verimliliğindeki hızlı artışların yanında elektrifikasyon boyutunda da ilerlemelerin 
kaydedilmesi gerekmektedir.

Bu raporda “Dönüşüm senaryosu” olarak nitelenen senaryoda, karbon-yoğun bir enerji 
sektöründen düşük karbonlu kaynaklara dayalı bir sektöre geçişin önemli unsurları ele 
alınmaktadır. Bu unsurlar arasında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını, 
2030 yılı itibarıyla %50’nin üzerine çıkarmaya yönelik yatırımlarda artış, kömürle çalışan 
yeni elektrik üretim sistemlerine yapılan yatırımların sona ermesi, enerji verimliliğinde 
artış, akü sistemlerinde enerji depolama, elektrikli araçlar ve ısı pompalarına yatırım 
gibi konular sayılabilir. Politikaları belirleyen kurumlar Paris Anlaşmasındaki hedeflere 
ve 2050 itibarıyla sıfır karbon emisyonu hedefine uyum için daha köklü ve hızlı bir 
dönüşüm gerekeceğinin giderek artan oranda farkına varmaktadır. “Net sıfır” hedefine 
ulaşmaya yönelik böylesi bir global dönüşüm vizyonunu en yakın dönemde geliştiren 
kurum Uluslararası Enerji Ajansı olmuştur. SHURA da Türkiye’nin enerji sisteminde yakın 
dönemde net sıfır emisyon hedefini sağlayacak yaklaşımlar geliştirmektedir.         

1.4 Çalışmanın amacı ve yaklaşımı

“Türkiye’de Elektrik Sistemi Dönüşümünün Sosyoekonomik Etkileri,” SHURA’nın 
Türkiye için 2030 itibarıyla gerçekleştirilmek üzere formüle ettiği vizyon temelinde, 
daha verimli ve yenilenebilir enerjilere dayalı bir elektrik sistemine geçişin faydalarını 
ortaya koyan özgün bir çalışmadır. Türkiye’de elektrik sistemindeki dönüşümün sosyal 
ve ekonomik etkilerini irdeleyen ilk çalışma olma niteliğindedir.

Bu çalışma enerji sektörü 
perspektifinden yola 

çıkarak, “fosil yakıtlar yerine 
daha çok yenilenebilir 

kapasite olsa katma değer 
nasıl etkilenirdi” gibi Türkiye 

ekonomisinin karşı kaşıya 
olduğu belli başlı sorulara 

yanıt aramaktadır. 

Elektrik Şebekesi Yenilenebilir Enerji

Enerji Depolama*Enerji Verimliliği Elektrifikasyon

Fosil Yakıtlar

%22
%2

%36
%55

%6

%5

%10

%14

%11
Baz Senaryo

6.4
milyar

Dönüşüm 
Senaryosu

12.3
milyar

%4

%18

%18

* Not: Enerji Depolama hem elektrikli araçları hem de elektrik şebekesindeki depolama sistemlerini kapsamaktadır.
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Enerji sektörünün perspektifinden olguları inceleyen bu çalışma, Türkiye ekonomisinin 
karşı karşıya kaldığı belli başlı sorulara yanıt aramaktadır. Bu sorular arasında ilk akla 
gelenler ise şunlardır: Yenilenebilir enerjiye dayalı üretim kapasitesinin fosil yakıtlara 
dayalı sistemlerin yerini alması durumunda katma değerde nasıl bir değişim olacaktır? 
Türkiye’nin elektrik sistemindeki dönüşüm ülkenin imalat sanayini nasıl etkileyecektir? 
Hangi sektörlerde yeni iş olanakları ortaya çıkarken hangilerinde istihdam kaybı 
yaşanacaktır? Ücretler ve gelir dağılımı nasıl etkilenecektir? Elektrik sistemindeki 
dönüşüm insanların refah düzeyini artıracak mıdır? İnsan sağlığı ve çevre kalitesindeki 
gelişmenin iktisadi faydası nedir?

Bu soruları yanıtlamaya çalışırken raporun uyguladığı yaklaşım, birbirleriyle etkileşim 
içinde olan bir makroekonomik model ile bir elektrik modeline ve ikincil kaynaklar 
üzerinden yürütülen araştırmalara dayanmaktadır. Ulaşılan sonuçlar ışığında 
önümüzdeki on yıllık dönemde Türkiye’nin artan nüfusu ve büyüyen ekonomisi için 
daha düşük maliyetli ve daha temiz bir enerji sisteminden nasıl faydalanabileceğine 
dair tavsiyelere ulaşılmaktadır.

Bu amaçla çalışmada iki model esas alınmıştır:
• Bunlardan ilki ekonominin geneline ilişkin makroekonomik bir modelin yanında 

üretim sektörleri ile toplam talep bileşenleri arasındaki ikili etkileşim düzeyini 
incelemeye yönelik olarak yer alan detaylı bir enerji alt sektörü modelidir. 
Öncelikle model kapsamında makroekonomik muhasebe çerçevesine entegre 
girdi-çıktı akışları ve ara girdi talebini kullanarak enerji sektörünün başlangıç ve 
bitiş kademelerindeki üretim gerekleri izlenmektedir. Sonrasında ise mevcut 
politikalara dayalı bir baz senaryonun analizinden hareketle, daha yoğun bir enerji 
verimliliği sağlama ve yenilenebilir kaynaklara dayalı bir yönelime geçiş üzerinden 
düşük karbonlu üretimi mümkün kılma yönünde çeşitli alternatifler modele 
uygulanmaktadır.

• İkinci model ise Türkiye’de elektrik üretim sektörünün saat bazında üretim yapısını 
esas alarak çoklu dönem lineer Üretim Artışı Planlama (GEP) modelidir ve ilk 
modeldeki makroekonomik çerçeveyi bütünlemektedir. GEP ve CGE modellerinin 
entegrasyonu, artan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile birlikte elektrik 
üretimindeki değişimlerin diğer sektörlerdeki, özellikle ulaştırma ve binalardaki 
yansımalarını ve makroekonomi düzeyindeki genel denge etkileşimlerini izlemeyi 
mümkün kılmaktadır.   

Modelleme çerçevesi, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan resmi ulusal gelir 
istatistiklerinin ve Girdi-Çıktı (I/O) tablolarının yanı sıra (TEİAŞ’ın YTBS sistemi 
üzerinden elde edilen) her bir santral türünün saatlik yük verisini ve (şeffaflık platformu 
EXIST üzerinden alınan) piyasada oluşan saatlik fiyatları esas almaktadır. Türkiye 
İstatistik Kurumunun sektör bazında sera gazı emisyonlarına ilişkin verileri ise enerji 
konusunda sektör altı düzeyde daha ayrıntılı analize olanak tanımak üzere ayrıştırılarak 
incelenmiştir.
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Kutu 1: 2020 COVID-19 Şoku: Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisi

COVID-19 pandemisi, arz, talep ve finansal şokların eşzamanlı etkilerine bakılarak çok boyutlu sistemik bir kriz olarak 
nitelenebilir. Bu etkiler halihazırda gelir dağılımında ve ticarileştirilmiş kamu hizmetlerine erişimde fonksiyonel, bölgesel 
ve cinsiyetler arasındaki var olan büyük eşitsizliklerin daha da arttığı ve dolayısıyla yoksulluğun gelir dağılımındaki ciddi 
eşitsizliklerden ötürü sosyal dışlanma olarak deneyimlendiği bir ortamda tezahür etmektedir.

Kriz, Türkiye ekonomisini 2018’deki mali çalkantıların olumsuz etkilerinin henüz tam olarak giderilemediği ve 
makroekonomik dengelerde kalıcı bir çözüm halinin sağlanamadığı bir ortamda yakalamıştır.  Türkiye krizden önce 2019 
sonunda bile yüksek işsizlik (%13,6’ya varan) ve enflasyon (%11) oranlarına sahip bir durumdaydı.

Pandemi karşısında çoğu ülke parasal genişlemenin yanında geniş bir parasal ve mali politika araçları yelpazesine 
başvurmuştur.  Ancak Türkiye’nin krize verdiği yanıt çerçevesinde yalnızca kredilerde genişleme ile kredi güvencesi 
olarak şekillenmiş ve mali politikaların rolü asgari düzeyde tutulmuştur.  Bankaların kredi yükümlülüklerine ilişkin 
asgari bir rasyoyu (aktif-kredi rasyosu) uygulamaya koyan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve para arzındaki çok ciddi 
genişleme ile karşı karşıya kalan ekonomi yönetimi; kriz koşullarını kısa vadeli parasal genişleme ile atlatmayı ve gelir 
politikası bağlamında gerçek anlamda bir müdahale ihtimalini göz ardı etmeyi denemiştir.

Bu stratejik politika tercihi Türkiye’yi gelişmekte olan diğer ekonomilerden ayrı bir yola sokmuş ve kısa vadeli parasal 
genişlemeye fazlaca bağımlı bir ülke haline getirmiştir. Bu politikaları takip eden dönemde Türkiye ekonomisinin 
pandeminin ilk yılındaki performansı dalgalı bir seyir izlemiş ve özellikle maaşlı çalışanları ve düşük gelir gruplarındaki 
kişileri çok olumsuz etkileyen bir atmosfer yaratmıştır.  Dahası, varlık fiyatlarının zaten yüksek olduğu bir ortamda bu 
politikalar istikrarı olumsuz etkilemiş ve enflasyonu daha da artırarak paranın ciddi ölçüde değer kaybetmesine neden 
olmuştur.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi rakamlara göre 2020’de GSYİH %1,9’luk sınırlı bir büyüme 
sağlayabilmiştir.  Yukarıda da belirtildiği üzere bu da esasen kredilerdeki kısa vadeli genişleme ile ulaşılan bir sonuç 
olmuştur. Krediler %150 artışla GSYİH’nin %80’ine ulaşırken (önceki ortalama kredi/GSYİH oranı %30 dolayında 
seyretmekteydi) 2020’nin ilk dokuz aylık döneminde M1 para arzı göstergesinde neredeyse %200’lük bir artışı 
beraberinde getiren para basma yaklaşımı da dikkat çekmiştir. Öte yandan istihdamda 1 milyon 268 bin düzeyinde 
azalma olmuş ve işsizlik oranı yıl sonunda %15,6’ya ulaşmıştır.  ILO’nun “çalışılan saat miktarında tam zamanlı iş 
eşdeğeri kayıp” metodolojisinden hareketle DISK Araştırma Departmanı tarafından gerçekleştirilen bağımsız bir 
araştırmada Türkiye’de 2 milyon 829 bin tam zamanlı işe eşdeğer iş kaybı yaşandığı ve açık ve de gizli işsizlik (aktif olarak 
iş arayanların yanında artık iş aramayı bırakmasına karşın iş teklif edilse bir hafta içinde kabul edeceklerini söyleyenlerin 
de hesaba katıldığı gösterge) toplam oranının %27,4’e ulaştığı ifade edilmiştir.  IMF’nin Kasım 2020 tarihli Personel 
Raporunda Türkiye’deki istihdam kaybının %10,1 ile potansiyel düzeyinin üzerinde gerçekleştiği belirtilmiştir. Tüm 
bunlarınsa ücret gelirlerinin yanında kentsel ve kırsal alanlardaki yoksullar üzerinde çok ciddi etkileri olmuş ve yoksulluk 
oranı artış göstermiştir.

Yaptığımız analizde COVID pandemisinin olumsuz etkilerinin Türk ekonomisinin potansiyel büyüme oranının trend 
değerinde uzun vadede düşüş getireceği bir senaryoyu tercih ettik.  İş döngüsündeki kısa vadeli iniş-çıkışları izlemeye 
çalışmaktan ziyade pandeminin büyümenin trend değerindeki daha uzun vadeli etkilerinin izlenmesinin daha önemli 
olduğu görüşündeyiz.  Bu tür niceliksel modellerin iş döngüsündeki kısa vadeli iniş-çıkışları tahmin edebilmede pek 
başarılı olamadığı ve bu tür tahminlerin bu çalışmanın kapsamını aşan apayrı bir araştırma yaklaşımı gerektirdiği 
belirtilmelidir.  Dolayısıyla, uygulamaya karar verdiğimiz yaklaşım kapsamında baz değerlerin ve senaryo analizlerinin 
altında kalan daha düşük bir ortalama büyüme oranını esas almaya karar verdik. Takip eden sayfalarda GSYİH’deki 
büyüme oranının reelde %3,25 düzeyinde seyredeceği kabul edilmiştir. Bu değer, Türkiye için genellikle kullanılan ve 
tarihsel verilere dayanan %4,5 - %5,0 aralığındaki büyüme oranının altında kalmaktadır.
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Enerjide dönüşümün makroekonomik etkisi, yakın dönemde ivme kazanmaya  
başlayan ve gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkeleri inceleyen bir 
araştırma alanıdır. Tablo 1’de uluslararası çalışmalar ile Türkiye örneği üzerinden 
yapılan çalışmaların bir özetine yer verilmiştir. Bunların büyük bölümü, bu çalışmada 
kullanılana benzer bir CGE modeli kullanarak düşük karbonlu bir enerji sistemine 
geçişin makroekonomik etkilerini irdelemektedir. Tabloda ortaya konulan bulgular, 
Bachner et al. örneğinde olduğu gibi incelenen dönüşümde büyük ve karşılanmamış 
bir maliyetin söz konusu olduğu haller dışında dönüşümün ekonomik büyüme 
ve istihdam üzerindeki net etkisinin küçük ve çoğunlukla olumlu olduğuna işaret 
etmektedir (2020).

Enerjide dönüşümün sosyal etkileri hem fonksiyonel gelir dağılımı hem de gerek 
birey gerekse hane bazında gelir dağılımı gibi dağılımsal etkiler gibi hususları kapsar.2 
Dağılımsal etkiler ayrıca enerji karmasında yenilenebilir enerjinin daha yüksek oranda 
kullanıldığı bir yapıya geçişten ötürü ortaya çıkan potansiyel fiyat değişimlerinden de 
kaynaklanabilir. Örneğin Almanya’da uygulanan Energiewende politikasının farklı gelir 
grupları (yani gelir dağılımındaki eşitsizlikler) üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalar 
mali yükün esasen son kullanıcılara düştüğü sonucuna varmıştır. Yenilenebilir enerjinin 
getireceği ek maliyetten kaynaklanan ekstra yükü karşılamak için önerilen çözümler 
arasında sosyal aktarımların kapsamını genişletmek, enerji verimliliğini artırmak, 
elektrik vergilerini azaltmak ve gerek genel bütçe gerekse özel fonları kullanarak 
yenilenebilir kaynaklar için sağlanan fonları artırmak sayılabilir (Lutz ve Breitschopf, 
2016; Diekmann et al., 2016).

Üretim miktarı ve istihdam açısından söz konusu olabilecek ek faydaların yanında 
Garcia-Casals ve ark. (2019) tarafından yapılan çalışmada enerjide global bir 
dönüşümden kaynaklanacak refah düzeyi kazanımları da incelemiş ve 2050 yılına 
gelindiğinde yerel ölçekte hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkisinde %62’lik bir azalma 
olacağı vurgulanmıştır. Ayrıca eğitim alanında ve sosyal refahın diğer boyutlarında 
yapılacak harcamaların da bu olumlu etkilere eşlik edeceği belirtilmektedir. Öte 
yandan dönüşümün faydalarının tüm ülkeler açısından eşit biçimde dağılmadığı da 
belirtilmekte ve enerji dönüşümünün riskleri ve uyum maliyetlerini asgari düzeyde 
tutabilmek için ülkeler, bölgeler ve topluluklar arasındaki farklılıkları dikkate alabilen 
adil bir dönüşüm süreci önerilmektedir. Enerjide dönüşüm ve iklim değişikliğini 
kontrol altında tutma amacı taşıyan politikalar hakkında eldeki verilerden hareketle 
yaptıkları değerlendirmede Markkanen ve Anger-Kraavi (2019), dikkatle formüle 
edilmiş politikaların yoksulluğun yanında cinsiyet, sağlık ve ekonomik eşitsizlikler gibi 
sorunları çözmeye yönelik olarak istenen sosyal sonuçları doğurabileceğini ortaya 
koymaktadır. Öte yandan çalışmayı kaleme alanlar tarafından böyle bir durumda 
bile etkilerin tümüyle pozitif olmayabileceği veya eşit biçimde dağılmayabileceği 
belirtilmektedir. Yoksullara öncelik veren ve politika yapımından uygulamaya dek 
tüm aşamalarda potansiyel eşitsizlikleri dikkate alan bir yaklaşım mevcut eşitsizlikleri 
azaltmaya yardımcı olabilir.

2. Literatür İncelemesi

Geçmiş çalışmalardaki 
bulgular, dönüşümde 

büyük ve karşılanmamış bir 
maliyetin söz konusu olduğu 

haller dışında dönüşümün 
ekonomik büyüme ve 

istihdam üzerindeki 
etkisinin küçük ve 

çoğunlukla pozitif olduğuna 
işaret etmektedir.

2 İstihdam alanındaki etkiler için bkz. bölüm 5.2.
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Türkiye’ye ilişkin daha önce yapılan CGE modelleme çalışmaları politikaların ve 
özellikle de karbon vergilerinin Türkiye’nin INDC hedeflerine ulaşmadaki etkisini 
ölçmeye odaklanmıştır. Söz konusu çalışmalarda emisyonlardaki azalmaya paralel 
olarak üretim ve istihdam düzeyini korumak için kapsamlı dönüşüm politikalarına 
ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de enerji alanındaki dönüşümün sanayinin 
gelişimine ve istihdama olan etkisine odaklanan IPM/IPC-IASS (2019) Eş-faydalar 
Çalışması gibi analizlerde üretimin teknoloji düzeyini artırma, orta ve yüksek yetkinlik 
düzeylerinde yeni iş olanakları yaratma potansiyeline vurgu yapılmıştır. Kayahan-
Karakul (2016) ise çalışmasında düşük karbon ekonomisine yönelik olarak “yeşil yakalı” 
iş gücü oluşturmak için eğitim politikalarının öneminin altını çizmiştir.

Okumakta olduğunuz ve SHURA’nın elektrik sistemindeki dönüşüm senaryosunun 
sosyoekonomik etkisini ölçmeyi amaçlayan bu çalışma, gereken durumlarda 
yenilenebilir enerji teşviklerinin kullanımı, karbon fiyatlamasının duyarlılık analizleri 
ve bir “nötr vergi” ile birlikte uygulanması (bkz. Bölüm 4.2) gibi belirli açılardan önceki 
CGE modelleme çalışmalarını esas almaktaysa da diğer hususlarda esasen piyasa 
mekanizmalarını veri olarak kabul etmektedir.

Türkiye’ye ilişkin daha önce 
yapılan CGE modelleme 
çalışmaları politikaların 

ve özellikle de karbon 
vergilerinin Türkiye’nin 

INDC hedeflerine 
ulaşmadaki etkisini ölçmeye 

odaklanmıştır. 
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Elektrik sisteminde hızlandırılmış bir dönüşümün sosyoekonomik etkilerini 
değerlendirme bağlamında bu çalışma, tabandan-tavana bir elektrik sistemi modeli 
olan TR-Power (Kat, 2021) modelini, ayrıntılı bir tavandan-tabana makroekonomik 
modelle bir arada uygulamaktadır (Acar, Voyvoda & Yeldan, 2018; Acar & Yeldan, 
2016; Yeldan & Voyvoda, 2015). Tabandan-tavana elektrik sistemi modeli, belirli 
bir mühendislik yaklaşımını sergilemekte ve elektrik sisteminin nasıl geliştiğini 
ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. Tavandan-tabana modeli ise, dinamik bir 
genel denge çerçevesi kapsamında makroekonomik ölçekte işlemlerin ve politik 
müdahalelerin tam anlamıyla ortaya konulabilmesine olanak tanımaktadır. Kısacası, 
tabandan-tavana modeli, elektrik sistemindeki yapısal dönüşümü simüle etmekte 
ve tavandan-tabana modeli için girdi sağlamaktadır. Tavandan-tabana modeli ise 
sermaye, iş gücü, ara unsurlar ve yakıt kullanım değerlerinin yanı sıra net emisyon 
projeksiyonları ve emisyonların vergilendirilmesinden sağlanan vergi gelirlerinin 
değerlendirildiği somut bir sistem sunmaktadır.

2018-2040 dönemini dinamik bir biçimde kapsam içine alabilmek için iki model 
arasında zorlayıcı olmayan bağlantılar da kurulmuştur. Yani iki model elektrik üretimi, 
elektrik sektörüne sağlanan girdiler ve emisyon verileri bağlamında tekrarlı bir 
senkronizasyon içerisinde işletilmektedir. Ulaşılan başlıca bulgular ve bunlar üzerinden 
yürütülen tartışmalar, hedef yıl olan 2030 bağlamında ele alınacaktır. Ancak modeller, 
ufuk sonu etkilerini asgari düzeyde tutmak ve dönüşümün uzun vadeli etkilerini ortaya 
koyabilmek için 2040 yılına kadar olan dönemi kapsayacak şekilde işletilmiştir.

Takip eden sayfalarda tabandan-tavana ve tavandan-tabana modellerinin genel 
yapıları özetlenecek ve modellerin birbirleriyle nasıl entegre edildiği açıklanacaktır. Her 
iki modelin ayrıntıları ve matematik formülasyonu Ek I ve II’de verilmiştir.

3.1 Tavandan-Tabana CGE Modeli

Analitik yaklaşım, hesaplanabilir genel denge (CGE) paradigması şeklinde kendisini 
gösteren uygulamalı genel denge metodolojisine dayanmaktadır. Bu tercihte belirleyici 
olan metodolojik yaklaşım ise acilen sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliğini 
azaltma ve sosyal refahı artırma hedeflerine ulaşma bağlamındaki karmaşık dengeleri 
daha iyi anlama ihtiyacımıza dayanmaktadır.

CGE modellemesindeki metodoloji, bu çeşitlilik arz eden hedefleri ve politik dengeleri, 
genel denge kuramı disiplini içerisinde ele alabilecek en akıcı analitik araç olarak öne 
çıkmaktadır. “Walrasçı” ya da “Yapısalcı” denge olarak anılan teorik alanın vazgeçilmez 
bir unsuru olan CGE çerçevesi, sürdürülebilirlik ve sınırlama bağlamında karşılaşılan 
sorunlara yönelik olarak tutarlı bir veri yönetimi ve senaryo analizi sistemi sunmaktadır.

Tavandan-Tabana CGE modeli; enerji dönüşümünün sektör bazında katma değer, 
istihdam ve ücretler, dış ticaret dengesi, cari işlemler dengesi, tüketim, yatırım, 
kamunun mali dengesi, iç ve dış borcun oluşumu, sanayide dönüşüm gibi ekonomik 
göstergeler ile sektör bazında toplam sera gazı emisyonu gibi çevresel göstergeler 
üzerindeki etkilerine ilişkin makroekonomik bir analizi mümkün kılmaktadır. Burada 
amaç enerjide dönüşümün ekonominin geneli üzerinde; yeşil işler, yeşil yatırımlar 
ve fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere yöneliminin mali boyutu gibi hususlar 
üzerinden sektör bazındaki etkilerini incelemektir. Bütünleşik çerçeve ekonominin 
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tümüne ait toplam emisyon miktarını tahmin edebilmeye olanak tanısa da modeller 
büyük ölçüde fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan sera gazı emisyonlarına 
odaklanmaktadır.

CGE modellemesi Walrasçı ekonomik sisteme yönelik uygulamalı bir yaklaşım 
mahiyetindedir. Davranışsal varsayımlar, üretim teknolojilerini ve pazar kurumlarını 
genel denge disipliniyle bir arada sunması nedeniyle bu modellemenin Walrasçı 
olduğu söylenebilir. Ayrıca bu dengenin yanında üretim süreçleri, sermaye, iş gücü ve 
bu çalışma bağlamında toplam enerji girdisi gibi üretim faktörlerini, dinamik olarak 
kendisi içinde düzenleyen teknoloji paradigması içinde bir araya getirmektedir.

Üretim faaliyetlerine paralel olarak ücretlerin, kâr ve diğer faktör ödemelerinin dağıtımı 
üzerinden gelirler oluşturulmaktadır. Böylelikle hanelere aktarılan faktör gelirleri mal 
ve hizmetler için yapılan tüketim harcamaları ya da (özel) tasarruflara dönüşmektedir. 
Tasarruflarsa bir sonraki üretim döngüsünde potansiyel çıktıyı şekillendirmek üzere 
sabit sermayeye yönelen yatırım harcamaları olarak kullanılmaktadır.

Milli gelir hesaplamasında; aktörlerin belirlenmesi sonrasında hanelerin tasarrufları 
ve yatırımları arasındaki farklar, dışarıdan gelen tasarruflarla kapatılmakta ve 
böylelikle ödemeler dengesinin cari işlemleri tabloya dâhil edilmektedir. Esnek 
(reel) döviz kurunda (ülkede üretilen malların fiyat endekslerinin yabancı malların 
fiyat endeksleriyle karşılaştırılmasında kullanılan çevrim katsayısı) ya da döviz 
akışlarının miktarı üzerinde yapılabilen düzenlemeler istenen dengeyi sağlamak için 
başvurulabilecek araçlardır. Devletse bu aşamaya kadar değerlendirmeye alınan 
iktisadi faaliyetlerin her boyutunda kurumsal bir rol oynamaktadır. Vergilendirme 
ve teşvikler gibi çeşitli idari olanakları kullanarak devlet hem kamu harcamalarını 
gerçekleştiren ve tasarrufta bulunan bir oyuncu sıfatıyla ekonomide hem de alternatif 
politika senaryolarını tasarlamada ve etkileri azaltmaya yönelik araçları uygulamaya 
koymada rol üstlenen idari yapı olarak önem taşımaktadır. CGE çerçevesi, etkileri 
azaltmaya yönelik çeşitli senaryolar kapsamında “ya şöyle olsa” niteliğindeki politika 
müdahalelerinin ekonomik değerlendirmesini mümkün kılmaktadır.

Burada kullanılan CGE modeli periferik gelişimin belirleyici özelliklerini ele 
almakta ve kalkınma ile çevreyi koruma amaçlarını çeşitli şekillerde birlikte 
değerlendirebilmektedir. Modelin benzerlerinden farklı bir özelliği ise sektörler 
ekseninde ücret ve kâr oranlarının eşitlenmesi bağlamında bariz açıkları sisteme 
entegre ederek iş gücü ve sermaye piyasalarının katı pozisyonlarını kasıtlı bir biçimde 
analize dâhil edebilmesidir. Bu özellik, modelin yapısalcı gelenekle olan bağlantılarını 
vurgulamaktadır. Böylesi yapısalcı “çarpıklıklar” sektör bazında ücret (ve kâr) 
rakamlarına ilişkin olarak elde bulunan verilerle tanımlanabilmekte ve “ortalama” ücret 
oranına eşitlemeden katı bir biçimde sapma olarak modelde muhafaza edilmektedir. 
Göç de bir diğer davranışsal kural olup ücretlerin düşük olduğu sektörlerden yüksek 
ücretli sektörlere iş gücünün hareketini düzenlemektedir.

Çevreye verilen zarar ise esas itibarıyla gaz kirliliği üzerinden modele dâhil edilmiştir. 
CO2 eş değeri üzerinden ölçülen sera gazı emisyonları, dört ekonomik faaliyet 
grubunun nihai sonucudur: (1) toplam enerji arzı için fosil yakıtların yakılması; (2) 
esasen demir-çelik ve çimento üretimine yönelik sınai süreçler; (3) esasen metan 
emisyonlarında kendisini gösteren tarımsal süreçler ve (4) hanelerdeki tüketim ve 
atıklar. CGE yapısında emisyonların alt modellerle incelenmesiyle birlikte bu kaynaklar, 
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan sera gazı emisyonları envanterinden 
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sağlanan teknolojik parametreler üzerinden değerlendirilebilmektedir.
Model Türkiye İstatistik Kurumunun sağladığı geliştirilmiş girdi-çıktı (I/O) veri yapısını 
temel almaktadır. En yakın tarihli resmi I/O verileri 2012 yılına aittir. Bu veri kümesinden 
hareketle I/O yapısı, Türkiye ekonomisinin 2018’deki makroekonomik dengesini 
yansıtacak şekilde güncellenmiştir. CGE modellerinde I/O Tablolarının nasıl kullanıldığı 
konusunda ayrıntılı bilgi için Kutu 2’ye, CGE modelinin formülasyonunun ayrıntıları için 
Ek II’ye, Girdi-Çıktı analizi konusunda daha fazla bilgi için Ek V’ye bakınız.

Kutu 2: I/O Tabloları ve CGE Modelleri

Bir ekonominin Girdi – Çıktı tablosu üzerinden betimlenmesi, mikro ve makro düzeyde verileri toplama ve kategorize 
etmede başvurulan standart bir yöntemdir.  Veri akışının özünü, girdi-çıktı akışları oluşturmaktadır. Her bir satırda ara 
girdi akışları, bunları sağlayan sektörden (satırda gösterilen) alıcı sektöre (sütunda gösterilen) aktarımları bağlamında 
izlenir.  Herhangi bir sütuna ilişkin olarak satırların toplamı, girdi maliyetlerini derlemekte ve bu verileri katma değerli 
bileşenleri de ekleyerek ücretler, operasyonel fazla ve ödenen dolaylı vergiler gibi ödemeleri dikkate almaktadır.  Öte 
yandan, satır ekseninde sütunların toplamı, ilgili sektöre olan toplam talebi göstermektedir.  Nihai talebin Özel Tüketim 
ve Kamu Tüketimi, Yatırım Harcamaları ve net ihracat bileşenleri, sektöre olan toplam talebi belirlemektedir.  Kimlik 
bazında, satırın toplamı (toplam arz maliyeti) bu sütun toplamına (talepten sağlanan toplam gelir) eşit olmalıdır.

Hesaplanabilir genel denge modellemesi çerçevesi, ekonomik teorinin sürdürülürlüğünü sağladığı optimizasyon 
davranışlarına dayanan, genel ekonomik eylemleri oluşturmada bu verilerden yararlanır.  I/O düzeyindeki verinin 
ekonominin statik bir tablosunu yani bir nevi fotoğrafını sunduğu, öte yandan CGE modellemesinin politik şokları ve 
sistemdeki diğer karışıklıklar karşısındaki davranışsal eylemleri analize dâhil etmeyi mümkün kıldığı söylenebilir.

CGE modellemesindeki metodoloji, bu çeşitlilik arz eden hedefleri ve politika dengelerini genel denge kuramı disiplini 
içerisinde ele alabilecek en akıcı analitik araç olarak öne çıkmaktadır. “Walrasçı” ya da ‘Yapısalcı’ denge olarak anılan 
teorik alanın vazgeçilmez bir unsuru olan CGE çerçevesi, sürdürülebilirlik ve gelir dağılımında eşitlik bağlamında 
karşılaşılan sorunlara yönelik olarak tutarlı bir veri yönetimi ve senaryo analizi sistemi sunmaktadır.

Dolayısıyla CGE modellemesi, Walrasçı ekonomik sisteme uygulamalı bir yaklaşım mahiyetindedir. Davranışsal 
varsayımlar, üretim teknolojileri ve pazar kurumlarını genel denge disipliniyle bir arada sunması nedeniyle 
modellemenin Walrasçı olduğu söylenebilir.  Yine de bu haliyle de uygulamalı niceliksel modellerde sıklıkla rastlanan ve 
sosyal bilimcilerin üstesinden gelmek zorunda olduğu çok sayıda sınırlama ve eksiklik de bu modelde görülebilmektedir.  
Bunların ilki ve en önemlisi, bu model sınıfında ekonomik davranışların büyük ölçüde bir optimizasyon çerçevesine 
gömülü oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle iyi işleyen piyasalarda faaliyet gösteren düzgün ve mantıklı hareket 
eden fonksiyonel yapılar varsayımına dayanmaktadır.  Ne var ki gerçek ekonomide çok sayıda darboğaz, kıtlık ve uyum 
maliyetiyle karşı karşıya kalınır.  Devletlerin müdahale araçları da çoğu zaman “iktisadi mantığın” önüne geçen siyasi 
mantık yaklaşımlarına dayanır.  Dolayısıyla kamunun elindeki politik araçların kullanımında gecikmeler söz konusu 
olabilir ya da bunlar modelin cebirsel yapısının ele almakta pek başarılı olamadığı ihtilaf ve çatışmalara konu olabilir.  
Özellikle sınırlama için kullanılan araçlar, politika yapımında bu tür ihtilaflara sıklıkla konu olabilmektedir.  Dahası, bu 
tür modeller çoğu zaman teknolojik ve kurumsal değişime dışsal bir perspektiften bakmaktadır.  Teknolojiye dayalı 
üretkenlik kazanımlarının kaynaklarını içselleştirmede başarısız olunması, toplam çıktıda neredeyse sıfır maliyetle 
iyileştirme sağlanıyormuş gibi bir görünüm yaratabilir ve fazlasıyla iyimser sonuçlara neden olabilir.

Yine de sınırlama ve eksikliklerin farkında olmak kaydıyla uygulamalı genel denge perspektifinin iktisat teorisi disiplini 
kapsamında, politik alternatiflerini incelemede faydalı bir araç olduğu ve sınırlama ile iyileştirme sağlamaya yönelik 
olarak sosyal açıdan kullanılabilen enstrümanlar arayışımızda önemli bir adım teşkil ettiği söylenebilir.

I/O ve diğer niceliksel modelleme paradigmalarına kıyasla CGE çerçevesinin yapısına ilişkin bilgilendirici bir özet için bkz. 
Robinson, S. (1989) “Multisectoral Models” bölüm 18, Chenery & Srinavasan (ed.) Handbook of Development Economics, 
Elsevier.
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3.2 Tabandan-Tavana elektrik sektörü modeli

Tabandan-tavana TR-Power modeli, toplam talep, yük eğrileri, sermaye maliyeti 
ve yakıt fiyatı gibi faktörlerdeki değişimlerden hareketle elektrik sektörünün uzun 
vadede geçireceği evrimi analiz etmede kullanılan bir üretim artırma planlaması 
(GEP) modelidir (Kat, 2021). Tabandan-tavana model, dışsal talep projeksiyonları 
çerçevesinde uygulanır. Yani model üretim ve kapasite dinamiklerine odaklanırken 
enerji talebinin modellemesini yapmaz. Bu çalışmada elektrik modeli, SHURA’nın 
enerji dönüşümü vizyonuna (bkz. Bölüm 1.3) uyacak şekilde kullanılmıştır. TR-Power 
modeli CGE modeli ile esnek bir biçimde bağlantılı olduğu için zaman içinde elektrik 
sistemindeki gelişimin makroekonomik etkisini izlemek de mümkündür.

TR-Power amacın elektrik sisteminin toplam iskontolu maliyetini asgariye çekmek 
olduğu  büyük ölçekli bir lineer programlama modelidir ve kapasite artırımını, 
operasyon planlamayı ve elektrik dağıtım kararlarını tek bir bütünleşik çerçevede bir 
araya getirmektedir. Yıllara yayılmış yatırım maliyetleri, operasyonel giderler, yakıt 
giderleri ve kullanılmayan elektriğin maliyeti de hesaba katılmaktadır. Ayrıca model 
sera gazı emisyonlarının hesabının net bir biçimde tutulabilmesine olanak tanımakta 
ve bağlantılı emisyon sınırlayıcı unsurların gölge fiyatlarını kullanarak ya da dışsal 
vergileri analize dâhil ederek emisyonların zımni maliyetini hesaplayabilmektedir.

GEP modelinde amaç, elektrik santrallerinin teknoloji, kapasite düzeyi, devreye alma 
zamanı ve mekansal dağılımını uzun vadeli bir planlama ufkunda belirleyebilmektir. 
GEP modelleri kapsamında; teknik, bölgesel, ekonomik, çevresel ve politika bazında 
kısıtlayıcı faktörlerin yanı sıra operasyonel kısıtlamalara da yer verilmektedir. Bunlar, 
lineer olmayan, tam sayı veya dinamik programlama yaklaşımlarının uygulandığı çok 
geniş bir varyant yelpazesiyle birlikte çoğunlukla lineer programlama modellerinden 
oluşmaktadır. GEP modellerinin amaç işlevi genellikle asgari kümülatif iskontolu 
toplam maliyeti hesaplayabilmektir (Kagiannas, Askounis, & Psarras, 2004; Koltsaklis 
& Dagoumas, 2018). Çok amaçlı GEP modelleri de bulunmaktadır ve bunlar arasında 
emisyon ve kesintileri asgari düzeyde tutarken elektrik şebekesinin güvenilirliğini 
azami düzeye çıkarmak gibi başka amaçlara yönelik yapılar da yer almaktadır (Antunes 
& Henriques, 2016; Antunes, Martins, & Brito, 2004; Meza, Yildirim, & Masud, 2007; 
Tekiner-Mogulkoc, Coit, & Felder, 2012; Tekiner, Coit, & Felder, 2010). Bu çalışmada 
kullanılan TR-Power modeli ise tek bir amaca yönelik çözüm getirmektedir. Model, 
ekonomik boyutun yanında emisyonların da net bir biçimde gösterilebilmesini 
sağlayarak çevresel boyutu da kapsama alabilmekte ve böylelikle bir emisyon vergisi 
alternatifinin uygulanabilirliğini mümkün kılmaktadır.

Modelde kullanılan birincil veriler arasında elektrik sisteminin saatlik üretim ve 
kullanılabilirlik değerleri ile kurulu güç rakamları ile TEİAŞ ve EXIST tarafından sağlanan 
üretim teknolojisi bazında kırılım yer almaktadır. 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin 
saatlik veriler, saat veya mevsim bazında kapasite faktörleri ile yenilenebilir kaynakların 
kullanılabilirliği gibi bazı temel parametrelerin kestiriminde kullanılmaktadır. 
Maliyete ilişkin veriler ve teknik parametreler ulusal ve uluslararası yayınlardan ve veri 
tabanlarından (TEİAŞ, ETKB, NREL, IEA, EIA, IRENA gibi) sağlanırken başlıca veri kaynağı 
ise SHURA’nın Optimal Kapasite Karması başlıklı çalışmasıdır (SHURA, Temmuz 2020). 
Kapasite, operasyonel giderler, yakıt fiyatları, altyapı maliyeti gibi tekno-ekonomik 
girdilere ilişkin ayrıntılı bilgi için bu çalışmaya bakılabilir. 
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3.3 Makroekonomik ve elektrik sistemi modelleri arasındaki bağlantının 
kurulması

Enerji modelleme literatüründe, tavandan-tabana ve tabandan-tavana yaklaşımların 
çeşitli amaçlara yönelik olarak farklı alanlarda geliştirildiği ve iki modelleme yaklaşımı 
arasındaki önemli farklılıkların tutarsız (ya da en azından karşılaştırılabilir olmayan) 
sonuçlara neden olabileceği genel kabul gören bir argümandır (Grubb ve ark., 1993; 
Wilson ve Swisher, 1993). İki yaklaşım birbirine rakip olmaktan ziyade birbirini büyük 
ölçüde tamamlayan perspektiflerdir. Dolayısıyla her iki paradigmanın eksiklikleri 
ışığında, tabandan-tavana ve tavandan-tabana yaklaşımları bir arada uygulayan bir 
model geliştirmek için ciddi çabalar sarf edilmiştir. Zira enerji arzına ve kullanımına 
ilişkin politikaların eksiksiz bir analizi için her iki yaklaşımın güçlü yanlarını bir arada 
kullanmak gerekmektedir. Bağlantılı tavandan-tabana ve tabandan-tavana modellere 
ait bir inceleme ve bu modellerin çözüm yaklaşımları için bkz. Kat (2019).

Şekil 3: Tabandan-Tavana ve Tavandan-Tabana modeller arasındaki bağlantı

Tabandan-tavana ve tavandan-tabana modelleri entegre eden güncel bir yaklaşım 
Böhringer ve Rutherford’un (2009) geliştirdiği blok-analizi algoritmasında 
görülmektedir. Bu yaklaşımın kökleri, yazarların önerilen metodoloji teorisini formüle 
ettikleri daha önceki çalışmalarına dayanmaktadır (Böhringer, 1998; Böhringer ve 
Rutherford, 2005, 2008). Algoritma, mevcut tabandan-tavana elektrik sistemi modelleri 
ile tavandan-tabana CGE modellerini birbirine entegre etmeyi amaçlayan çeşitli 
çalışmalarda kullanılmıştır (Hwang & Lee, 2015; Labandeira, Linares, & Rodríguez, 2009; 
Lanz & Rausch, 2011a, 2011b; Octaviano, 2015; Rausch & Mowers, 2014; Ross, 2014a; 
Tapia-Ahumada et al., 2014, 2015; Tuladhar, Yuan, Bernstein, Montgomery, & Smith, 
2009). Şekil 1, çalışmada kullanılan iki model arasındaki yinelemeli planın çerçevesini 
çizmektedir.
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Bu çalışmada elektrik talebine ilişkin tahminlerde dışsal faktörlerin belirleyici oluşu 
karşısında tabandan-tavana modelden tavandan-tabana model arasında tek yönlü bir 
bağlantı kullanılmıştır. Sermaye, iş gücü ve yakıt gibi girdilerin elektrik sektöründeki 
payları, makroekonomik modele aktarılmıştır. Bu paylar, GTAP verilerinden hareketle 
tespit edilmiş olup (Augiar, Narayanan, & McDougall, 2016) buna ilişkin metodoloji 
Ram ve ark. tarafından geliştirilmiştir (2020). Modellerin ayrıntılı kalibrasyonu emisyon, 
yatırım ve karbon vergileri gibi sıklıkla başvurulan çıktıları uyumlu hale getirmek 
suretiyle yapılmıştır.

Dolayısıyla metodoloji yinelemeli bir yapıya dayanmaktadır; öncelikle CGE modeli 
bu TR-Power modelinden elektrik sisteminin üretim ve emisyon tablolarını ilgili 
çalışmanın senaryo ufku olan 2019-2030 dönemine, dönüşümün “uzun” vadeli 
etkilerini de ortaya koymak amacıyla 2040’a kadar olan dönemi de kapsayacak 
şekilde süre uzatımıyla aktarmaktadır. Bu girdi, Terawatt-saat (TWh) elektrik cinsinden 
belirtilmektedir. Sektörün tabandan-tavana modelde çözümlenen (içsel) fiyat 
endeksini kullanarak bu girdi verisini, 2018 rakamları üzerinden Türk lirası cinsinden 
sabitleyerek çıktının değerini gösteren verilere dönüştürüyoruz. Bunu yaparak CGE 
sisteminde elektrik sektörü için üretim fonksiyonunun yerine sabit elektrik üretimi 
değerlerini koymuş oluyoruz. Sektör genelindeki istihdam verileri ise göreli fiyat yapısı 
ve ücret giderleri üzerinden maliyeti asgariye çekme nedeniyle belirlenmekte ve 
makroekonomik sistemin genelinde içsel olarak çözümlenmektedir.
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Enerjide dönüşümün sosyoekonomik etkisi iki senaryo üzerinden incelenmiştir: Baz 
senaryo ve SHURA’nın Elektrik Sistemi Dönüşümü ya da bir diğer deyişle Dönüşüm 
senaryosu. Baz senaryo mevcut ekonomik trendler ve devletin ekonomi ile enerji 
sektörünün gelişimine ilişkin beklentilerini yansıtırken Dönüşüm senaryosu verimlilik 
kazanımlarını ve yenilenebilir enerjinin uygulanma oranını artırmakta bir yandan da 
ulaştırma, ısıtma ve sanayi gibi enerjinin nihai kullanıcısı konumundaki sektörlerde 
de karbonizasyona hız kazandırmaya odaklanarak bu bağlamda hükûmetin mevcut 
planlarının ötesine geçmeyi amaçlamaktadır. Ancak Dönüşüm senaryosunun esas 
itibarıyla elektrik sektörüne odaklandığı ve ne net-sıfır düzeyini hedef olarak aldığı 
ne de bu raporun kapsamı dışında kalan nihai kullanıcı sektörlerde derinlemesine 
bir dönüşümü amaçladığı dikkate alınmalıdır. Öte yandan, özellikle nihai kullanıcı 
konumundaki sektörlerde hızlandırılmış bir dönüşümün devam etmesi, elektrik 
sektörünü yüzyılın ortalarına gelindiğinde net-sıfır emisyon hedefine ulaştıracak bir 
yola da sokabilir. Bu sektörlerde teknolojilerin hayata geçirilmesi ve dönüşümün 
sağlanması da bu rapor bağlamında modellemeye dâhil edilen konular arasında 
değildir. SHURA’nın daha önceki analizlerinden hareketle iki senaryonun belirleyici 
başlıca özellikleri arasında bilhassa Dönüşüm senaryosu açısından şunları saymak 
mümkündür:
• Mevcut durumda başvurulmayan bir uygulama olan karbon vergisinin 2030’a 

gelindiğinde CO2 tonu başına 25 ABD$ olarak uygulanması (SHURA, Temmuz 2020)
• Fosil yakıtlara verilen desteği sona erdiren ve elektrik sektöründe yenilenebilir 

enerjiye daha fazla destek veren bir teşvik sistemiyle 2030’a gelindiğinde 
yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının %55’e, rüzgâr ve güneş 
enerjisinin payının da %30’a çıkarılması (SHURA, Temmuz 2020)

• 2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın ötesine uzanan enerji verimliliği ve 
elektrifikasyonda artış planları (SHURA Ekim, 2020; SHURA Aralık, 2019) 

• Değişkenlik arz eden yenilenebilir enerji teknolojilerinin şebekeye entegrasyonu 
için gereken esneklik oranını sağlamak için gereken daha iyi piyasa tasarımlarının 
yanında enerji depolama teknolojilerinin elektrik sistemine entegre edilmesi 
(SHURA, Nisan 2019; SHURA, Kasım 2019).

4.1 Baz senaryo

CGE modeli bağlamında Baz senaryo, iş gücü artış ve sermaye amortisman oranları, 
teknik verimlilik oranlarındaki değişim ve dışsal mali akışlar ve yabancı varlık akışları 
gibi konularda dışsal bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Sonraki aşamada, model tasarruf 
oranı ve yatırım paylarının yanında göreli fiyatlar, ücret oranı (Model homojen 
işgücü varsayımıyla işlemektedir.), kâr oranları ve (reel) döviz kurunu içsel bağlamda 
çözümleyebilmekte ve böylelikle sırasıyla mal, işgücü, sermaye ve döviz piyasalarını 
kapsayabilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan tarihsel trend verilerinin ışığında Baz senaryo; 
iş gücü arzının yıllık %0,45 oranında artacağı ve dolayısıyla 2018’deki 28,7 milyonluk 
toplam iş gücü hacminin 2040’ta 35,7 milyona ulaşacağı varsayımıyla hareket 
etmektedir. Sermaye birikiminin fiziksel amortisman oranı ve teknik verimlilik oranları 
ise 2019-2040 döneminde %3,1’lik yıllık reel büyüme sonucu getirecek düzgün bir 
ilerleme sağlayacak biçimde yıllık bazda düzeltmelere tabi tutulmuştur. Senaryo 
bir yandan da özerk enerji verimliliği artışlarının yıllık ortalama %0,1 oranında 
gerçekleşeceğini varsaymakta ve fosil yakıt dışı enerji kaynaklarında beklenen artışlara 
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ilişkin resmi tahminleri de esas almaktadır. Ancak kamu sektörünün mali politika 
ya da düzeltme enstrümanlarında herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir. Yurt 
dışı işçi kazançlarının akışı, kurumsal ölçekte yurt dışından borçlanma ve yurt dışıyla 
gerçekleştirilen net transferlerin içsel olarak çözümlenen gayrisafi yurt içi hasılanın 
belirli bir oranı olarak kalacağı varsayılmaktadır.

Baz senaryoda modelde, GSYİH’nin yıllık %3,1 büyümeyle 2030’da 1.136 milyar 
ABD$, 2040’ta da 1.556,8 milyar ABD$ (2018 sabit fiyatlarıyla) düzeyine ulaşacağı 
öngörülmektedir.

Şekil 4: Baz Senaryoda reel GSYİH gelişimi (2018 sabit fiyatlarıyla milyar TL)

Böylelikle Baz senaryo, Türkiye ekonomisinin geçmişe dayalı niteliklerinin 
şekillendirdiği bir gelişim rotasını çizmektedir. Söz konusu nitelikler arasında, 
sermayeye dayalı sanayide ithal edilen ara mallara bağımlılıktan dolayı istihdam 
artışı kapasitesinin sınırlı kaldığı bir tabloda, ücretli iş gücündeki maliyetlerin asgariye 
çekilmesi öne çıkmaktadır. 2018’de ücretler toplam katma değerin %32’sine tekabül 
etmekteydi. Tekstil ve giyim sanayisi iş gücü-yoğun sektörler olup ücretlerdeki 
payları %36 düzeyindedir. Otomotiv ve makine sektörleri ise kayıtlı işçi çalıştırmanın 
ve teknik personel kullanımının oynadığı daha büyük rol nedeniyle ücretlerin daha 
yüksek paya sahip olduğu sektörler olarak bilinmektedir. Öte yandan gıda sektöründe 
ücretlerin payı, kayda değer ölçüde düşük seyretmekte ve ancak %18 gibi bir rakama 
ulaşmaktadır.

Baz senaryo bu parçalı yapıyı esas almaktadır. Ülke ekonomisinin genel anlamda 
sermaye yoğunluğunda belirleyici olan gösterge, istihdam edilen işçi başına yatırıma 
dökülmüş sermaye miktarının 2019 fiyatlarıyla 80.000 TL düzeyinde olmasıdır. 
Tekstilde işçi başına yatırım 65.000 TL gibi daha düşük bir seviyededir ve bu da uzun 
vadede iş gücü verimliliğinin düşük olacağı anlamına gelmektedir. Bu tespit, Baz 
senaryoda da geçerlidir; zira tekstil sektörünün ücretlerin baskılanması ile büyüdüğü 
gözlemlenmiştir. Esasen Baz senaryoda, tarihsel verilerin ışığında üretim ve ihracatta 
rekabet açısından kaydedilen ilerlemelerin büyük ölçüde ücret giderlerinin asgari 
düzeyde tutulmasından kaynaklandığı söylenebilir.

2010 2015

2.698

3.724

5.342

7.348

2020 2025 2030 2035

Historical

CGE model

2040
0

Reel GSYİH (2018 sabit fiyatlarıyla milyar TL)

Baz senaryo Türkiye 
ekonomisinin geçmişe 

dayalı niteliklerinin 
şekillendirdiği bir gelişim 

rotası çizmektedir.



41 Türkiye’de elektrik sistemi dönüşümünün sosyoekonomik etkileri

4.2 Dönüşüm senaryosu

Baz senaryonun tarihsel trendlerin devam ettiği bir tablo olarak tezahürüne karşın 
Dönüşüm senaryosu; yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme ve enerji verimliliğinin 
getirdiği kazanımların itici güç olduğu bir tablo çizmektedir. Dönüşüm senaryosu, baz 
senaryodaki %43 rakamına karşın yenilenebilir enerjilerin payının %55 olduğu (ve bunun 
içinde %30’luk kısmı rüzgâr ve güneş enerjisinin oluşturduğu) bir tablo çizmektedir.

Elektrik santrallerine ilişkin tüm teknik varsayımlar ve maliyet varsayımları, SHURA’nın 
optimum elektrik üretim kapasitesi çalışmasından (SHURA, Temmuz 2020) ve Kat 
(2021)‘den alınmıştır. Ayrıca iskonto oranı, 2020’de %14 ile başlayarak derece derece 
düşerek 2030’da %9’a gerilemektedir. 2030’dan sonraki dönem içinse yine aynı 
çalışmadaki gibi %9’luk sabit bir oran kabul edilmiştir.

Baz ve Dönüşüm senaryoları arasındaki başlıca fark, toplam elektrik talebinde tezahür 
etmekte, Dönüşüm senaryosu Baz senaryoya kıyasla 2030’da %9, 2040’ta ise %13 
daha düşük elektrik talebi öngörmektedir (bkz. Tablo 4). Baz senaryonun varsayımları, 
resmi tahminlere ve SHURA’nın Optimal Kapasite Karması başlıklı çalışmasına (SHURA, 
Temmuz 2020) dayanmaktadır. Dönüşüm senaryosu esas itibarıyla SHURA’nın enerji 
verimliliği ve iş modelleri (SHURA, Ekim 2020) ışığında şekillenmiştir. Bu bağlamda 
2030 itibarıyla sağlanacak verimlilik kazanımlarının bir kısmı (48,9 TWh) ulaştırma 
sektörü ve yapılar (6,6 TWh) başta olmak üzere nihai kullanıcı sektörlerde artan elektrik 
talebi ile dengelenecektir.

Senaryolar arasındaki ikinci önemli fark ise Dönüşüm senaryosunda öngörülen karbon 
vergisidir. Karbon vergisi uygulamaya konulduktan sonra kademeli olarak artırılacak 
ve 2030’a gelindiğinde SHURA’nın Temmuz 2020’de öngördüğü üzere ton başına 
25 ABD$ düzeyine çıkarılacaktır. Bu vergi oranı, özellikle IMF’nin Paris Hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için 2030 itibarıyla dünya genelinde ortalama 75 ABD$ karbon 
vergisi uygulanması yönündeki çağrısıyla kıyaslandığında nispeten düşük kalmaktadır.

Şekil 5: Baz senaryoda ve Dönüşüm senaryosunda 2020-2030 döneminde toplam 
elektrik üretimindeki gelişim
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Senaryolardaki teşvik sistemleri gerek mevcut uygulamaları, gerekse gelecekteki 
politik yaklaşımları yansıtacak bir biçimde tasarlanmıştır. Baz senaryoda güneş enerjisi 
için sağlanan teşvikler dışında tüm mevcut teşvik uygulamaları sona erdirilirken 
Dönüşüm senaryosunda güneş enerjisinin yanı sıra biyokütle ve jeotermal enerjiye de 
teşvik verilmektedir (bkz. Tablo 2). Dönüşüm senaryosunda, 2030 yılına gelindiğinde 
kesintili çalışabilen ve yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim sistemlerinin kullanımına 
mümkün olduğunca çok olanak tanıyan uygulanabilir ve gerçekçi bir program tasarımı 
üzerinde çalışılmıştır. Öte yandan Baz senaryoda teşvik oranları, talep tahminlerini 
karşılamak için yetecek ve resmi hedef ile kısa vadeli planlara uygun olacak asgari 
düzeyde tutulmaktadır.  Bu noktada tabandan-tavana elektrik sistemi modelinin 
teşvik oranlarını, üretim maliyetindeki azalma yüzdesi niteliğinde hayata geçirdiğinin 
altını çizmek gerekmektedir; zira metodoloji tek bir yıl için uygulanacak bir ödülden 
ziyade uzun vadeli üretim kapasitesi artışında asgari maliyeti sağlamaya yöneliktir. 
Baz yıl olan 2018’e ilişkin değerler, modelin söz konusu yıldaki fiili üretim rakamlarını 
yakalayabileceği şekilde verilmiştir.

Ümit vadeden gelişmeler olurken ve maliyetler düşmeye devam ederken elektrik 
depolama teknolojilerinin de performansının artacağı yönündeki tahminler ışığında 
Dönüşüm senaryosu depolama teknolojilerinin değişkenlik arz eden rüzgâr ve 
güneş enerjisinin sistemdeki yüksek payını dengeleyebileceği varsayımıyla hareket 
etmektedir. Modelin (bir duyarlılık incelemesi mahiyetinde) depolama teknolojilerine 
yer verilmeden işletildiği durumda, kesintili çalışan teknolojilerdeki belirsizliğin 
üstesinden gelebilmek için uygulanan işletim rezervini ve tanımlanan rezerv marjlarını 
karşılayacak şekilde fosil yakıta dayalı kayda değer bir kapasiteye ihtiyaç duyulacağı 
görülmüştür. Kapasite kullanımları Tablo 3‘te verilmiştir.

Tablo 3: Dönüşüm Senaryosunda depolama kapasiteleri (bataryalar ve pompajlı 
hidroelektrik depolama)

Baz Dönüşüm
2018 2020 2023 2026 2030 2035 2040 2018 2020 2023 2026 2030 2035 2040
%10       %10       

%50       %50 %75 %75 %60 %60 %60 %60

%40       %40 %50 %50 %25 %25 %25 %25

%10       %10       

%25       %25       

%25       %25       

%10       %10       

%50 %35 %35 %35 %35 %35 %35 %50 %50 %50 %25 %25 %25 %25

%25       %25       

Yıl Kurulu Güç (GW)

2026 1,00

2030 2,10

2035 3,35

2040 4,77

Tablo 2: Baz ve Dönüşüm senaryolarındaki teşvik yapıları. 

Not: Teşvik oranları modelde üretim maliyetindeki düşüş yüzdesi olarak uygulanmıştır.
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Dönüşüm senaryosu sanayi sektörlerinde yıllık %0,2’lik bir üretkenlik kazanımı 
varsayımına dayanmaktadır3. Bu kazanımların yeni yeşil teknolojilere geçişten ve sektör 
genelinde yatırımların çoğalmasından kaynaklanan verimlilik artışlarını yansıtacağı 
öngörülmektedir. Söz konusu kazanımlar, elektrik tasarrufu sağlayan teknolojilere 
geçiş stratejisinin bir getirisi olarak da tezahür edecektir. Elektrik sektöründe artık 
ihtiyaç kalmayan ara kaynakların daha erişilebilir hale gelmesi de makine, otomotiv ve 
petrokimya gibi bu kaynaklar için elektrik sektörüyle rekabet etmek durumunda olan 
sektörlerdeki kazanımları artıracaktır.

Sektör bazında yenilenebilir enerjiye geçişi kolaylaştırmak ve üretkenliği artıran 
teknolojilerin hayata geçirilmesine yönelik yatırımlara fon sağlamak için fosil yakıt 
sektörlerinde (kömür ve petrol ürünleri) üretim vergilerinde yıllık %0,1’lik tedrici bir 
artış yapılmaktadır. Böylelikle sağlanan ek vergi gelirleri kurumlara götürü bazda 
destek olarak aktarılmaktadır. Dolayısıyla vergilerle sağlanan kaynaklar kamu sektörü 
için mali bazda ek bir yük teşkil etmemektedir.

Duyarlılık analizlerinin ilerleyen aşamalarında; karbon vergisinin, varsayılan 
iskonto oranları ve elektrik sektörü modelinde benimsenen teşvik planlarının 
etkileri ayrıntılarıyla analiz edilmektedir. Karbon vergisinin uygulamaya girmesi ile 
yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payında kayda değer bir artış meydana 
gelmekteyken, 2030 itibarıyla verginin ton başına 40 ABD$ düzeyine çıkarılmasının 
etkisi marjinal düzeyde kalmaktadır. Karbon için düşük de olsa bir fiyat uygulanması 
fosil yakıtlara kıyasla yenilenebilir kaynakların kullanımına hız kazandırmak için yeterli 
görülmektedir. Üstelik daha yüksek orandaki karbon vergisinin iktisadi etkisinin 
makroekonomik modelde incelenmesi, kamunun elde edeceği ek gelir mahiyetindeki 
vergilerin çevre sorunlarına çözüm getirmeye yönelik çalışmaları destekleyecek 
bir yatırım fonu olarak kullanıldığı varsayımına dayanmaktadır. Bu noktada “Nötr 
Vergi” olarak nitelenebilecek olan bir tablonun, enerji vergisine karşılık olarak diğer 
konulardaki mevcut vergilerde yapılacak azaltımlarla “dengelendiği” durumda ortaya 
çıkacağı vurgulanmalıdır. Bu konudaki analizin sonuçları ve değerlendirmesi ise Ek 
III’te yer almaktadır.

Yukarıda belirtildiği üzere elektrik üretimine ilişkin karşılaştırma Baz senaryoda 
tabandan-tavana elektrik sistemi modeli ile çözümlenirken Dönüşüm senaryosunda 
tavandan-tabana makroekonomik modele uygulanmaktadır. Bu yaklaşım, elektrik 
sistemi modelindeki emisyonları da uyarlayabilmekte ve sektör bazında emisyon 
katsayılarının yinelenmesi ile toplam enerjiye dayalı emisyon rakamına içsel bir 
çözümleme sağlayabilmektedir. Böylece verilen elektrik sistemi modeli çözümü 
kapsamında emisyon yoğunluğunu azaltmaktadır.

3 Senaryo beklenen verimlilik kazanımları konusunda nispeten muhafazakar rakamlarla hareket etmektedir. Örneğin Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan resmi verilere göre 1990-2019 döneminde karbon yoğunluğu (CO2) 0,300 kg/TL GSYİH 
düzeyinden 0,240 kg/TL GSYİH düzeyine gerilemiştir. Bu ise söz konusu dönemde %1,01’lik bir karbon yoğunluğu düşüşüne 
tekabül etmektedir. Benzer biçimde, SHURA’nın Dönüşüm Sürecinde Enerji Verimliliği Çalışması da 2000-2018 döneminde 
birincil enerji yoğunluğunun yıllık %1,52 oranında düştüğünü göstermektedir. Aynı eksende, nihai enerji yoğunluğu da %1,63 
oranında gerilemiştir (SHURA, Ekim 2020). Raporda ulaşılan bir diğer bulgu ise aynı dönemde elektrik santrallerinin yüzde 5’e 
ulaşan oranda toplam verimlilik artışı sağladığıdır.

Dünya Bankası verileri, Türkiye’nin (2011 sabit SGP rakamları üzerinden) GSYİH’sinin her 1.000 ABD$  başına (petrol kilogramı 
eşdeğeri cinsinden) enerji kullanımının 1990’daki 91,5 kg düzeyinden 2012’de 87,4 kg seviyesine düştüğünü göstermektedir 
(Dünya Bankası Milenyum Hedefleri ve AB Komisyonunun EDGAR veritabanı).  Son olarak, SHURA’nın 2020’deki çalışmasında 
sanayide elektrik tüketiminin 2030’a gelindiğinde baz senaryodaki 138,3 TWh düzeyinden yıllık %1,02’lik bir iyileşme ile 
SHURA’nın Verimlilik Senaryosundaki 133,9 TWh düzeyine çekilebileceği öngörülmekteydi.

Baz senaryodaki düzeylere uygulanan CGE modelleme varsayımları, bu gelişme ve tahminleri dikkate almakta ve değer 
bazında (sabit 2018 fiyatlarıyla TL cinsinden) yıllık %0,1’lik bir verimlilik kazanımı uygulamayı hedeflemektedir. Enerji 
sektörünün karbon yoğunluğunun 2018’deki 0,500 kg/ABD$ GSYİH düzeyinden 2030’a gelindiğinde 0,447kg/ABD$ GSYİH 
düzeyine düşeceği öngörülmektedir.  Bu ise söz konusu dönemde baz senaryoya kıyasla yıllık %0,88’lik bir düşüşe tekabül 
etmekte ve yukarıda verilen veri ve tahminlerle uyumlu bir çizgi izlemektedir.

Karbon vergisinin 
uygulamaya girmesi ile 

yenilenebilir enerjinin 
elektrik üretimindeki 

payında kayda değer bir 
artış meydana gelmektedir.
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5.1 Elektrik sisteminin yapısal dönüşümü

Son yirmi yıl içerisinde Türkiye’nin elektrik sisteminde çok ciddi bir büyüme yaşanmış 
ve kurulu kapasite aynı süre zarfında neredeyse üç katına çıkmıştır. Düşük maliyetli 
yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi ve devletin şebekeye satış garantilerini de 
kapsayan desteklemesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarına , elektrik sektörüne yapılan 
toplam yatırımın yarısından fazlası yöneltilmiş ve bunların büyük kısmı da geride kalan 
on yıllık sürede hayata geçirilmiştir. Sonuç olarak Türkiye, 2010-2020 döneminde 32,3 
GW yenilenebilir enerji kapasitesini şebekesine eklerken yeni gelişmekte olan rüzgâr ve 
güneş enerjisine dayalı santraller de yenilenebilir enerjinin kurulu kapasitesine yapılan 
eklemelerin %40’ını sağlamıştır. 2020 itibarıyla yenilenebilir kaynaklar, toplam elektrik 
üretiminin %42,5’ini sağlamakta ve bunun içinde %15,5’lik kısım da rüzgâr ve güneş 
enerjisinden gelmektedir. 

Dönüşüm senaryosunda hayata geçirilen politikalar, fosil yakıtlara dayalı enerji üretim 
kapasitesinin yerini, yeni rüzgâr ve güneş enerjisi tesislerinin başı çektiği bir dizi 
yenilenebilir enerji teknolojisine bırakmasıyla sonuçlanmaktadır. Biyokütle, jeotermal 
enerji ve mevcut planlar kapsamındaki akarsu tipi hidroelektrik santrallerinde de 
bazı küçük artışlar öngörülmektedir (bkz. Şekil 5). 2030’a gelindiğinde rüzgâr ve güneş 
enerjisi toplam elektrik üretiminin %30’unu tek başına karşılarken tüm yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payı da %55’e ulaşmaktadır. Her ne kadar doğal gaza dayalı kurulu 
kapasite, Dönüşüm senaryosunda Baz senaryoya kıyasla üçte bir azalma gösterse 
de doğal gazın toplam üretim içinde payındaki azalma göz ardı edilebilir seviyede 
kalacaktır. Bunun bir nedeni toplam talepteki düşüşken bir diğer nedeni de doğal gaz 
santrallerinin kullanım oranlarındaki artış olacaktır. 

5. Sonuçlar ve Tartışma

Dönüşüm senaryosunda 
hayata geçirilen politikalar, 
fosil yakıtlara dayalı enerji 
üretim kapasitesinin yerini, 

yeni rüzgâr ve güneş enerjisi 
tesislerinin başı çektiği 

bir dizi yenilenebilir enerji 
teknolojisine bırakmasıyla 

sonuçlanmaktadır.

Şekil 6: 2020 ve 2030’da Baz senaryo ve Dönüşüm senaryosundaki kurulu güç (solda) ve üretim (sağda) rakamlarının kaynak türü 
bazında kırılımı.
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Tablo 4’te yer alan başlıca göstergelerle 2020’nin bir özetine ve her iki senaryodaki 
2030 öngörülerine yer verilmektedir. Dönüşüm senaryosunda toplam kurulu kapasite, 
daha düşük kapasite faktörlü yenilenebilir kaynaklardaki kayda değer artışa karşın 
Baz senaryoya kıyasla daha düşük olacaktır. Bunun temel nedeni de toplam enerji 
talebinde %10’a yakın düşüştür. Her iki senaryonun uygulanmasında da benzer gerekli 
yatırım düzeyleri söz konusu olsa da maliyet etkinlik açısından aynı düzeyde oldukları 
söylenemez. Dönüşüm senaryosunda öngörülen ek yatırımlar, toplam talebi azaltmak 
üzere enerji verimliliği alanında daha da fazla artış sağlamak amacıyla kullanılacaktır. 
Değişkenlik arz eden yenilenebilir kaynakların pazardaki kullanım oranının artışı da 
piyasada geçerli fiyatlarda MWh başına 12 ABD$ düzeyinde bir artışı beraberinde 
getirecektir. Elektrik sistemi modeline ilişkin daha ayrıntılı sonuçlar ve duyarlılık 
analizlerinin bir özetine Ek III’te yer verilmiştir.

5.2 Türkiye’nin elektrik sistemindeki dönüşümün sosyal ve iktisadi etkileri

Dönüşüm senaryosunun Baz senaryoya kıyasla makroekonomik ve sosyal etkileri, 
Bölüm 5.3 ve 5.4’te ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Bu bölümde ise genel bulguların bir 
özetine ve genel anlamda net etkilerine değinilecektir.

İktisadi kalkınmanın en sık başvurulan iki göstergesi olan GSYİH ve istihdam 
rakamlarında, dönüşüm senaryosu ile baz senaryoya kıyasla küçük olsa da pozitif 
gelişmeler görülmektedir. 2018-2030 döneminde istihdamdaki toplam büyüme toplam 
GSYİH’nin onda biri kadardır. İstihdamdaki artış hızının katma değere kıyasla daha düşük 
kalmasının nedeni kısmen elektrik sisteminin dönüşümünün sermaye-yoğun niteliğinin 
yanında verimlilik kazanımlarının oynadığı rolle de ilgilidir. Baz senaryoya kıyasla GSYİH 
ve istihdamda küçük de olsa net kazanımlar sağlanması, dönüşümün ekonominin geneli 
üzerinde olumlu bir pozitif etkisi olacağına işaret etmektedir. Dönüşüm senaryosunda 
Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası (GSYİH), 2030’a gelindiğinde baz senaryoya kıyasla 
%1’lik bir artışla (2018 sabit fiyatlarıyla reel rakamla) 1.143 milyar ABD$ düzeyine 
ulaşmaktadır. 2030’da toplam net istihdam kazanımı da baz senaryoya kıyasla 43.000 
ya da %0,1’lik bir artış şeklinde tezahür etmektedir. Dönüşüm senaryosunun pozitif 
etkisi ise büyük ölçüde sanayideki istihdamdan kaynaklanacak ve bu göstergede 2030’a 
gelindiğinde baz senaryoya kıyasla %1,5 düzeyinde artış yaşanacaktır.   

   2020 Baz senaryo
2030

Dönüşüm 
senaryosu 

2030

üretim toplam TWh 304,9 461,8 419,7

kurulu kapasite toplam GW 95,9 138,9 133

yenilenebilir kaynaklarla 
üretim yüzde % 42,5 43,5 55,1

güneş ve rüzgâr toplam GW 15,5 49,07 54,7

güneş ve rüzgârla üretim yüzde % 11,7 24,0 29,98

doğal gaz toplam GW 25,7 30,8 21,9

doğal gazla üretim yüzde % 22,7 26,0 25,4

kömür toplam GW 20,3 23,6 18,9

piyasada geçerli fiyat ABD$/MWh 39,0 56,7 69,3

emisyon yoğunluğu gCO2e/kWh 484* 440 343,3

Gereken yatırım ortalama Milyar ABD$  4,34 4,37  

Tablo 4: Başlıca göstergeler: Baz Senaryo ve Dönüşüm Senaryosu: 2030.

* Mevcut olan en son verinin bulunduğu 2019 itibarıyla

Dönüşüm senaryosunda 
Baz senaryoya kıyasla 

GSYİH ve istihdamda elde 
edilen küçük ancak önemli 

kazanımlar, dönüşümün 
ekonomi üzerindeki toplam 
etkisinin olumlu olacağına 

işaret etmektedir. 
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Dönüşüm senaryosunda GSYİH artış oranının daha yüksek oluşunu açıklayan başlıca 
etken ise verimlilik ve reel ücret gelirlerindeki artış olacaktır ki her ikisi de daha yüksek 
harcanabilir gelir sonucunu doğuracaktır. 2030’a gelindiğinde harcanabilir gelirdeki 
artışın özel tüketimdeki artışı sınırlayıcı bir şekilde tasarruf ve yatırımları tetikleyeceği 
öngörülmektedir. Dönüşüm senaryosunda verimlilik artışı ve yatırımların toplamdaki 
etkisi, 2030 sonrasında da GSYİH büyümesine destek verecek ve baz senaryoya kıyasla 
elde edilen artışları daha da ileri taşıyacaktır.    

Toplam net etkinin 2018’deki reel rakamlar üzerinden verilen bir özetini Tablo 5’te 
bulabilirsiniz. Dönüşümün etkisi, GSYİH’nin milli gelir ile sosyal refah bağlamında 
ücret gelirleri üzerindeki etkiyi gösteren başlıca gösterge olarak kullanılmasıyla her 
bir gösterge bağlamında dönüşüm senaryosunun baz senaryoya kıyasla sağladığı 
fark olarak tanımlanmaktadır. Değerlendirme kapsamında sosyoekonomik refah 
boyutunda görülen diğer etkiler, elektrik üretimine ilişkin ithalatın dış ticaret dengesine 
etkisi ile sağlık ve çevre boyutunda ortaya çıkmaktadır.  Elektrik üretiminde kullanılan 
unsurların ithalatı, enerji güvenliğinin bir göstergesi niteliğindedir. Dönüşümün 
sosyoekonomik faydaları, GSYİH üzerindeki toplam etkisini %10’dan fazla bir oranda 
aşabilir. Bu tabloda, dönüşümün toplam dış ticaret dengesi açısından getireceği fayda 
neredeyse GSYİH üzerindeki etkisi kadar büyük olabilir. Dahası sanayi katma değeri 
üzerinden ölçülen endüstride dönüşüm de elektrik sistemindeki dönüşümün önemli 
bir katkısı olarak görülmektedir. Bu faydalar halen GSYİH’nin yaklaşık %1’ini oluşturan 
verimsiz fosil yakıt desteklerinin aşamalı olarak kaldırılmasıyla sağlanacak muhtemel 
kazanımları ve Türkiye’nin toplam nihai enerji tüketiminin %80’ini oluşturan elektrik 
dışındaki sektörlerden elde edilecek faydaları kapsamamaktadır. 

Dönüşümün sosyoekonomik 
faydaları GSYİH üzerindeki 
toplam etkiden %10 daha 

yüksektir.

 Baz senaryo (2030) Dönüşüm senaryosu 
(2030)

Dönüşümün etkisi 
(Dönüşüm - Baz)

Milli Gelire Etkisi    

Reel GSYİH 1131,6 1142,6 11,0

Baz senaryo GSYİH’sinin yüzdesi olarak   %1,0

Genel Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Etkisi

Dış Ticaret Dengesi* -7,8 2,4 10,2

Baz senaryo GSYİH’sinin yüzdesi olarak %0,9

     Elektrik Üretimine Yönelik Net Enerji Ticaret Dengesi* -6,2 -5,2 1,0

     Baz senaryo GSYİH’sinin yüzdesi olarak %0,1

Sanayide Dönüşüm

Sanayi Katma Değeri 730,1 770,8 40,7

Baz senaryo GSYİH’sinin yüzdesi olarak %3,6

Sosyoekonomik Refaha Etkisi    

Ücret Gelirleri 332,8 341,5 8,7

Elektrik Üretimine Yönelik Net Enerji Dış Ticaret Dengesi* -6,2 -5,2 1,0

Elektrik Üretimine Yönelik Net Yatırım Malları Dış Ticaret Dengesi* -2,9 -2,5 0,4

Sağlık Üzerindeki Etkisi (Hava Kirliliği)** -2,5 -1,1 1,4

İklim Değişikliği Üzerindeki Etkisi (Karbondioksit (CO2) 
Emisyonları)** -5,1 -3,8 1,3

Sosyoekonomik Refah Üzerindeki TOPLAM Etki   12,8

Baz senaryo GSYİH’sinin yüzdesi olarak   %1,1

Tablo 5: Hedef Yıl İtibarıyla Dönüşüm Etkisinin Özeti (milyar ABD$)

* Negatif rakamlar ticaret dengesinin açık verdiğini, yani ithalatın ihracatın üzerinde olduğunu göstermektedir.
** Negatif rakamlar maliyet belirtmektedir.
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5.3 Makroekonomik Sonuçlar 

Makroekonomik modelin geneline ilişkin sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiş olup, değerler 
2018 değerlerine kıyasla (sabit ABD$ cinsinden)  endeks olarak verilmiştir. Türkiye’nin 
gayrisafi milli hasılası (GSYİH), 2030’a gelindiğinde baz senaryoya kıyasla %1’lik bir 
artışla (2018 sabit fiyatlarıyla reel rakamla) 1143 milyar ABD$ düzeyine ulaşmaktadır. 
2040’a uzanan uzun vadede ise dönüşümün etkisi GSYİH’de baz senaryoya kıyasla %3,4 
oranında artış sağlamaktadır.   

Dönüşüm senaryosunda özel harcanabilir gelir; 2030’da %0,5, 2040’ta ise %1,4 
oranında artış göstermektedir. Özel harcanabilir gelirde bu ek kazanımları sağlayan 
başlıca mekanizma, reel ücretlerdeki yükseliştir. Daha iyi reel ücret rakamları sayesinde 
özel harcanabilir gelir de artmaktadır. Gelirlerdeki genel artış veri olarak alındığında, 
özel tasarruf miktarları da artmakta bu da sabit yatırımlarda 2030 itibarıyla Baz 
senaryoya kıyasla 2 endeks puanı kadar bir artışı beraberinde getirmektedir. 2040’a 
gelindiğinde bu artış, 10 endeks puanına kadar ulaşmaktadır. Bu da kısa ila orta 
vadede enerjide dönüşümün etkisinin nispeten küçük hatta özel tüketim bağlamında 
negatif olabileceğini göstermektedir. Uzun vadede ise verimlilik kazanımları kendilerini 
hissettirmekte ve yatırıma dönüştürülebilecek kaynaklarda daha fazla artışın önünü 
açmaktadır. Enerjide dönüşümün GSYİH (milyar ABD$ cinsinden) ve reel ücretler 
bağlamında baz senaryoya kıyasla etkileri de Şekil 7 ve 8’de gösterilmektedir. 

Makoekonomik Sonuçlar (Başlangıç yılı milyar ABD$, Diğer yıllar Endeks 2018=100 2018 sabit fiyatlarıyla) 

2018 2030 2040 

Başlangıç Yılı Baz Senaryo Dönüşüm 
Senaryosu Baz Senaryo Dönüşüm 

Senaryosu

GSYİH 789,1 143,4 144,8 197,3 204,0

Özel Harcanabilir Gelir 669,1 138,2 140,4 190,0 200,9

Sabit Yatırım Harcamaları 233,4 140,1 142,3 188,7 199,2

Özel Tüketim Harcamaları 447,3 141,1 140,5 195,8 197,7

Kamu Kesimi Gelirleri/ GSYİH (%) 15,5 15,6 16,4 15,8 17,0

Kamu Kesimi Bütçe Açığı/ GSYİH (%) 2,0 0,6 0,6 0,5 0,5

Kamu Kesimi İç Borcu/GSYİH (%) 30,4 31,2 30,2 27,5 25,3

Dış Ticaret Dengesi/GSYİH (%) -2,95 -0,69 0,21 0,73 2,45

Sanayi İstihdamı/Toplam İstihdam (%) 14,3 14,8 15,0 15,0 15,4

Reel Ücret Geliri Endeksi (2018=100) 100,0 126,3 129,7 159,9 164,3

Tablo 6: Başlıca makrekonomik sonuçlar

2030 yılında GSYİH 
Dönüşüm senaryosunda 

Baz senaryoya kıyasla %1 
daha yüksek. 
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Şekil 7: Baz ve Dönüşüm senaryolarında reel GSYİH gelişimi  

Şekil 8:  Baz senaryoda ve Dönüşüm senaryosunda Reel Ücret Endeksleri

Tasarruflardaki artış ve yurt içindeki tasarruf-yatırım açığı, ticaret açığı özelinde 
yansımasını bulan yurt dışıyla işlemlerdeki açığın yarattığı baskıyı da azaltmaktadır.4 
Sanayi ürünleri ihracatı, 2030’a gelindiğinde Baz senaryoya kıyasla %9 artmakta 
bu da ticaret açığının daralmasına yardımcı olmaktadır. Bu kısmen, Türk lirasının 
değer kazanmasını da sağlayacak olan ihracatta artışı beraberinde getirecek olan 
verimlilik kazanımlarından kaynaklanmaktadır. Sonraki adımda bu gelişmenin ithalat 
maliyetlerini azaltıcı etkisi de olacaktır. Bu çerçevede, yerli ürünlerin fiyatlarının ithal 
ürünlerin fiyatlarına oranı olarak ölçülen reel döviz kuru 2030’a gelindiğinde %12 değer 
kazanmış olacaktır. Liranın değer kazanması ithal ürünlerin, özellikle de ithal edilen 
fuel oil ve doğal gazın maliyetinin yerine Türk lirası cinsinden ifade edilen daha düşük 
yerli gider kalemlerini koymakta ve böylelikle de ihracat odaklı sektörlerin, özellikle 
de makine, otomotiv ve daha sınırlı ölçüde olsa da demir-çelik sektörlerinin kârlılığını 
artırmaktadır. 
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Özel gelirlerdeki gelişme mali kazançlarda da artışın önünü açmaktadır. Bunların 
sonucunda kamunun bütçe açığı 2040’a gelindiğinde GSYİH’nin %17’sine ulaşan 
bütçe gelirleri ile daralacaktır. Bir yandan da bu etkilerin lineer bir seyir izlemeyeceğini 
ve kamunun mali dengesindeki düzelmelerin yalnızca enerji verimliliği alanındaki 
iyileşmeler sağlandıktan sonra yani 2030 sonrası dönemde gerçekleşeceği dikkate 
alınmalıdır. Kamu sektörüne de etki eden bu dış faktörler, dış ticaret dengesindeki 
gelişmelerle beraber bir seyir izlemektedir.

5.3.1 Sektörel Üretim
Bu avantajlı makroekonomik sonuçlar tablosunun sektörel üretim üzerindeki etkileri, 
maliyetin asgariye indirilebilmesi için gereken koşulları izlemekte ve elektrikte 
verimliliğin iş gücü ve sermayenin sanayi yönünde yeniden konumlanmasına neden 
olacağı sonucununu düşündürmektedir. Dönüşüm senaryosunda elektrik üretiminin 
toplam değerinde 2030 itibarıyla Baz senaryoya kıyasla %13’lük bir düşüş meydana 
gelmesiyle elektrik sektöründe değerlendirilen iş gücü ve sermayenin bir kısmı sanayi 
sektörlerinde kendilerine yer bulmak için sektörü terk edecektir. Böylelikle sanayi 
endeksi, enerji endeksine kıyasla %4,8 artış gösterecek ve makine, otomotiv, demir-
çelik ve petrokimya sektörleri en yüksek kazanımların yaşandığı sektörler olarak öne 
çıkacaktır. 

Genel itibarıyla bir sektörün enerjiye bağımlılığı ne kadar yüksekse ve ara ürünlerin 
kullanımı bağlamında enerji sektörüyle ne kadar rekabet içindeyse daha ucuz ve 
daha bol enerjiye geçişten o ölçüde fayda sağlayacaktır. İhracata yönelim de üretimde 
artışlara hız kazandıracaktır. Öte yandan gıda işleme ve tekstil gibi alışılmış sektörler 
daha zayıf bir seyir izleyecektir. Zira bu sektörler mevcut tablo içinde üretimde nispeten 
emek-yoğun yapılarından ötürü daha düşük verimlilik kazanımları elde edebilecektir. 
Gözlemlendiği üzere, Dönüşüm senaryosunda genişlemeci yatırımdan kaynaklanan 
verimlilik artışı nedeniyle genel itibarıyla ücretlerde meydana gelen artış dönüşümün 
önde gelen sonuçlarından biri olarak sayılabilir. Esas itibarıyla emek-yoğun bir sektör 
olan Tekstil ve Giyim, yüksek teknolojiye dayalı sanayi sektörlerine kıyasla ücret 

Kutu 3: CGE Modelinde Reel Döviz Kurunun Uygulanması

CGE modelleri esasen üretici ve tüketicilerin optimizasyon kararlarında belirleyici olan temel unsurun göreli fiyatlar 
olduğu Walrasçı bir yapının etkisinde ilerlemektedir. Yabancı bir para biriminin söz konusu olduğu bir talep kararı 
bağlamında ise modelin bir kur değişkeni (r) ile hareket etmesi gerekmektedir. Çoğu ülke bağlamında, özellikle de 
gelişmekte olan ülkelerde, ülkenin dünya piyasaları açısından “küçük” bir pazar olduğu ve uluslararası ticaretin 
koşullarında belirleyici olamayacağını kabul etmek yanlış olmayacaktır. Ancak ticarete konu sektörlerde dünya 
pazarlarında geçerli fiyatların yurt içindeki fiyat sistemini de tek başına yönlendiremeyeceğini kabul etmek gerekir. Bu 
gözlemden hareketle, en yakın tarihli tek ülkeli CGE ticaret modellerinin dış sektör tanımlamasının özünü, ithalat ve 
ihracat için simetrik ürün farklılaştırma ile yansıtabilmenin mümkün olduğu söylenebilir. 

Bu çerçevede, dış ticarete konu malların iç ticarete konu mallara kıyasla kısmi ikame edilebilirliği hipotezi ışığında 
bağımsız bir ithalat talebi fonksiyonu oluşturulmuştur. Bu eksiklik, ticarete konu mallarla ticarete konu olmayan mallar 
sınıflandırması ekseninde malların ikili bir tabloda değerlendirildiği klasik yaklaşımın sorunlarından kaçınmayı, yurt 
içi ve dışındaki talebin göreli fiyatlar ışığında ikame edilebilirlik sürekliliğini ortaya koymayı mümkün kılmaktadır. 
Bahsedilen göreli fiyat, bu modellerde reel kur olarak kullanılan değerdir. Söz konusu içsel çözümlemeye konu 
değişkenin finansal spot değişkeni olan ve yukarıda r ile ifade edilen değişken yerine CGE’nin genel denge sisteminden 
alındığı unutulmamalıdır. Bu hususlar Melo ve Robinson (1989) tarafından ayrıntılarıyla ele alınmıştır.  
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giderlerinde çok büyük bir artış faturasıyla karşılaşacak ve Makine, Otomotiv, Demir-
Çelik ve yüksek teknolojiye dayalı hizmetler gibi sektörlerde mümkün olan ölçüde 
istihdamdaki olumlu gelişmelerden fayda sağlayamayacaktır. 2030 itibarıyla sektörlerin 
üretim rakamları Şekil 9’da özetlenmiş olup ayrıntılı bilgi Ek VII’de verilmiştir.

Makroekonomik model, bu sektörel değişimde etkili olan başlıca mekanizmanın 
tarihsel çerçevede gözlemlenen ve sermaye-yoğun üretim ve ücret giderlerini asgari 
düzeyde tutmaya dayalı üretim koşullarından, enerji girdilerine bağımlılığı azaltılmış 
üretim teknolojilerinin stratejik itici gücü oluşturduğu yeni bir yapıya geçiş olduğunu 
göstermektedir. Sanayi sektörlerinde alışılmış ücret rekabetine dayalı bir yaklaşımdan, 
değişikliğin temel nedeni olarak verimliliğin getirdiği genişlemeye dayalı bir yaklaşım 
yaşanacağı görülmektedir. Bu değişim zaten kıt olan döviz kaynaklarından tasarruf 
sağlamakta ve dolayısıyla yerli sanayinin ithalata bağımlılığını azaltmaktadır. Enerji 
sektöründeki daha yüksek verimlilik oranları sayesinde enerjiye olan ara talep en 
enerji-yoğun olan sektörlerde ciddi bir düşüş sergilemekte ve böylelikle daha alışılmış 
sektörlere kıyasla bu sektörlerde daha yüksek oranda genişlemenin yolunu açacak 
biçimde maliyetleri aşağı çekebilmek mümkün olmaktadır.

İnşaat sektörünün de Dönüşüm senaryosundaki sabit yatırımlardaki genişlemeden 
fayda görmesi beklenmektedir. Bunun sonucunda inşaat sektöründe üretim, Baz 
senaryoya kıyasla 2030’a gelindiğinde %0,8 oranında artmış olacak ve 2040’a kadar 
olan dönemde de artışını sürdürecektir. Makroekonomik modelin enerjide dönüşümün 
inşaat sektörü üzerindeki etkisinin ayrıntılarını tam olarak yansıtamaması sonucunu 
doğuran teknik sınırlılıklarına karşın elde edilen sonuçlar, yapı sektöründe enerji 
verimliliği açısından elde edilen faydaların alışılmış rant arayışına dayalı yaklaşımdan 
çok daha farklı dinamiklere dayanacağını ve enerji açısından daha verimli bir bina 
stokunun tasarlanıp hayata geçirilmesi bağlamında inşaat sektöründe üretimin artması 
sonucunu doğuracağını göstermektedir.
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Bu yapısal değişimlerin lineer olmadığı unutulmamalıdır. Ayrıca her iki modelle 
ulaşılan sonuçlar, enerji verimliliği boyutunda elde edilen ilerlemelerin ancak zaman 
içinde kendisini göstereceğini ve sağlanan kazanımların bir gecede daha yüksek üretim 
ve istihdama dönüşemeyeceğini ortaya koymaktadır. Enerji verimliliği alanında elde 
edilen kazanımların büyük kısmı ancak 2030’dan sonra hayata geçecek ve en büyük 
faydalar takvimler 2040’a yaklaşırken tezahür edecektir.

Kutu 4: Yenilenebilir Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi

Türkiye yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretimi alanında mesafe kat etmektedir. Enerjide dönüşümün de rüzgâr ve 
güneş panelleri başta olmak üzere yerel üretime hız kazandırması muhtemeldir. Ülkede demir-çelik ve mekanik ekipman 
üretim endüstrisi halihazırda oldukça gelişmiştir. Rüzgâr türbini kanatları ve kuleleri ile hidroelektrik santrallerin bazı 
mekanik parçaları çoğunlukla ülke içinde üretilmektedir. 2019’dan beri Türkiye’de üretilen rüzgâr enerjisi ekipmanı 
yelpazesi giderek genişlemiş ve artık türbin parçalarının yanında jeneratörleri de kapsar hale gelmiştir (TUREK, 2019). 
Türkiye’de üretilen rüzgâr enerjisi ekipmanları, ihraç da edilmekte olup Türkiye’nin rüzgâr enerjisi ekipmanı üreticileri, 
Avrupa’da sektörün önde gelen isimleri arasında yer almaktadır (Wind Europe, 2020). 2016’da jeotermal enerji 
ekipmanları alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firma, Türkiye’de de üretime başlamış olup ülkedeki jeotermal 
enerji santrallerinde kullanılan ekipmanların büyük kısmını üretmektedir (Ormat, 2021). 

Türkiye’nin ilk entegre PV güneş enerjisi hücresi ve paneli üretim tesisi 2020’de açılmıştır. Yıllık 500 MW üretim kapasitesi 
olan tesis, Avrupa ve Ortadoğu’nun tek bütünleşik tesisi olarak dikkat çekmektedir. Fabrika 2017’de düzenlenen bir 
yenilenebilir enerji ihalesi (YEKA-1) kapsamında tasarlanmıştır. İhaleyi alan isteklinin arazi, şebeke tahsisi ve 1000 
MW’lik güneş enerjisi santrali için 15 yıllık alım garantisi karşılığında entegre güneş enerjisi hücresi üretim tesisi kurarak 
işletmesi şart olarak koşulmuştur. Söz konusu güneş enerjisi hücresi ve paneli fabrikasına ek olarak toplam yıllık 
kapasitesi 5,6 GW olan 15 PV panel tesis daha bulunmaktadır (STANTEC, 2020).     
            
Yenilenebilir enerji ekipmanı üretimindeki gelişmeler, devlet teşvikleriyle de hız kazanmaktadır. Özellikle 
yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ihalelerindeki yerli içerik şartları ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme 
Mekanizmasında (YEKDEM) yerli içerik için veirlen ek tarife bu açıdan dikkat çekmektedir. Mevcut şebekeye bağlantı 
sistemi niteliğindeki YEKDEM, 2021 ortasına kadar faaliyete geçecek tesisler için geçerli olup yenilenebilir teknoloji 
ve bileşen türü bazında farklılıklarla birlikte genel anlamda yerelden temin edilen bileşenler için avantajlı şartlar 
sunmaktadır. 2021’de toplam kapasitesi 23,1 GW olan ve sistemden faydalanan 927 enerji santralinin %25’inde yerli 
olarak imal edilen çeşitli bileşenler kullanılmış ve avantajlı tarifeden yararlanmaları sağlanmıştır. YEKDEM listesi yerli 
ekipmanın halen çoğunlukla jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisi santrallerinde kullanıldığını göstermektedir. Faaliyetteki 
üç jeotermal enerji santralinden ikisinde ve rüzgâr enerjisi santrallerinin üçte biri kadarında bileşenler kullanılmıştır. 
Ancak hidroelektrik ve biyokütleye dayalı tesislerde bu oran %10’un altındadır. YEKDEM listesinde gözlemlenen bir 
diğer husus ise yerli bileşenlerin kullanıldığı elektrik santrallerine sağlanan avantajlı koşullar ışığında; toplam ekipman 
içerisinde yerli katkı payının jeotermal enerji santrallerinde %70’e vardığı, rüzgâr enerjisi santrallerinde ise %55 
dolayında seyrettiğidir. 

Yenilenebilir enerji ekipmanlarının yerli üretimi konusunda kayda değer ilerleme kat edilmişse de yenilenebilir enerji 
yatırımları bağlamında ithal edilen ekipmanlara bağımlılık halen bir sorun olarak hissedilmektedir. Geçmiş trendlerin 
ışığında, güneş enerjisi üretiminde kullanılan makine ve ekipmanın çoğu ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılanların 
bir kısmının ithal edilmekte olduğu söylenebilir. Bu noktada ithalatın Şekil 14 ve 15’te görüldüğü üzere güneş ve rüzgâr 
enerjisi kapasitesindeki artışlar ile korelasyon içinde olduğu anlaşılmaktadır. Şekillerdeki verilerden hareketle güneş ve 
rüzgâr enerjisi ekipmanı ithalatında son yıllarda bir düşüş trendi görüldüğü ve bu eğilime paralel olarak güneş enerjisi 
ekipmanı başta olmak üzere makine üreten sektörlerin ihracatında istikrarlı ya da yükselen bir seyir izlendiği söylenebilir 
(Özenç, 2020).
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Şekil 10: Güneş enerjisi kapasitesindeki artışa bağlı olarak güneş enerjisi ekipmanlarında ithalata bağımlılık düzeyi

5.3.2 Sektör Bazında İhracat ve İthalat
Dönüşüm senaryosunda, Baz senaryoya kıyasla gerek ithalat gerekse ihracat 
rakamlarının daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Sektör bazında ihracatta, 
dönüşümle sağlanan verimlilik artışları sayesinde hızlı artışlar gerçekleşecektir. 
İhracatın yurt içindeki maliyetlere kıyasla fiyatında ve enerji yoğunluğunda yansımasını 
bulan ihracata yönelimin yapısal parametreleri ışığında makine ve otomotiv 
sektörlerinde genişleme beklenmektedir. Bu durum ise ilgili sektörlerin istihdamda 
talep yaratma açısından payının artması için de zemin hazırlayacaktır. Artan üretim ve 
ihracat rakamları bir sonraki adımda ithalata olan talebi de artıracaktır. Bunun nedeni 
ise Türkiye’nin yurt içindeki sanayisinin ithalata bağımlı yapısında görülebilir. Yine de 
Dönüşüm ve Baz senaryolar arasında sanayi ürünlerinin ihracatında görülen ayrışma, 
sanayi ürünleri ithalatındakine kıyasla neredeyse iki kat büyüklüktedir. 2030’da sanayi 

Şekil 11: Rüzgâr enerjisi kapasitesindeki artışa bağlı olarak rüzgâr enerjisi ekipmanlarında ithalata bağımlılık düzeyi

Bununa birlikte güneş enerjisi ekipmanlarında ve makinelerinde ithalata bağımlılığı azaltmak için daha da çaba 
gösterilmesi gerekecektir. UNCOMTRADE istatistiklerine göre 2018-2019 döneminde güneş enerjisi için kullanılan 
makinelerin ihracatı (2 milyar ABD$ düzeyinde) istikrarlı bir seyir izlerken güneş enerjisi ekipmanlarının ithalatındaki 
dalgalı seyir 2017’de 7,5 milyar ABD$ ile zirve yapmıştır. Türkiye’nin bu tür ekipmanlara ilişkin ticaret açığı 2017’de, 
2013-2015 dönemindeki rakamların iki kat fazlasını da aşarak 5,6 milyar ABD$ düzeyine çıkmış, ancak sonrasında 2018-
2019’da 1,3 milyar ABD$ ortalama rakamına gerilemiştir (Özenç, 2020).

Enerji ekipmanının yerli üretimindeki artış sayesinde, enerji yatırımlarında kullanılan yatırım mallarının net ithalatı, 
özellikle de yenilenebilir enerji ekipmanlarının ithalatının Dönüşüm senaryosunda daha düşük düzeyde seyretmesi 
beklenmektedir. Dönüşüm senaryosunda, Baz senaryoya kıyasla net ithalatın payının rüzgâr enerjisi yatırımlarında 
%55’ten %45’e, güneş enerjisi yatırımlarında da %65’ten %55’e gerilemesi beklenmektedir.
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ürünleri ihracatının baz senaryoya kıyasla 24 milyar ABD$ daha yüksek seyredeceği, 
sanayi ürünleri ithalatında ise yine baz senaryoya kıyasla 14 milyar ABD$ düzeyinde 
artış görüleceği tahmin edilmektedir. 2030 itibarıyla sektörlerin ihracat ve ithalat 
rakamları, Şekil 10 ve 11’de özetlenmiş olup ayrıntılı bilgi Ek VII’de verilmiştir.
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Şekil 13: Sektör Bazında İthalat (milyar ABD$)
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Öte yandan Dönüşüm senaryosunun beraberinde getireceği enerji verimliliği artışları, 
genel anlamda enerji ithalatı maliyetlerini aşağı çekecek ve sanayi sektörlerine daha 
fazla yatırım yapmak ve sermaye birikimi için döviz tasarruflarına daha fazla erişim 
olanağı verecektir. Enerji ithalatının, özellikle de petrol ve doğal gaz ithalatının 
genellikle Türkiye’nin cari işlemler dengesi açığının üçte ikisinin kaynağı olduğu verisi 
ışığında, enerji verimliliği alanında kaydedilen ilerlemelerin; toplam enerji talebini 
azaltacağı ve pahalı enerji ithalatına duyulan ihtiyacı azaltarak son tahlilde Türkiye’nin 
dış ticaret dengesini geliştirmeye yardımcı olacağı söylenebilir (bkz. Tablo 6). Bu durum 
verimlilik boyutunda sağlanan bağımsız ilerlemelerin emtia ithalatı bağlamında ticaret 
dengesini, 2040’a gelindiği zaman marjinal ölçüde de olsa olumlu yönde etkilediği 
Baz senaryoda görülebilmektedir. Yurt içinde yenilenebilir enerji üretimi ve toplam 
elektrik talebini daha da düşürecek şekilde elektrik enerjisinin verimliliğindeki diğer 
gelişmeler sayesinde bu değişim Dönüşüm senaryosunda daha da hızlanacaktır. 
Dolayısıyla ihracattaki artış, yerli ara ürünlerin ve yerelden temin edilen yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımını artıracak ve yurt içindeki katma değeri artırmaya 
yardımcı olacaktır. Enerjide dönüşümün bu yapısal niteliği, sektörün daha emek-
yoğun bir genişleme yaklaşımını uygulayabilmesi ve reel ücret gelirlerini yukarı yönde 
etkilemesini de mümkün kılacaktır.

5.3.2.1 İthal yakıt maliyetinden tasarruf
Dönüşüm senaryosunda yenilenebilir enerji kaynakları gerek elektrik üretiminde 
gerekse ulaştırma ve ısıtmada fosil yakıtların yerini almaya başlamıştır. Bu da 
Türkiye’nin enerji sisteminde ithal yakıtların maliyetini azaltmada önemli bir rol 
oynamaktadır. 2019’da Türkiye ithal yakıtlar için toplamda 41,1 ABD$ harcama yapmış, 
bu durum Türkiye’nin o yıla ait 29,5 milyar ABD$ cari işlemler açığını şekillendiren 
önemli bir faktör olmuştur. Söz konusu açığı azaltmak, Türkiye’de devletin önemli 
politika öncelikleri arasında yer almaktadır. Baz senaryoya kıyasla Dönüşüm 
senaryosunda, sırf elektrik sektöründe bile yenilenebilir kaynakların kullanımı (2020-
2030 döneminde) 11 milyar ABD$ düzeyinde toplam tasarruf sağlayacaktır ki bu da 
yıllık 1 milyar ABD$ düzeyinde tasarruf anlamına gelmektedir.

5.4 Sosyal Etkiler

5.4.1 İstihdam
Baz senaryoda 2030’a gelindiğinde 32,9 milyon kişiye iş olanağı yaratılacağı 
öngörülmektedir. Bu sayı, 2018’deki rakamın üzerine 4,2 milyon daha yeni iş imkânı 
yaratılacağı anlamına gelmektedir. Dönüşüm senaryosu ise küçük ama net pozitif 
bir etki ile 32,96 milyon kişiye iş sağlanacağını öngörmektedir. Yenilenebilir enerji 
alanındaki yeni yatırımlar, 2018-2030 döneminde 590,000 kişiye istihdam sağlayabilir ki 
bu Baz senaryoda öngörülen rakama kıyasla 68,000 kişiye daha istihdam sağlanacağı 
anlamına gelmektedir. Yenilenebilir enerji alanında yaratılacak yeni iş olanaklarının 
büyük çoğunluğu yatırım aşamasında gerçekleşecektir. Örneğin, ekipman üretimi bu 
bağlamda önemli bir iş alanı olarak öne çıkacaktır. Dağıtık enerji sistemleri, bilhassa 
da çatılara yerleştirilen güneş panelleri de ilk aşamada yapım ve kurulum, sonrasında 
da işletim ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak kişilere iş olanağı sağlayacaktır. Enerji 
verimliliğinin elektrik üretimindeki istihdamı daraltsa da farklı sektörlerde, baz 
senaryoya kıyasla 36,000 yeni iş olanağı yaratması beklenmektedir.

İhracattaki kazanımlar, yerli 
aramalı ve yerli yenilenebilir 

enerji kullanımı daha 
yüksek yerli katma değer 

oluşumunu beraberinde 
getirecektir. 

Yenilenebilir enerji 
alanındaki yeni yatırımlar, 

2018-2030 döneminde 
590,000 kişiye istihdam 

sağlayabilir ki bu Baz 
senaryoda öngörülen 

rakama kıyasla 68,000 
kişiye daha istihdam 

sağlanacağı anlamına 
gelmektedir. 
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Şekil 14: Türkiye’de rüzgâr ve güneş enerjisiyle ilgili olarak sağlanacak yeni iş olanakları   

Genel tabloda dönüşümün istihdam üzerinde küçük ama net pozitif bir etkisi olacağı, 
2030’a gelindiğinde baz senaryoya kıyasla toplamda 43.000 ek iş olanağı yaratacağı, 
yani baz senaryoya kıyasla %0,1’lik bir net artışa denk geleceği hesaplanmaktadır. Baz 
senaryo rakamlarına kıyasla artış marjinal düzeyde kalsa da enerjide dönüşümle ön 
plana çıkan bilgi ve iletişim teknolojileri ile dijitalleşme gibi sektörlerde sağlanacak 
yeni istihdam bu analizin kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu sektörler ve diğer 
sektörler de dikkate alındığında toplam etkinin daha da yüksek bir düzeye ulaşması 
muhtemeldir. 2018-2030 döneminde, toplam net istihdam kazanımı 4,2 milyon 
olacaktır ki bu da istihdamda %14,6’lık bir artışa tekabül etmektedir. Hedef dönemde 
istihdam artışı, GSYİH büyümesine kıyasla kayda değer düzeyde düşük seyredecektir. 
Katma değer artışının istihdam artışına oranı, zaman içinde kayda değer verimlilik artışı 
sağlandığının işareti olsa da bu durumun sosyal refah üzerindeki etkileri de dikkate 
alınmalıdır. Yine de enerjide dönüşüm perspektifinden bakıldığında, sektörden sektöre 
ciddi farklılıklar olmasına rağmen istihdamın geneli üzerindeki etkinin kayda değer 
olmadığı söylenebilir.

Şekil 15: 2030 itibarıyla Baz senaryoya kıyasla Dönüşüm Senaryosunda Sektörel 
İstihdamdaki Toplam Değişim   

%4

İşletme ve bakım

İnşaat ve kurulum

İmalat

%56

%40

Genel tabloda dönüşümün 
istihdam üzerinde küçük 
ama net pozitif bir etkisi 

olacağı, 2030’a gelindiğinde 
baz senaryoya kıyasla 

toplamda 43.000 ek iş 
olanağı yaratacağı, yani baz 

senaryoya kıyasla %0,1’lik 
bir net artışa denk geleceği 

hesaplanmaktadır.
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Enerjide dönüşüm ışığında, istihdamda en büyük artışlar makine ve beyaz eşya (baz 
senaryoya kıyasla 85,000 kişiye daha iş olanağı), montaj ve onarım (baz senaryoya 
kıyasla 85,000 kişiye daha iş olanağı) ve otomotiv (baz senaryoya kıyasla 63,000 kişiye 
daha iş olanağı) gibi yüksek büyüme yaşanan sektörlerde ve kimya sektöründe (baz 
senaryoya kıyasla 42,000 kişiye daha iş olanağı) görülecektir. Makine-ekipman ve 
montaj ve onarım gibi yüksek büyüme yaşanan bu sektörlerin bazıları aynı zamanda 
enerjide dönüşüm için gereken ara ürünleri de sağlayan sektörler olacaktır. Ara ürün 
sağlamada önemli rol oynayan ve verimlilik artışlarından faydalanan bir diğer sektör 
olan demir-çelik için de baz senaryoya kıyasla 8 ila 9 bin yeni iş imkanı sağlanması 
beklenmektedir. 

Eğitim ve bakım hizmetleri (baz senaryoya kıyasla 132,000 kişiye daha iş olanağı) 
gibi servis sektörlerinde de istihdam artışı beklenmektedir. Hizmet sektöründeki 
istihdam artışları ise dönüşümün gerektirdiği yetkinliklerle ve sağlık ile çevre 
açısından getireceği faydaların ışığında yaşam kalitesindeki artışa paralel olarak sosyal 
hizmetlerdeki gelişmeyle bağlantılı olacaktır. 

Madencilik sektöründeki istihdam ise Baz senaryoya kıyasla 21,000’lik bir düşüş 
sergilese de yine de bu sektördeki toplam istihdam rakamı 2018’in 2-3 bin kadar 
üzerinde olacaktır. Enerji verimliliği boyutunda atılan adımlardan ötürü baz senaryoyla 
karşılaştırıldığında daha düşük seyreden elektrik üretimi, elektrik sektöründe 
sağlanan iş olanaklarında yine baz senaryoya kıyasla 2,000’lik bir düşüşe neden 
olacaksa da 2018 rakamlarına göre 38,000’lik bir artış görüleceği de ifade edilmelidir.  
Yine de enerji sektöründe elektrifikasyon, dağıtık üretim ve enerji verimliliği gibi 
gelişmelerin dijitalleşme ve enerji yönetimi alanlarında yeni iş olanaklarını beraberinde 
getirebileceği ancak bunların okumakta olduğunuz çalışma kapsamında tam anlamıyla 
değerlendirilmediği de belirtilmelidir.         

5.4.1.1 İstihdama İlişkin Genel Bulgular
Tablo 7’de Baz ve Dönüşüm senaryolarında 2030 ve 2040 itibarıyla toplam istihdamda 
görülecek değişim ortaya konulmaktadır. Bu dönemde, istihdamda yaşanacak 
değişimin bir bütün olarak enerjideki dönüşümün istihdam üzerindeki etkisi 
olarak değerlendirilebilmesi mümkündür. Yani bu değişimin yenilenebilir enerjinin 
artan kullanımı, enerji verimliliği boyutunda sağlanan iyileşmeler ve son kullanım 
sektörlerinde elektrifikasyonunun birlikte etkisini göstermesi sonucu ortaya çıkacağı 
söylenebilir. 

CGE modelinde makroekonomik sektör toplamları kullanıldığı için Elektrik (EL: 
Elektrik) verisi elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, tedarik ve su arzı; kanalizasyon, 
atık yönetimi ve giderim faaliyetlerindeki istihdamın bir toplamı niteliğindedir (NACE 
Rev.2 bağlamında D.35 ile E36-E39). Türkiye İstatistik Kurumunun Yıllık Sanayi ve 
Hizmet İstatistiklerine (2020) göre elektrik sektöründeki toplam istihdam 288,000 olup, 
bu rakam gerek kayıtlı (207,000) gerekse kayıtsız çalışan (81,000) işçileri kapsamaktadır. 

Yine Türkiye İstatistik Kurumuna göre 2018’de D.35 (Elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme) sektöründe 114,000 kişi çalışmakta olup bu rakamın 49,800 kadarı 
(yaklaşık %44’ü) elektrik üretiminde idi. (D.3511). Resmi raporlara göre yapılan 
hesaplamalardan hareketle SHURA’nın analizinde kömürle çalışan termik santrallerde 
8,000 kişi, doğal gazla çalışan termik santrallerde 4,000 kişi, yenilenebilir enerjiyle 
çalışan elektrik santrallerinde ise kalan 35.000’den fazla kişiye istihdam sağlandığı 
sonucuna varılmıştır.
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(bin) Toplam 
İstihdam

Toplam 
İstihdam

Baz senaryo

Toplam 
İstihdam
Dönüşüm

İstihdamda 
değişim 

Dönüşüm

İstihdamda 
değişim 

Dönüşüm - 
Baz

 2018 2030 2030 2030-2018 2030

AF: Konaklama ve Yemek 1,611 1,794 1,759 148 %-2,0

AG: Tarım 4,739 5,562 5,465 726 %-1,8

AT: Hava Taşımacılığı 295 332 298 3 %-10,3

AU: Otomotiv 215 255 318 103 %24,8

CE: Çimento 305 353 351 46 %-0,4

CH: Kimya 410 528 570 161 %8,0

CN: İnşaat 1.972 2.222 2.202 230 %-0,9

EL: Elektrik 288 328 326 38 %-0,6

ES: Eğitim Hizmetleri 1.682 1.908 1.977 295 %3,6

FO: Gıda İşleme 610 698 685 74 %-1,9

FS: Finansal Hizmetler ve Gayrimenkul 1.044 1.180 1.175 131 %-0,4

HE: Sağlık Hizmetleri 1.383 1.570 1.632 249 %4,0

IS: Demir-Çelik 172 205 214 42 %4,3

MI: Madencilik 150 173 153 3 %-11,9

MW: Makine, Beyaz Eşya 990 1.159 1.244 253 %7,3

OE: Diğer Ekonomi 4.677 5.297 5.381 705 %1,6

PA: Kağıt Ürünleri 144 169 168 23 %-0,8

PE: Petrol Ürünleri 10 12 10 -1 %-19,2

PR: Profesyonel Hizmetler 1.337 1.513 1.508 171 %-0,3

PS: Posta ve Kurye Hizmetleri 93 105 104 11 %-0,5

RT: Perakende 3.960 4.448 4.435 475 %-0,3

TE: Tekstil, Giyim 1.242 1.477 1.373 131 %-7,0

TR: Ulaştırma 1.175 1.343 1.338 163 %-0,4

TS: Turizm 233 254 243 9 %-4,2

Toplam İstihdam 28.738 32.883 32.926 4.188 %0,1

Tablo 7: 2030 itibarıyla Baz senaryo ve Dönüşüm senaryosunun toplam istihdam üzerindeki etkileri*

* 2040’a uzanan dönemdeki uzun vadeli etkiler için bkz. Ek VII    
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Genel anlamıyla elektrik sektörüne girdi sağlama potansiyeli olan ya da ara malı 
sağlayan sektörler istihdamdaki olumlu etkilerden yararlanmaktadır. Bunlar arasında 
Makine ve Otomotiv (Baz senaryoya kıyasla 2030 itibarıyla 85.000 ek iş olanağı), 
Demir-Çelik (9.000 ek iş olanağı) ile makine ve ekipman onarım ve kurulumu ile diğer 
imalat faaliyetlerine odaklananlar başta olmak üzere ekonominin diğer alt sektörleri 
sayılabilir.

Eğitim ve Sağlık Hizmetleri sektörlerinde de dönüşüm nedeniyle daha yüksek 
istihdam düzeyleri görülebilecektir. Bu bağlamda Eğitim sektörü, okul öncesinden 
orta öğretimden sonraki döneme kadar olan eğitim faaliyetlerinin yanında kültürel 
eğitim ve eğitim destek faaliyetlerinden oluşmaktadır. Eğitim Hizmetlerindeki artış 
(Baz senaryoya kıyasla 2030 itibarıyla 62.000 daha fazla iş olanağı) kısmen yenilenebilir 
enerjiyle ve elektrifikasyonla bağlantılı olarak ortaya çıkan yeni iş olanaklarını 
değerlendirebilecek daha eğitimli çalışanlara olan ihtiyaçtan kaynaklanacaktır. Bu yeni 
iş gücüne yenilenebilir enerji sektöründe tedarik zincirinin tümünde ihtiyaç duyulan 
yetenek ve bilgileri kazandırmak adına eğitim hizmetlerinde de farklı bir yaklaşıma 
ihtiyaç duyulacaktır. Q86-Q88-İnsan sağlığı ve sosyal çalışmalar Nace kategorileri 
kapsamında İnsan sağlığı faaliyetleri, Yerinde bakım hizmetleri, ve Konaklamasız sosyal 
hizmetleri kapsamaktadır. Esasen enerji verimliliği alanına yapılan yatırımlardaki 
artıştan ötürü bu sektörde daha fazla iş olanağının ortaya çıkabilmesi muhtemeldir. 
Bu bulgular, enerji verimliliği konusunda yakın tarihte hazırlanan ve devletlerin 
enerji verimliliği yatırımlarını “lojmanlara, okullara, sağlık tesislerine ve devlet 
binaları gibi kamu binalarına” kanalize ederek bu tür yatırımlara hız kazandırılmasını 
sağlayabileceğini belirten bir IEA raporu ile aynı doğrultudadır. Yeni açılacak okulların, 
hastanelerin ve konutların inşaat aşamasında ya da sonrasında geçirecekleri onarımlar 
sırasında daha yüksek enerji verimliliği sağlayacak şekilde çalışmalar yapılması için 
ek finansman sağlanması ile istihdam alanında sağlanan faydalar daha da artırılabilir. 
Bu noktada COVID-19’un verdiği hasar sonrasında ekonomiyi tekrar canlandırmaya 
yönelik programların yürürlükte olanı geliştirmek bağlamında bir fırsat teşkil ettiği 
açıktır. Örneğin 2008’deki küresel finans krizinden sonra toparlanmaya yönelik 
programlar sayesinde 200.000’den fazla kişiye iş imknı sağlanmıştır. 

Belirli sektörlerin elektrik sistemindeki dönüşüm nedeniyle istihdam tablosunda 
olumsuz etkilerle karşılaşacağı bilinmektedir. Madencilik sektörü, linyit madenlerinin 
kapanması ihtimalinden ötürü bu bağlamda ilk akla gelenler arasındadır. Dönüşüm 
senaryosunda, Baz senaryoya kıyasla madencilik sektöründe istihdam rakamı 21.000 
kadar daha düşük seyredecektir. Bu rakam, 2018’de madencilik sektöründeki toplam 
istihdamın %14’üne tekabül etmektedir. Sektör bazında etki analizi çerçevesinde 
ele alındığı üzere Dönüşüm senaryosunda verimlilik kazanımlarının getireceği 
büyüme hızının daha düşük seyredeceği tekstil ve gıda işleme gibi sektörlerde de iş 
olanaklarında düşüş görülecektir. Bu etkilerin boyutunu sınırlı tutmak için istihdam, 
altyapı ve kırsal kalkınma gibi alanlarda adil dönüşüm ilkeleri üzerine kurulu 
tamamlayıcı sosyal politikalar geliştirilebilir.

Elektrik sektörünün tümüne odaklanan model 2030 itibarıyla sektörde istihdam 
rakamının baz senaryoya kıyasla 2.000 kişi daha düşük olacağını göstermektedir. Bu 
durumun açıklaması kısmen madencilik, petrol ve doğal gaz sektörlerinde düşen 
üretim düzeyinde (bkz. Tablo 7) kısmen de alışılmış fosil yakıtlara dayalı enerji arzı 
sektörlerinden daha modern yenilenebilir kaynaklara geçişte bulunabilir. Genel 
itibarıyla yenilenebilir enerji kapasitesi ve yatırımlarının işletimi, fosil yakıta dayalı 
sektörlere kıyasla daha emek ve yetkinlik yoğun süreçlerdir (Mathews ve Tan, 2014). 

Eğitim ve Sağlık Hizmetleri 
sektörlerinde de dönüşüm 

nedeniyle daha yüksek 
istihdam düzeyleri 

görülebilecektir.

Fosil yakıtlardan elektrik 
üretimi ile bağlantılı 

sektörlerde ve verimlilik 
artışından daha az 

yararlanan sektörlerde 
Dönüşüm senaryosunda 

Baz senaryoya kıyasla 
daha düşük istihdam 

beklenmektedir.
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Ancak enerjide dönüşümün farklı aşamalarının farklı yetkinlik düzeyleri gerektireceği, 
daha kalifiye çalışanlara teknolojik inovasyon ve daha yüksek oranda araştırma ve 
geliştirme gerektiren başlangıç aşamalarında ihtiyaç duyulurken dönüşümün ilerleyen 
aşamalarında daha az kalifiye iş gücüne olan talebin de artacağı ifade edilmektedir 
(Czako, 2020). Dolayısıyla Türkiye’de enerjide dönüşümün istihdam üzerinde genele dönük 
etkilerinden birinin, yenilenebilir enerji üretimi, makine ve makine ile ekipman kurulumu 
gibi konuyla ilgili sektörlerde ücretlere yönelik artış olacağını söylemek yanlış olmaz. 

Ancak dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerinin çalışma kapsamındaki CGE 
sektörlerinin genel yapısı içinde muğlaklaşarak analizin dışında kaldığı daha önce 
faaliyette olmayan ve yeni gelişmekte olan sektörler de söz konusu olacaktır. Bunlar 
arasında yeni iş modelleri sunan, enerji servisleri şirketleri ile dönüşümü mümkün 
kılmak ve yönetmek için elzem olan BT ve dijital servisler sayılabilir. Global ölçekte 
enerjide dönüşüm “dijitalleşmeye paralel olarak ve yine dijitalleşme bağlamında” 
gerçekleşirken (Czako, 2020), ortaya çıkan tablo, bu fırsatları değerlendirmek isteyen 
sektörlerde gereken eğitim ve yetkinlikler bağlamında da bir dönüşümü tetikleyecektir. 
“Orta ve yüksek yetkinlik düzeylerine sahip iş gücüne olan talep yenilenebilir enerji 
sektöründe de otomasyon ve uzaktan işletim ile paralel olarak artacak, bu da bilgi ve 
iletişim teknolojileri becerilerine olan talebi alevlendirecektir. Bu süreçle eşzamanlı 
olarak, sosyal girişimler de dâhil olmak üzere topluma yönelik inisiyatifler ve yeni 
iş modelleri bağlamında multidisipliner bilgiye olan talepte de artış görülmesi 
muhtemeldir” (Czako, 2020: 37). Bu dinamikler, Josef Schumpeter’in inovasyon teorisi 
ve “yaratıcı yıkım” niteliğiyle teknolojik değişime (yani eski teknolojilerin ortadan kalkış 
sürecine) bakışını yansıtmaktadır. Bu yıkımın iş imkânları üzerindeki etkisinin pozitif mi 
negatif mi olacağında belirleyici olacak nokta ise inovasyonun sürece mi yoksa ürüne 
mi yönelik olduğudur (Greenan ve Guellec, 2000). Genellikle inovasyon gerçekleştiren 
firmalarda iş olanakları artarken inovasyon gerçekleştirmeyenlerde iş olanakları 
azalmaktadır. Dolayısıyla iş gücünün daha alışılmış sektörlerden modern endüstrilere 
kaydığı söylenebilir, bu durum yukarıda tarım, madencilik, tekstil ve giyim sektörleri 
örnekleriyle anlatılan süreçtir.

Bu sonuçlar, gelecek yirmi yıllık dönemde iş olanağı yaratmada başı yenilenebilir 
kaynaklardan elektrik üretimi ve hizmetlerinin (esasen eğitim ve sağlık gibi sektörler) 
çekeceğini, öte yandan çeşitli imalat sanayileri, tarım, yiyecek üretimi ve fosil yakıta 
dayalı elektrik üretiminde istihdamın azalacağını öngören IEA (2020) ve OECD 
(2020)’nin raporlarıyla da tutarlıdır.

5.4.1.2 Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artışının istihdam 
üzerindeki etkileri 
Yenilenebilir enerjinin giderek artan ölçüde kullanıma girmesinin istihdam üzerindeki 
etkileri, iki yöntem kullanılarak analiz edilmiştir. İstihdam faktörleri yaklaşımı üç 
kategori ekseninde kurulu megawatt başına bölgesel çarpanların kullanımına 
dayanmaktadır: Ram ve ark. (2020)’den alındığı şekliyle imalat, inşaat ve kurulum (C&I), 
ve işletim ve bakım (O&M). Ayrıştırma analizi ise CGE modelinin ortalama ücretlere 
ilişkin sonuçlarını kullanarak, yenilenebilir emek girdisi payı katsayıları yardımıyla elde 
edilen istihdamı kestirme yoluna gitmektedir (daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ek IV). 

Tablo 8’de rüzgâr ve PV güneş enerjisi için istihdam faktörlerini kullanarak Dönüşüm 
senaryosu için elde edilen sonuçların özeti verilmektedir. 2030 yılına gelindiğinde 36,4 
GW PV güneş enerjisi ve 38 GW rüzgâr enerjisi üretim tesisinin işletim ve bakımı için 
62,694 kişi çalışıyor olacaktır. 

Genellikle yenilikçi 
firmalarda iş olanakları 

artarken yenilik 
gerçekleştirmeyen 

kuruluşlarda iş olanakları 
azalmaktadır. Dolayısıyla 

iş gücünün alışılmış 
sektörlerden daha yenilikçi 

sektörlere kayması 
beklenmektedir.
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Tablo 8: Rüzgâr ve şebeke ölçeğinde PV güneş enerjisi tesislerinin yalnıca karada 
kurulumunun yapıldığı varsayımıyla 2030 itibarıyla Türkiye’de rüzgâr ve güneş enerjisi 
sektörlerinde ortaya çıkacak iş olanalarının sayısı.

İlk etapta imalat, inşaat ve kurulum istihdamın büyük kısmını sağlayacaktır. Ancak 
zaman içinde devam eden işletim faaliyetleri ve bakım hizmetlerinde çalışanların 
sayısı artacaktır. Türkiye’de PV güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisinin hızla genişlemesi 
2030’a gelindiğinde imalatta toplam 718.000 iş yılı istihdam yaratırken inşaat ve 
kurulum aşamasında 1,7 milyon iş yılı istihdam sağlanması beklenmektedir. İmalat 
aşamasındaki istihdamın esasen metal (demir-çelik, bakır vs.), makine ve elektriksel 
ekipman sektörlerinde ortaya çıkması beklenmektedir. 

Ayrıştırma analizine dayanan hesaplamalarda, 2030 itibarıyla güneş ve rüzgâr 
enerjisinin sağladığı toplam istihdamın Baz senaryoda 63,800, Dönüşüm senaryosunda 
ise 71,300 kadar olacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıştırma analizi ile ulaşılan sonuçlar, 
işletim ve bakım alanında istihdam faktörleri yaklaşımı ile hesaplanan istihdam 
rakamları ile tutarlıdır (bkz. Tablo 8). Ayrıştırma analizinden hareketle, dönüşüm 
senaryosunun yenilenebilir enerjinin artan payına bağlı olarak 7.500 net yeni iş olanağı 
yaratacağı söylenebilir5.

5.4.1.3 Verimlilik artışları ve elektrifikasyonun istihdama etkisi
SHURA tarafından çizilen Dönüşüm senaryosunda, yenilenebilir enerjinin payındaki 
artışın yanında enerji verimliliği ve elektrifikasyon da önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
çalışmada kullanılan analitik araçlar enerji verimliliği ve elektrifikasyonun istihdam 
üzerindeki etkisi hakkında dolaysız bilgi sağlamamaktadır. Ancak Dönüşümün 
toplam net etkisinin yenilenebilir enerjinin, enerji verimliliğinin ve elektrifikasyonun 
net etkilerinin toplamı olacağı varsayılabilir. Tablo 7’de de gösterildiği üzere 2030 
itibarıyla Dönüşüm senaryosunda toplam net istihdam artışı Baz senaryoya kıyasla 
%0,1 daha yüksek istihdam şeklinde tezahür etmekte, başka bir deyişle 43.000 
kişiye daha iş olanağı sağlanmaktadır. Ayrıştırma analizi, yenilenebilir enerjinin 
artan payından kaynaklanan istihdam artışlarının 2030’a gelindiğinde Dönüşüm 
senaryosunda Baz senaryoya kıyasla 7.500 kişiye daha iş olanağı sağlanması anlamına 
geleceği sonucuna varmaktadır (bkz. Bölüm 5.4.1.2). Dolayısıyla kalan 35.500 net artış 
rakamının enerji verimliliği ile elektrifikasyonun kombine etkisinden kaynaklandığı 
varsayılabilir. Yine de, CGE modelinde uygulanan metodolojinin kısıtlı kaldığı noktalar 
ışığında elektrifikasyonun istihdam üzerindeki etkilerinin enerji verimliliğinin bu 
boyuttaki etkilerinden ayrı olarak analiz edilmesi mümkün değildir. Zira bunlar tek 
bir sektörü temsil etmekten ziyade enerji ve elektrik arasındaki sektörler arası ilişkileri 
yansıtmaktadır. Ayrıntılı analiz mümkün olmasa da Dönüşüm senaryosunda enerji 
verimliliğine ve elektrifikasyona atfedilebilen net istihdam artışı olumlu bir eğilim 

2030

Teknolojiler İmalat
[bin iş-yılı]

İnşaat ve Kurulum 
[bin iş-yılı]

İşletme ve Bakım
[bin iş-yılı]

Karada rüzgâr 304 207 19

Şebeke ölçeğinde 
PV güneş 414 804 43

Source: authors’ calculations
*see Appendix VII for   long-term effects to 2040  

5 Ayrıştırma analizi yalnızca rüzgâr ve güneş enerjisi için uygulanmıştır. Zira hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynakların 
kurulu kapasitesi bağlamında Baz senaryo ile Dönüşüm senaryosu arasında kayda değer bir fark bulunmamaktadır.

Dönüşüm senaryosunda 
enerji verimliliğine 

ve elektrifikasyona 
atfedilebilen net istihdam 

artışı olumlu bir eğilim 
olarak değerlendirilebilir.
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olarak değerlendirilebilir. Öte yandan CGE modeli ve I/O analizi, enerji verimliliğini 
temelde elektriğe olan talepte azalma olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla modelde 
tezahür eden istihdam etkisi büyük ölçüde negatiftir. 

Enerjide dönüşüm, üretimde ara girdi olarak elektrik kullanan tüm sektörlerde 
doğrudan ve dolaylı etkiler yaratacaktır. Buradan varılacak sonuç, enerji 
verimliliğindeki artışın elektrik talebinde neden olacağı azalmanın elektrik sektörü de 
dâhil olmak üzere tüm sektörleri etkileyeceği yönündedir. Bizzat EL sektörü üzerindeki 
etkiler, doğrudan istihdam etkileri olarak anılmaktayken diğer sektörler üzerindeki 
etkiler dolaylı etkiler olarak değerlendirilmektedir. Tablo 9’da elektriğe olan talepte 
düşüşe neden olan enerji verimliliği artışlarının doğrudan ve dolaylı istihdam etkileri 
özetlenmektedir. 2018’e kıyasla istihdamda pozitif etkilerin görüldüğü sektörler EL: 
Elektrik, CN: İnşaat, RT: Perakende, FS: Finansal Hizmetler ve Gayrimenkul ile HE: Sağlık 
Hizmetleri olup, söz konusu etkiyi tetikleyen unsur nihai EL talebindeki düşüştür. Diğer 
tüm sektörlerde enerji verimliliğinin 2030’a gelindiğinde 2018’e kıyasla istihdamda 
kayba neden olması beklenmektedir.

Baz senaryoyla yapılan karşılaştırma ise enerjide dönüşümün elektrik sektörünün 
genelinde doğrudan istihdam üzerindeki etkisinin negatif olacağı, zira sektörün 
enerjiye olan talepteki düşüşten ötürü daha az çalışanla faaliyetlerini yürütebileceği 
sonucuna varılmıştır. Diğer sektörlerde elektriğe olan talepteki azalmanın istihdam 
üzerindeki dolaylı etkileri de baz senaryoya kıyasla negatif bir seyir izlemektedir. Bunun 
nedeni de enerji verimliliği sayesinde sektörlerin daha az çalışanla operasyonlarını 
sürdürebilecek olmasıdır.
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 2018 Baz senaryo 
2030

Dönüşüm 
senaryosu 

2030

Dönüşüm 
senaryosu 
2030-2018

Dönüşüm - 
Baz

AG: Tarım 5.687 4.296 4.082 -1.605 -214

MI: Madencilik 40.847 41.473 38.128 -2.719 -3.345

FO: Gıda İşleme 542 458 443 -99 -15

TE: Tekstil, Giyim 1.747 1.279 1.214 -533 -65

OE: Diğer Ekonomi 42.735 36.321 35.196 -7.539 -1.125

PA: Kağıt Ürünleri 1.883 1.318 1.285 -598 -33

PE: Petrol Ürünleri 309 201 167 -142 -34

CH: Kimya 5.869 2.366 2.340 -3.529 -26

CE: Çimento 3.650 3.425 3.335 -315 -90

IS: Demir-Çelik 1.426 705 688 -738 -17

MW: Makine, Beyaz Eşya 9.930 6.074 6.086 -3.844 12

AU: Otomotiv 189 104 107 -82 3

EL: Elektrik 166.930 185.198 183.010 16.080 -2.188

CN: İnşaat 7.516 7.918 7.783 267 -135

RT: Perakende 18.969 18.479 17.954 -1.015 -525

TR: Ulaştırma 13.133 11.916 11.435 -1.698 -481

AT: Hava Taşımacılığı 1.585 1.266 1.190 -395 -76

PS: Posta ve Kurye Hizmetleri 958 913 891 -67 -22

AF: Konaklama ve Yemek 2.899 2.615 2.537 -362 -78

PR: Profesyonel Hizmetler 17.747 15.962 15.530 -2.217 -432

FS: Finansal Hizmetler ve Gayrimenkul 23.984 24.919 24.488 504 -431

TS: Turizm 300 254 245 -55 -9

ES: Eğitim Hizmetleri 1.137 1.084 1.055 -82 -29

HE: Sağlık Hizmetleri 22 22 21 -1 -1

TOPLAM 369.994 368.566 359.210 -10.784 -9.356

Tablo 9: Elektrik talebinin yarattığı istihdam6

Not: Elektriğe olan talepteki düşüşün elektrik sektöründe neden olacağı istihdam kaybı enerji verimliliğinin doğrudan etkisi olup, diğer sektörlerde yaşanacak kayıplar enerji 
verimliliğindeki artışın sektör bazında istihdam üzerindeki dolaylı etkisi niteliğindedir. Burada ortaya konulan etkiler yenilenebilir enerji ya da elektrifikasyondan ziyade enerji 
verimliliğinin mercek altındaki sektörlerin birçoğunda enerjiye olan talebi aşağı çekmesinden kaynaklanmaktadır.
* 2040’a uzanan dönemdeki uzun vadeli etkiler için bkz. Ek VII  

6 2018’de nihai elektrik talebinden dolayı elektrik sektöründeki toplam istihdam rakamı elektrik sektörünün toplam istihdam 
rakamına eşit değildir. Zira nihai talebin içinde yer alan ısıtma ve soğutma gibi bileşenler de sektörün istihdam üzerindeki 
etkisinde pay sahibidir. Dolayısıyla enerji verimliliğindeki artışların elektrik sektörü üzerindeki toplam etkisi toplamda 288.000 
kişiye iş imkânı sağlamak olacaktır (bkz. Tablo 7). Bu ise 2018’de yalnızca nihai elektrik talebine dayalı 167.000 kişilik istihdam 
olanağı ile karşılaştırılabilecek bir istatistiktir (I/O metodolojisinin istihdam üzerindeki etkileri nasıl hesapladığına dair ayrıntılı 
açıklamalar için bkz. Ek V). 
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CGE modelinde, enerji verimliliği elektrik üretiminde bir düşüş olarak ele alındığı için 
söz konusu model enerji verimliliğine ve elektrifikasyona yapılan ek yatırımların etkisini 
tespit edebilmekten uzaktır.  Genel itibarıyla inşaat, kurulum ve imalat aşamalarında 
yaratılan iş olanakları buradaki analizin kapsamı dışında kalan bir enerji verimliliği 
yatırım programı için daha önemli olabilir. Böyle yatırımların inşaat ve kurulum ile 
imalat aşamalarında istihdam yaratma hızının işletim ve bakım aşamalarına kıyasla 
daha yüksek olacağını beklemekteyiz (Juchau ve Solan, 2013). Bu bölümün başında 
verilen CGE modelinin sonuçlarıyla birlikte başvurulan ayrıştırma analizinin bu etkilerin 
bir kısmını kapsam dâhiline alabilmesi mümkünse de halen enerji verimliliğinin etkisini 
elektrifikasyondan ayrı analiz etmek mümkün değildir.     

5.4.1.4 Dijitalleşme, Depolama ve Dağıtık Üretimin İstihdam Üzerindeki Etkileri
Bu çalışmada kullanılan CGE modellemesi ve I/O tabloları aküye dayalı depolama ve 
artan dijitalleşme gibi yeni teknolojilerin Dönüşüm senaryosu bağlamında istihdamı 
nasıl etkileyeceğine dair açık ipuçları vermekten uzaktır. 

Dijitalleşme, her iki yatırım ve operasyon sürecinin de gerek yenilenebilir enerji, 
gerekse enerji verimliliği bağlamında bir unsuru olacaktır. Gerek şebeke ölçeğinde 
gerekse dağıtık bağlamda yenilenebilir enerji santralleri için dijital sistemler tasarlamak 
ve bunların entegrasyonunu sağlamak için özellikle oldukça kalifiye yeni iş gücüne 
ihtiyaç duyulacaktır. Söz konusu santrallerin şebekeye başarılı biçimde entegrasyonu 
için de ayrıca iş gücüne ihtiyaç duyulacaktır. Dijitalleşme bir yandan da yenilenebilir 
enerji, depolama ve tüketicilerden gelen talebe yanıt süreçleriyle bütünleşik bir 
biçimde verimli ve esnek bir iletim ve dağıtım şebekesi işletmenin de vazgeçilmez bir 
unsurudur. Dijitalleşme, özellikle elektrik sistemindeki dönüşümün ilk aşamalarında 
kalifiye ve yüksek ücretli yeni iş olanakları yaratacaksa da dijital sistemlerin bazı 
alanlarda çalışanların yerini alacağından endişe duyulmaktadır. Yine de istihdamın 
büyük kısmı enerji verimliliği, talebe yanıt, dağıtık enerji ve uçtan uca aktarım gibi daha 
önce var olmayan yeni iş boyutlarında ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla genel anlamda 
etkinin daha ayrıntılı biçimde irdelenmesi elzemdir. 

Etkinin analiz edilmesi gereken bir diğer alan da elektrikli araçlar ve şebeke düzeyinde 
depolama için kullanılacak akülerin üretimi ve depolanmasıdır. Halen nikel-
kobalt pil üretimine yönelik olarak büyük ölçekli bir tesisin kurulumunda yatırım 
aşaması sürmektedir. Söz konusu fabrika tamamlandığında 2.500 kişiye iş imkânı 
sağlayacaktır (Dünya, 2018, Ekonomist, 2021). Planlanan yeni iş olanakları, enerji 
verimliliğinden ötürü elektrik sektöründe kaybedilen istihdam düzeyine benzer ölçekte 
gerçekleşecektir.  
            
Bu çalışma kapsamında incelenmeyen bir başka husus  ise çatılara kurulan güneş 
panelleri gibi dağıtık yenilenebilir enerji uygulamalarının etkisidir. Bu tür uygulamaların 
yapım ve kurulum ile işletim ve bakım aşamalarında şebeke ölçeğindeki güneş enerjisi 
santrallerine kıyasla iki kat daha fazla istihdam potansiyeli olduğu bilinmektedir (Ram 
ve ark., 2020). 

Bir bütün olarak ele alındığında, dijitalleşme, depolama ve dağıtık enerjinin 
bu çalışmada analizin dışında bırakılmış ve ölçülmemiş olan etkisi, Dönüşüm 
senaryosunun istihdam üzerindeki etkileri bağlamında önemli avantajlar 
sağlayabilecektir. 

İstihdamın önemli bölümü 
enerji verimliliği, talep tarafı 

katılımı, dağıtık üretim ve 
tüketiciler arası ticaret gibi 

daha önce var olmayan yeni 
iş alanlarında olacaktır. 



65 Türkiye’de elektrik sistemi dönüşümünün sosyoekonomik etkileri

5.4.2 Gelir Dağılımı
Gelir dağılımı bağlamında enerjide dönüşüm kentlerde çalışanların gelirlerinin 
sermayeye kıyasla daha hızlı bir artış göstermesi eğilimini doğuracaktır. Fonksiyonel 
gelir kategorilerini değiştirmek kolay olmasa da yapısal gelirlerdeki kaymalar genellikle 
sonradan etkisini göstermektedir. Dolayısıyla baz senaryo ile dönüşüm senaryosunu 
doğrudan doğruya karşılaştırmak geniş gelir kategorilerinde genişleme göstermektedir.  

Kutu 5: Dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan enerji dönüşümü deneyimleri ile karşılaştırma

Bu bölümde işsizlik ve enerji ithalat maliyeti bağlamlarında Türkiye’ye benzer ülkelerin deneyimleri ve global trendler 
ışığında istihdam boyutunda elde edilen sonuçların özet bir karşılaştırmasına yer verilecektir.

2012’deki 7,3 milyon rakamına kıyasla 2018’de yaklaşık 11 milyon kişinin yenilenebilir enerji sektöründe çalıştığı (IRENA, 
2019) ve bu artışta PV güneş enerjisinin en büyük paya sahip olduğu, 2018’de rakamın 3,6 milyon düzeyine ulaştığı 
bilinmektedir. 2050 itibarıyla yenilenebilir enerji alanındaki toplam istihdamın dünya genelinde 42 milyona ulaşması 
beklenmektedir.

 Benzer bir çalışmada da enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında Almanya, İspanya ve Yunanistan’da yapılan 
yatırımların, istihdam üzerindeki etkileri modellenmiş ve ulusal ölçekte girdi-çıktı analizlerine başvurulmuştur. 
Almanya, İspanya ve Yunanistan da Türkiye gibi net fosil yakıt ithalatçısı konumundadır. Bu ülkelerdeki fosil yakıt üretim 
faaliyetleri, GSYİH’nin yüzde 2,5’u düzeyinde ya da daha büyük bir temiz enerji yatırımları projesine kıyasla küçük 
kalmaktadır. Elektrik sistemindeki dönüşümün bir sonucu olarak bu ülkelerin ekonomileri, temiz enerji sektörleri genel 
enerji arzının giderek artan bir kısmını karşılayabilir hale geldikçe enerji ithalat maliyetlerini aşağı çekebilecektir. Bunun 
karşılığında da her üç ülkede de ithal ikamesi etkisi istihdam yaratmada giderek daha büyük bir rol oynayacaktır. Aynı 
durum diğer tüm net fosil yakıt ithalatçısı ekonomiler için de geçerlidir. Yunanistan ve İspanya örnekleri, işsizlik oranı 
yüksek ülkelerde ithal ikamesi ile enerjide dönüşümün nasıl yeni iş imkânları yaratabileceği ve bunun yanında enerji 
ithalat maliyetini aşağı çekebileceği konusunda Türkiye açısından iyi birer örnek teşkil etmektedir.

Her ne kadar burada yapılan analizde enerji verimliliği bağlamında bir yatırım perspektifi uygulamamış olsak da enerji 
verimliliği yatırımlarının pandemi nedeniyle ekonomik resesyon yaşayan bir dünyada ek iş olanakları yaratabileceğini 
belirtmek yanlış olmaz. Ungar ve ark. (2020) evlerde ve ticari binalar, elektrikli araçlar (EV), ulaştırma altyapısı, fabrikalar, 
küçük işletmeler, devlet ve şehirlerde enerji verimliliği alanına yapılan yatırımların istihdam ve gelir üzerindeki etkilerini 
incelemiştir. Vardıkları sonuçlar “önerilen yatırımların 2023’e gelindiğinde 660.000 iş yılı (yani bir yıl boyunca bir kişinin 
yapacağı iş) ve yatırımlarla tasarrufların tüm yaşam döngüsü boyunca 1,3 milyon ek iş yılı kazanım sağlayacağını” 
göstermektedir (Ungar ve ark., 2020: iv).

Almanya, İspanya ve Yunanistan’da Enerji Verimliliği ve Temiz Yenilenebilir Enerjilerle Yaratılan İstihdam

 Almanya İspanya Yunanistan

1. 1 milyar € yatırım başına yaratılan istihdam (yuvarlanmış 
rakam) 11.000 23.000 22.000

2. GSYİH'nin %2,5'u itibarıyla yaratılan istihdam (yuvarlanmış 
rakam) 1.400,000 690.000 100.000

3. Yaratılan istihdamın 2019'daki işgücüne oranı %2,20 %3,00 %2,20

4. En yakın tarihli resmi işsizlik oranı %6,30 %16,20 %17,30

Not: 2019 GSYİH rakamının %2,5’i oranında yatırım; Rakamlar doğrudan, dolaylı ve tetiklenen iş olanaklarını kapsamaktadır. 
Kaynak: Pollin, 2020
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Şekil 16: Fonksiyonel Gelir Dağılımı     

Enerjide dönüşüm 2030’a gelindiğinde toplam katma değerde 2018’e kıyasla %44,6, 
Baz senaryoya kıyasla ise %1,4’lük bir artış sağlamaktadır. Dönüşümün etkisiyle tüm 
gelir kategorilerinde 2030’a gelindiğinde artış gözlemlenmektedir. Bu kazanımların 
çeşitli gelir grupları arasındaki dağılımı incelendiğinde kentlerdeki hizmet sektörü 
çalışanlarının ilk etapta en yüksek artışı gördüğü anlaşılmaktadır. Uzun vadede 
ise 2040’a gelindiğinde gelirlerdeki artışların daha eşit bir dağılım sergilediği 
görülmektedir. Etkinin zaman içinde kendisini hissettiriyor olması, ekonominin 
farklı sektörlerinin verimlilik artışlarından farklı hızlarda fayda sağlamasıyla ilintilidir. 
Gelişmelerde başı çeken sektörler olan enerji, ulaştırma, makine ve otomotiv gibi 
alanlardaki verimlilik kazanımları, ekonominin diğer sektörlerine ancak ilerleyen 
yıllarda yansıyabilmektedir. Bu etkileşimi sağlayan mekanizma ise göreli fiyatlarda 
ve reel kurdaki çalkantıların durulması ve dönüşüm senaryosundaki politikaların 
başlangıçta neden olduğu şokların etkisinin azalması olacaktır. 

İlk etapta kentsel sermaye, milli gelirin neredeyse üçte ikisini elinde tutmaktadır. 
Bu çarpık gelir dağılımının Türkiye’nin sosyoekonomik yapısı açısından önemli bir 
sorun teşkil ettiği sıklıkla vurgulanmaktadır. Her ne kadar enerjide dönüşüm kentsel 
sermayenin toplam katma değerdeki payını azaltsa da bu bağlamdaki etkisi kendisini 
ancak yavaş yavaş hissettirecektir. Dolayısıyla Dönüşüm senaryosu, verimlilik artışlarını 
daha iyi bir gelir dağılımı tablosuna dönüştürmek için yalnızca piyasalara güvenmenin 
yeterli olmayacağını ve gelir dağılımındaki sorunları çözebilmek için her halükârda 
vergi indirimleri, devlet tarafından sağlanan doğrudan transferler ve diğer sosyal 
destek programlarına da ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.  
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içinde kentsel emek 
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Kutu 6: Yenilenebilir Enerji Gelir Dağılımını Nasıl Etkilemektedir?

Literatürdeki çalışmalar ve geçmişte başka ülkelerde yaşanan dönüşüm süreçlerinden sağlanan deneyimler, 
yenilenebilir enerjinin gelişim sürecinin farklı aşamalarında net istihdam kazanımlarına neden olduğunu göstermektedir. 
Ancak istihdam üzerindeki etkisi dağıtım bağlamında derinlemesine ele alınmamıştır. 

Yeni sağlanan iş olanaklarının dağılımı, farklı katmanlar ekseninde incelenebilir. Yenilenebilir enerji ile bağlantılı çeşitli 
sektörlerde iş olanakları ortaya çıkabilecekse de bölgeden bölgeye ve sosyoekonomik gruptan gruba farklılıklar da söz 
konusu olacaktır. Kaldı ki yeni iş imkânlarının dağılımında erkekler ve kadınlar ve de kalifiye çalışanlarla vasıfsız işçiler 
arasında da eşitsiz bir dağılım görülebilir.

İş olanakları yenilenebilir enerji geliştirme çalışmalarının inşaat, kurulum, işletim ve bakım aşamalarında ortaya 
çıkabilecektir. Bu süreçler, ham madde sanayi ve makine imalat sanayi gibi sektörlerde de üretim ve istihdamı 
tetikleyebilecektir. Çin’de yenilenebilir ve yeni enerji (RNE) geliştirme çalışmalarının dağıtımsal istihdam etkilerini 
inceleyen Cai ve ark. (2014) RNE’nin etkisiyle ortaya çıkan istihdamın elektrik sektörüne girdi sağlayan sektörlerde 
kendisini göstereceğini teyit etmektedir. Söz konusu çalışma ayrıca cinsiyetler arasındaki eşitsizlik sorununun da 
artacağını ve kadınları Çin’deki iş gücü piyasasında daha dezavantajlı bir konumda bırakacağını göstermektedir. 
Bunların yanında projelerde ihtiyaç duyulan iş gücü ile mevcut tabloda iş gücü arzının parçası olan gruplar arasındaki 
uyumsuzluk da Çin örneğinde yapısal işsizlik sorunlarına neden olmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarına kıyasla bölgeler arasında daha homojen 
bir dağılım gösterdiği tespiti ışığında; bölgeler bazında yenilenebilir enerji projelerinin kırsal kesimler açısından 
avantajlar getireceği söylenebilir. Çoğu durumda güneş enerjisi ve PV güneş enerjisi santrallerinin yapımına kırsal 
bölgelerde istihdam olanaklarını ve iş çeşitliliğini artırmak için öncelik verilmektedir. Ancak çevre üzerindeki etkileri 
fosil yakıtlara kıyasla sınırlı olsa da yenilenebilir enerji projeleri çevreye dayalı olarak sürdürülen diğer iktisadi faaliyetler 
üzerinde olumsuz bir etki gösterebilir. Örneğin kırsal tarım, ekolojik turizm veya doğaya dayalı turizm gibi aktiviteler 
bu gelişmeden olumsuz etkilenebilir. Bergmann ve ark. (2008) İskoçya’daki yenilenebilir enerji projelerinin çevre ve 
istihdama olan etkisi bağlamında kentsel ve kırsal tercihleri inceledikleri çalışmalarında, kırsal ve kentsel hanelerin 
kullanılan yenilenebilir enerji teknolojisinin türüne ve projenin ölçeğine bağlı olarak farklı refah kazanımları elde 
edeceği sonucuna ulaşmışlardır. Kentlerde ikamet edenlerin yenilenebilir enerji projelerinin sağlayacağı yeni ve kalıcı 
işlere pek önem vermediği görülürken bunların kırsal kesimde yaşayanlar için istatistiksel açıdan son derece önemli bir 
etken olduğu anlaşılmıştır. İstihdam bağlamında farklılık gösteren bu tercihlerin bir diğer yansıması da kırsal kesimde 
yaşayanların, biyokütleye dayalı elektrik santrallerinin daha fazla istihdam sağladığı olgusu karşısında bu tür santralleri 
rüzgâr enerjisi projelerine kıyasla daha fazla desteklediği bulgusunda kendisini göstermektedir. Bu bulgular ışığında 
yenilenebilir enerjinin istihdam üretme yeteneği ve iktisadi potansiyelinin sabit bir faktör olarak planlamaya dâhil 
edilemeyeceği, kırsal alanlara yönelik farklılaşan politika araçları ile hayata geçirilmeleri gerektiği söylenebilir (Clausen 
ve Rudolph, 2020). Örneğin Ejdemo ve Söderholm (2015) topluma fayda programlarının uygulanmadığı durumlarda, 
İsveç’in kırsal bölgelerinde hayata geçirilen projelerde istihdam fırsatlarının sınırlı kaldığı ve hemen hemen tümüyle 
yerelde imalat kapasitesinin olup olmadığına bağlı olarak şekillendiğini tespit etmiştir.

Sonuç olarak, sektörler, bölgeler ve farklı sosyal gruplar ekseninde yeni istihdam olanaklarının adil biçimde dağılmasını 
sağlamak için güvenilir politika seçeneklerinin değerlendirmeye alınmasının gerektiğini söylemek yanlış olmaz. 
Kadınlara yönelik eğitim ve eşit fırsat tanıyan olanakların yanında yenilenebilir enerji geliştirme alanında kursların ve 
mesleki eğitimin verilmesi, yenilenebilir enerjinin yayılmasının neden olabileceği işsizlik sorunlarını azaltmaya yardımcı 
olabilir (Cai ve ark., 2014).
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5.4.3 Sağlık ve Çevre Bağlamındaki Dışsallıklar
2018’de Türkiye’de elektrik üretiminde fosil yakıt kullanımından kaynaklanan dışsal 
etkilerin yıllık 3,5 milyar ABD$, ya da bir başka deyişle ülkenin GSYİH’sinin %0,42’si 
düzeyinde olduğu bilinmektedir (SHURA, 2020). Başka çalışmalarda ise emisyon ve 
dış maliyetlerin bu rakamın iki katına ulaşabileceği, GSYİH’nin %1’ini aşabileceği 
tahminleri dile getirilmiştir (HEAL, 2021; Greenpeace, 2020). SHURA’nın çalışmasında 
yer verilen dış maliyet tahminleri, 262’den fazla elektrik santralinden alınan verilere 
dayanan bir veri tabanında fosil yakıtlı elektrik santrallerinde fiili elektrik üretimi için 
verilen rakamları esas almaktadır.7 Söz konusu dışsal etkiler, linyit (44,7 TWh), taş 
kömürü (66,6 TWh) ve doğal gaz (90,5 TWh) kullanarak elektrik üretiminin dolaysız 
sonuçları niteliğindedir. Sağlık ve çevre üzerindeki etkilerin (CH4, CO, N20, NMVOC, NOx, 
PM, PM10, PM2.5, ve SOX gibi havayı kirleten maddeler ile CO2 dâhil) üretilen beher MWh 
elektrik başına dışsal birim maliyeti linyitle çalışan termik santraller için 39,9 ABD$, taş 
kömürüyle çalışan santraller için 16,1 ABD$ ve doğal gazla çalışan santraller için 5,2 
ABD$ düzeyindedir. Fosil yakıta dayalı üretim ve ortaya çıkan emisyona ilişkin ortalama 
teknolojik tablonun 2030’da da fazla değişmemiş olacağı varsayımından hareketle, 
elektrik üretiminin sağlık ve çevre üzerindeki etkilerini ölçmek için hem baz senaryoda 
hem de dönüşüm senaryosunda aynı dış maliyet rakamları kullanılmıştır. Öte yandan 
2018’deki dış maliyet rakamları esas alınsa da hedeflenen dönemde referans alınan 
ülkelerdeki reel kişi başına düşen GSYİH (PPP) rakamında meydana gelmesi beklenen 
değişikliklere kıyasla baz senaryoda ve dönüşüm senaryosunda reel kişi başına düşen 
GSYİH (PPP) rakamında öngörülen değişiklikler IRENA (2016) tarafından geliştirilen 
metodolojiye dayanılarak hesaplanmıştır.

Şekil 17: Elektrik Üretiminin Neden Olduğu Dışsallıklar (milyar ABD$/yıl)   

Baz senaryoda 2030 itibarıyla linyit kullanarak elektrik üretiminin 71,4 TWh, taş 
kömürüyle üretimin 67,1 TWh, doğal gaza dayalı üretiminse 120,1 TWh düzeyine 
ulaşacağı tahmininden yola çıkılmaktadır. Dolayısıyla, aynı teknolojik koşullar altında, 
fosil yakıtlara dayalı elektrik üretiminin toplam dışsal maliyetinin 2018 rakamlarıyla 
yılda 7,6 milyar ABD$ olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu rakamsa Baz 
senaryoda öngörülen GSYİH’nin %0,7’sine tekabül etmektedir.

7 Çalışmada her bir fosil yakıtlı santral için CO2 emisyonu rakamının yanında her bir kirletici emisyonu da hesaplanmakta 
ve sonrasında yakıt türü, santral türü ve emisyon türü bazında gerçekleşen üretimden hareketle dışsal maliyet rakamlarına 
ulaşılmaktadır. Maliyetler, CO2 ve kirleticilerin çoğunlukla AB ülkelerinden oluşan belirli bir ülke kümesinde etkisini ölçmek 
için tasarlanmış uluslararası alanda kabul gören veri tabanlarını esas almaktadır. Sonraki adımda ise maliyetler kişi başına 
düşen GSYİH (PPP) çarpanı yardımıyla Türkiye’ye uyarlanmaktadır.
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Dönüşüm senaryosunda 2030 itibarıyla linyit kullanarak elektrik üretiminin neredeyse 
%50 daha düşük bir seviye olan 36 TWh, taş kömürüyle üretimin 43,5 TWh, doğal gaza 
dayalı üretiminse 106,8 TWh düzeyine ulaşacağı tahminiyle hareket edilmektedir. 
Dolayısıyla, aynı teknolojik koşullar altında fosil yakıtlara dayalı elektrik üretiminin 
toplam dışsal maliyetinin 2018 rakamlarıyla yılda 4,9 milyar ABD$ olarak gerçekleşeceği 
öngörülmektedir. Bu rakamsa Dönüşüm senaryosunda öngörülen GSYİH’nin %0,4’üne 
tekabül etmektedir. 

Dönüşüm sayesinde kaçınılabilen dışsal etkilerin boyutu 2030’da, GSYİH’nin %0,2’sine 
tekabül eden 2,7 milyar ABD$ olarak gerçekleşecektir. Bu düşüşün başlıca nedeni 
ise Dönüşüm senaryosunda linyit ve taş kömürü başta olmak üzere fosil yakıtların 
elektrik üretimindeki payındaki azalma olacaktır. Hava kirleticilerinin sağlık ve çevre 
üzerindeki yıllık etkisinin boyutu dönüşümle birlikte Baz senaryoya kıyasla 1,4 milyar 
ABD$ azalmakta olup bu rakam Türkiye’nin 2018’deki yıllık sağlık harcamalarının 
%4,6’sına tekabül etmektedir. Dönüşüm sayesinde kaçınılabilen CO2 emisyonununsa 
GSYİH’nin %0,1’ine karşılık gelen yıllık 1,3 milyar ABD$ düzeyinde bir avantaj sağlaması 
öngörülmektedir. Dolayısıyla Dönüşüm senaryosunun sağlık ve çevre perspektifinden 
kayda değer bir refah katkısı olacağını söylemek yanlış olmaz.

5.5 Karbon Emisyonları Üzerindeki Etkisi

Türkiye’nin ulusal emisyon rakamlarını azaltmaya yönelik en yakın tarihli hedeflerini 
belirten resmi belge, Paris’te düzenlenen COP 21 toplantısından hemen önce 30 
Eylül 2015’te UNFCCC’ye verilen INDC’dir. Söz konusu belgede, Türkiye tarafından 
uygulanacak ulusal kriterler özetlenmekte ve UNFCCC Ek 1 kapsamında 1/CP.16 
sayılı kararda belirtilen biçimde ülke için uygulanacak özel koşullara vurgu yapılarak 
emisyon azaltma ve uyum stratejilerinin bu bağlamda oluşturulduğu belirtilmektedir. 
Belgede Türkiye adına, 2012-2030 dönemini kapsayan uygulama penceresinde sera 
gazı emisyonlarında %21 düşüş sağlanacağı, emisyonların işlerin olağan seyri (BAU) 
senaryosundaki 1.175 milyon ton CO2 eşdeğeri (CO2e) düzeyinden 929 milyon ton CO2e 
düzeyine çekileceği beyan edilmektedir. Bunun düşük karbonlu kalkınma bağlamında, 
global ölçekte küresel ısınmayı 20C düzeyinin altında tutma hedefine ulaşmak için 
önemli bir adım olacağı ifade edilmektedir. INDC aynı zamanda emisyon yoğunluğu 
yüksek endüstriler için öngörülen belirli plan ve politikalara da atıfta bulunmaktadır.

SHURA’nın Dönüşüm senaryosunun emisyon azaltımı boyutundaki etkisi esasen 
son kullanım sektörlerindeki elektrik tüketimini azaltmak ve elektrik üretiminde 
yenilenebilir enerjinin payını artırmak olan bir elektrik sistemi dönüşümünü 
öngörmektedir. Dolayısıyla karbon emisyonları üzerindeki etkisinin en net yansıması, 
elektrik sektörünün emisyonlarındaki değişimde görülebilmektedir. CO2 emisyonlarının 
hesaplanmasında Baz senaryoda ve Dönüşüm senaryosunda Bölüm 4.1 ve 4.2’de ele 
alınan verimlilik ve elektrik sektörü veri varsayımları esas alınmaktadır. Modellemede 
elektrik sektörünün toplam CO2 emisyon hacminin 2018-2030 döneminde, Baz 
senaryoda %30 artarak bununla birlikte üretilen elektriğin kWh’ı başına 0,437 kg 
CO2e emisyon yoğunluğu ile 2018 düzeyine kıyasla %14 düşüş görüleceği sonucuna 
varılmıştır. Öte yandan Dönüşüm senaryosunda karbon emisyonlarındaki artış 
bugünkü düzeyle sınırlı tutulmuştur. Bu da Baz senaryoya kıyasla kWh başına emisyon 
yoğunluğunda %22’lik bir düşüş anlamına gelmektedir. (Dönüşüm senaryosunda 
emisyon yoğunluğu 0,343 kg CO2e düzeyindedir.)   
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büyüme sıfırlanmaktadır. 
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Şekil 18: Baz senaryoda ve Dönüşüm senaryosunda Elektrik Sektöründe CO2 
emisyonlarının gelişimi

 
SHURA senaryosu kapsamında 2030’a kadar olan dönemde alınacak tedbirlerle 
elektrik sektörünün emisyonlarında artış önlenebilse de emisyonların zirve yaptığı 
noktadan sonra azalmasını sağlamak için başka eylemlere de ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yine de Dönüşüm senaryosu, devletin mevcut planlarına dayalı baz senaryonun 
ötesine geçen ciddi emisyon azaltımları için gerçekçi bir potansiyel olduğunu 
göstermektedir. Dolayısıyla elektrik sektöründe hızlandırılmış bir dönüşüm, net sıfır 
emisyon hedefine daha da yaklaşmayı sağlayabilir ve 2050’ye gelindiğinde elektrik 
sektörünün net sıfır emisyon rakamını yakalamasını mümkün kılabilir. Ancak bunu 
sağlamak için enerji planlamasında verimsiz ve karbon-yoğun fosil yakıtların aşamalı 
olarak devre dışı bırakılmasına öncelik veren bir yaklaşımla köklü bir değişimi 
sağlamak gerekmektedir. Böylesi bir net sıfır senaryonun sosyoekonomik etkisi, bu 
çalışmada ele alınandan çok daha farklı bir tablo çizebilir. 
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Kutu 7: Avrupa’da Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi

Aralık 2019’da sunulan Yeşil Düzen planı ile Avrupa Birliği 2050 itibarıyla karbon-nötr olan ilk kıta olmayı amaçlamaktadır. 
Karbon sınırı düzenlemesi mekanizmaları (CBAM) da Yeşil Düzen stratejisinin kilit bir bileşeni olarak öne çıkmıştır. CBAM 
kapsamında ithal edilen mallara karbon ayak izi üzerinden vergi uygulanması öngörülmekte ve böylelikle AB’deki 
sanayi kuruluşlarının düşük karbonlu süreçleri hayata geçirme sürecinde rekabet açısından dezavantajlı duruma 
düşmesi önlenirken bir yandan da “karbon sızıntısı” ihtimali ortadan kaldırılmaktadır. Karbon sızıntısı terimi, iklimle 
ilgili politikalarla bağlantılı maliyetlerden ötürü işletmelerin üretim operasyonlarını emisyon konusunda daha zayıf 
kısıtlamaları olan ülkelere aktarması durumunu ifade etmektedir (AB, 2021). Bugüne kadar AB ülkelerindeki sektörlere 
Emisyon Ticaret Planı kapsamında ücretsiz emisyon hakları tahsis edilerek ya da Enerji-Yoğun ya da Ticarete Maruz 
Kalan sektörlere teşvikli fiyatlardan elektrik sağlanarak bu işletmelerin korunması yoluna gidilmişti. 

CBAM’ın uygulanması bağlamında çözülmesi gereken bir dizi teknik sorunun yanında öne çıkan bir husus da geliştirilen 
politikaların gelişmekte olan ülkelerin ihracat gelirlerini azaltarak ya da ihracata yönelen yeni endüstrilerin gelişmesini 
engelleyerek bu ülkeleri olumsuz biçimde etkileyebilmesi ihtimalidir. İhracat yapan bir ülkenin CBAM’dan nasıl 
etkileneceği konusunda üç faktör ön plana çıkmaktadır: Endüstrilerinin fosil yakıt yoğunluğu düzeyi, GSYİH’sinde AB’ye 
ihracatın oranı ve ihracatında emisyon yoğunluğu yüksek ürünlerin payı. AB Türkiye’nin en büyük ithalat ve ihracat 
ortağı olup Türkiye’nin ihracatının neredeyse yarısının alıcısı konumundadır. İmalat sanayi halen Türkiye ekonomisinin 
belkemiği niteliğindedir ve sektörün sağladığı katma değer 2018’de GSYİH’nin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. Halen 
Türkiye demir-çelik ve çimento üretiminde dünyada ilk onda yer almaktadır. Cam, seramik ve plastik endüstrileri ise AB 
ile ticarette kendi sektörlerinde ilk beşte sayılmaktadır. Elektrik arzında yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırma 
bağlamında son dönemde kaydedilen ilerlemelere rağmen bu kaynakların imalat sanayindeki payı halen %2 gibi düşük 
bir seviyede seyretmektedir. Bu nedenle de ülkenin potansiyel CBAM uygulamalarına ve uluslararası rekabete karşı 
korunmasız bir durumda olduğu söylenebilir.  Maliyet açısından rekabet gücünü belirleyen etkenlerden biri olan enerji 
giderleri, maddi üretim giderlerinin önemli bir kısmını oluşturabilir. Dolayısıyla muhtemel CBAM uygulamaları Türk 
ekonomisi açısından ciddi bir risk teşkil etmektedir. 

Türkiye’nin enerji verimliliği oranını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak yoluyla ithal edilen fosil 
yakıtlara bağımlılığını azaltmayı amaçlayan ulusal politikaları, ülkenin sanayisinin CBAM’a olan maruziyetini azaltabilir 
ve böyle bir uygulamanın ülkenin cari işlemler açığını olumsuz etkilemesinin önüne geçebilir. Aynı zamanda CBAM yeni 
ve inovasyona dayalı iş modelleri, ürün ve hizmetlerin önünü açabilir ve pazarda yeni fırsatlar yaratabilir. CBAM türü 
mekanizmaların hayata geçirileceği bugün itibarıyla kesin olmasa da ve teknik tasarım ve uygulama boyutunda hala 
aşılması gereken sorunlar olsa da CBAM Türkiye’nin kalkınma yolculuğunu şekillendirmede önemli bir rol oynayabilir. 
Hızlandırılmış bir dönüşüm sürecine nispeten erken bir dönemde girmek Türkiye’nin CBAM riskine karşı korunmasız 
kalmasını engelleyebilir ve AB’ye ihracat yapan diğer ülkelere kıyasla rekabet avantajları getirebilir.
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Politikalara ilişkin irdeleme Dönüşüm senaryosunu mümkün kılacak adımlarla 
başlayıp 2030 yılı ötesine geçen hedeflerin belirlenmesine kadar uzanmalıdır. Mevcut 
trendler, Türkiye’nin henüz ekonomik büyümesini enerji kullanımındaki artıştan ayrı 
bir süreç haline getiremediğini göstermektedir ki bu sonucu sağlayacak adımları 
gelişmiş ekonomilerin yirmi yılı aşkın süredir atmakta olduğunu da belirtmek 
gerekir. Bu çalışmada etkileri irdelenen SHURA senaryosu, sera gazı emisyonlarında 
ciddi bir azalma sonucunu doğuracaktır. Ancak sıfır karbon seviyesine ulaşmak 
için daha fazla çaba sarf etmek gerektiğinin altı çizilmelidir. Sıfır karbon düzeyine 
ulaşmak için konulması gereken hedeflere ilişkin uluslararası araştırmalarla birlikte 
değerlendirildiğinde ise SHURA senaryosunda 2030 için öngörülen yenilenebilir 
enerji payı hedeflerinin, dünya genelinde Paris Anlaşması ile tutarlı senaryoların 
medyan değerleriyle uyuştuğunu göstermektedir. Öte yandan uluslararası sıfır karbon 
kıstaslarını sağlayabilmek için enerji yoğunluğu ve fosil yakıt kullanımı konusunda 
daha fazla adım atılması  gerektiği görülmektedir. Yine de bu çalışmada önerilen 
SHURA’nın dönüşüm senaryosu ile karbon emisyonlarının artışının önüne geçilmesi, 
Türkiye’nin elektrik sektöründe 2050 itibarıyla net sıfır emisyon sağlayabileceği bir 
sürecin ilk adımı olabilir.

2030 itibarıyla ve daha uzun vadede 2040’a kadar elektrik üretiminde karbon 
yoğunluğunu azaltmak açısından Dönüşüm senaryosunun önemli bir etkisi olacaktır. 
Ulaştığımız sonuçlar, elektrik üretiminde ve sınai üretimde verimliliğe dayalı 
kazanımların başarıyla uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 
Dolayısıyla ana ekseninde enerji verimliliği olan ve yenilenebilir kaynaklara destek 
verirken bir yandan da fosil yakıtlara dayalı enerji üretim ve tüketimini vergilendiren 
amaca odaklı bir mali politikayla desteklenmiş bütünleşik bir strateji önem 
taşımaktadır. Böylece daha yüksek istihdam oranları ve artan refah düzeylerini de 
beraberinde getirecek daha elverişli bir makroekonomik ortama ulaşmamız da 
mümkün olacaktır.

Türkiye’nin enerjide dönüşüm sürecinde mesafe kat edebilmesi için dönüşümün 
tüm boyutlarını kapsayan uzun vadeli bir vizyon elzemdir. Bugüne kadar Türkiye, 
elektrik üretim yapısında yenilenebilir enerjinin payını artırmada önemli başarılar 
elde etmiştir. Ancak dönüşümün diğer boyutlarında, örneğin enerji verimliliğinde artış 
sağlamak ve son kullanıcı niteliğindeki sektörlerde enerjide dekarbonizasyon hedefine 
ulaşmak gibi konularda ve de yenilenebilir enerjinin pazara girişini sürdürmede uzun 
vadeli hedefler ve planlama gerektiği de açıktır. Yeni yeni kendisini gösteren “küresel 
yeşil düzene” paralel yeni bir vizyona ihtiyaç vardır. Bunun da ilk aşaması, net sıfır 

6. Sonuçlar ve Politikalara İlişkin Çıkarımlar  

 2019 itibarıyla Sistem

Dünya genelinde Paris 
Anlaşmasıyla tutarlı 

senaryoların medyan 
rakamı

Global sıfır-karbon 
gösterge ölçütleri

SHURA’nın Türkiye için 
hazırladığı senaryo

Elektrik Sektörünün CO2 
Yoğunluğu

Dünya: 463 grCO2/kWh
Türkiye: 484 grCO2/kWh

2030: 125 grCO2/kWh
2050: -7,5 grCO2/kWh

2030: 87,5 grCO2/kWh
2050: -7,5 grCO2/kWh 2030: 343 grCO2/kWh

Yenilenebilir veya sıfır-
karbon kaynakların elektrik 
üretimindeki payı

Dünya: 26% renewables 
(wind and solar combined 

8%)
Türkiye*: 42% (wind and 

solar 12%)

2030: %54 yenilenebilir 
(rüzgâr ve güneş: %30)

2050: %77 yenilenebilir 
(rüzgâr ve güneş: %51)

2030: %65 yenilenebilir
2050: %100 yenilenebilir

2030: %55 yenilenebilir 
(rüzgâr ve güneş: %30)

Tablo 10: SHURA’nın Senaryo Vizyonunun Uluslararası Sıfır-Karbon Politika Göstergeleriyle Karşılaştırılması

Kaynaklar: UCL Institute for Sustainable Resources, 2020; TEİAŞ, 2021; SHURA’nın hesaplamaları.
* 2020 itibarıyla. 
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emisyon hedeflerinin gerçekleştirilmesi için net tarihler belirlenmesi, ara hedef ve 
eylem planlarıyla da ilgili bütün sektörlerde bu hedeflere yönelik olarak adım atılması 
olacaktır. Türkiye, global 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda yeni bir iklim eylem 
planından yana olan tercihini halihazırda ifade etmiş bulunmaktadır.        

6.1 Dönüşümün Fayda ve Maliyetleri 
 
Dönüşüm süreci çevresel ve iktisadi faydalar getirse de bunların ek maliyetleri 
de olacaktır. Bu çalışmada esasen dönüşüm sürecinin sosyoekonomik fayda ve 
maliyetlerine odaklanılmış ve net etkisinin küçük ve pozitif olacağı sonucuna 
varılmıştır. Yine de söz konusu faydaların Dönüşüm senaryosunun getireceği 
finansal maliyetler ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Daha önceki SHURA 
çalışmalarında Dönüşümün mali maliyeti ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

Yenilenebilir enerjinin entegrasyonu için elektrik üretiminde gereken yatırım 
giderlerinde yalnızca %7’lik bir artışın yeterli olacağı, bunun yanında da şebeke 
entegrasyonu için %10’luk bir ek yatırıma ihtiyaç duyulacağı bulgusuna ulaşılmıştır. 
Öte yandan esnek bir şebekenin maliyetinin beklendiği kadar yüksek olmadığı ve 
üretilen her MWh elektrik başına maliyetin 1-5 Avro aralığında kalacağı da görülmüştür. 
Kamunun karşı karşıya kalacağı başlıca maliyet unsuru, ek elektrik sisteminin maliyeti 
olacaktır. Elektrik piyasasındaki takas fiyatlarındaki artışta da yansımasını bulduğu 
üzere bunun baz senaryoya göre %11 daha yüksekte bir rakam olması beklenmektedir. 
Tüm faktörler hesaba katıldığında, yenilenebilir enerjinin artan payından dolayı 
elektrik sistemi maliyetlerinde meydana gelecek artışın mevcut işletim ve yatırım 
maliyetlerinde %10’luk bir artışı beraberinde getireceği söylenebilir.   

Enerji verimliliği ve elektrifikasyon bağlamında, elektrikli araçlar ve şebeke için ihtiyaç 
duyulacak aküler başta olmak üzere çeşitli unsurlara 4,5 ila 6,5 milyar ABD$ düzeyinde 
ek olarak yıllık yatırım gerekecektir. Elektrikli araçların şarj edilmesinin elektrifikasyon 
boyutunda getireceği ek sistem maliyetininse göz ardı edilebilir düzeyde kalacağı 
öngörülmektedir. Enerji verimliliği ve elektrifikasyon alanında yapılacak yatırımlarınsa 
yıllık 6,7 ila 8,1 milyar ABD$ düzeyinde mali getiri sağlayacağı beklenmektedir ki bu 
rakama çalışmada değerlendirilen sosyoekonomik faydalar dâhil değildir. Bir başka 
deyişle, mali perspektiften bakıldığında, 2030’a gelindiğinde enerji verimliliği, dağıtık 
yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon alanında yapılan yatırımların her bir ABD$ başına 
1,2 ila 1,5 ABD$ düzeyinde getiri elde edileceği öngörülmektedir9.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle Dönüşümün net finansal maliyetinin baz senaryonun 
finansal maliyetine kıyasla en fazla %10 daha yüksek olacağı, yani yıllık ek 4 milyar 
ABD$ kadar bir yük getireceği söylenebilir. Öte yandan, Dönüşüm senaryosunun 
baz senaryoya kıyasla sosyoekonomik refaha etkisi, enerji ve yatırım malları ticaret 
dengesindeki düzelme, ücretlerdeki artış, çevre ve sağlık alanındaki dışsal olumsuz 
etkilerin azalması gibi faktörler de dikkate alındığında yıllık 12-13 milyar ABD$ 
düzeyinde olacaktır (bkz. Tablo 5). Dolayısıyla Dönüşümün faydalarının maliyetlerinin 
çok üzerinde olacağını söylemek yanlış olmaz. Bir başka deyişle, Türkiye’nin elektrik 
sisteminin önümüzdeki on yıllık dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına daha 
fazla ağırlık verilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması yoluyla yaşayacağı dönüşüm, 
çevresel ve sosyoekonomik faydalarının yanında baz senaryoya kıyasla iki kat daha 
yüksek seyredecek yatırım fırsatlarının da önünü açacaktır.

9 https://www.shura.org.tr/executive-summary-the-most-economic-solution-for-turkeys-power-system-energy-efficiency-
and-business-models/
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SHURA’nın Dönüşüm senaryosu ekonomiye ciddi faydalar getirmektedir. Baz 
senaryoya kıyasla sosyoekonomik refaha olumlu etkisi 2030 itibarıyla GSYİH’nin 
%1,1’ine ulaşacaktır. Ayrıca baz senaryoya kıyasla sanayi katma değerinde GSYİH’nin 
%3,6’sı düzeyinde bir artış görülecek ve önemli yapısal değişimler sayesinde genel 
dış ticaret dengesinde de yine baz senaryoya kıyasla GSYİH’nin %0,9’una ulaşan bir 
iyileşme yaşanacaktır. Bu dönüşümün faydaları arasında fosil yakıt kullanımının insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinde ciddi bir azalma da sayılabilir. Söz konusu 
etkilerin 2018’de yıllık 10 milyar ABD$ düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir10. 
Sağlık alanındaki potansiyel faydalarına ek olarak dönüşüm senaryosunun sera gazı 
emisyonlarında ciddi bir azalmaya katkıda bulunması ve baz senaryoya kıyasla elektrik 
üretiminde karbon yoğunluğunu %20-25 oranında aşağıya çekmesi beklenmektedir.

6.2 Yatırım Ortamı ve Dönüşümün Önündeki Zorluklar  

SHURA’nın 2030 yılına ilişkin dönüşüm vizyonunu gerçekleştirmek için gereken 
toplam ortalama yıllık yatırım rakamının 12,3 milyar ABD$ olduğu hesaplanmış olup, 
elektrik sektöründeki mevcut yıllık yatırım tutarının ve Baz senaryodaki rakamların 6-7 
milyar ABD$ aralığında olduğu bilinmektedir. Aradaki farkın esasen enerji verimliliği, 
elektrifikasyon ve bataryalar kullanılarak enerji depolama gibi esneklik sağlayabilecek 
teknolojilerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye 
kısmi geçişin getireceği zorlukların yanı sıra senaryodaki hedefleri gerçekleştirmek 
bağlamında karşılaşılması beklenen başlıca güçlük, mevcut tablodaki ve baz 
senaryodaki rakamların iki katına ulaşan finansmanı temin etmek olacaktır.            

Dönüşüm için gereken ek mali kaynak ihtiyacının yanında Türkiye’nin genel iktisadi 
ve mali tablosunun da bu çabaları kolaylaştırmayacağı düşünülmektedir. Türkiye 
2018’den bu yana liranın değer kaybı ve ekonomide yavaşlama gibi sorunlarla 
cebelleşmektedir.  COVID-19 pandemisi Türkiye ekonomisini, 2018’deki mali 
çalkantıların olumsuz etkilerinin henüz tam olarak giderilemediği ve makroekonomik 
dengelerde kalıcı bir çözüm halinin sağlanamadığı bir ortamda yakalamıştır. Kısmen 
pandeminin de etkisiyle makroekonomik tablo, 2020’den itibaren daha kötüye gitmiş 
ve Türk lirası 2020’nin başından bu yana Avro karşısında %50, ABD$ karşısında ise 
%40 dolayında değer kaybetmiştir. Kriz gelir dağılımı ve kamu hizmetlerine erişimdeki 
mevcut eşitsizlikleri de artırmıştır. Hükûmetin pandeminin olumsuz etkisi karşısında 
topluma ekonomik destek vermek için attığı adımlar doğrudan mali transferlerden 
ziyade kredi olanaklarının genişlemesine dayalı bir tablo çizmiştir. Buna mukabil 
dünyanın diğer ülkelerinde, özellikle de gelişmiş ülkelerde krize verilen yanıt, yıllarla 
ölçülebilecek süreleri kapsayan daha kapsamlı toparlanma paketleri geliştirmek 
şeklinde olmuştur. 

Dünya genelinde pandeminin sağlık açısından etkisi ve kapanma tedbirlerinin neden 
olduğu ekonomideki yavaşlama, iklim değişikliği sorunları hakkındaki bilinç düzeyini 
de artırmıştır. Ekonomik aktivitelerdeki azalmanın etkisiyle emisyon oranlarındaki 
geçici düşüş de ekonomideki toparlanmayı düşük karbonlu bir dönüşüm süreciyle bir 
araya getirmek için motivasyon sağlamış ve sonuçta “yeşil toparlanma” diye anılan 
küresel çabalar ortaya çıkmıştır. Yeşil istihdama özellikle önem veren bir yaklaşımla 
yenilenebilir enerji, verimlilik ve dekarbonizasyon alanlarına yapılan yatırımlardan 
oluşan yeşil toparlanma, dünyanın dört bir yanında pandemi sonrası dönemde 
ekonomide yeniden canlanma süreçlerinde belirleyici kavramlardan biri haline 

10 https://www.shura.org.tr/turkiyede-elektrik-uretimi-isitma-ve-karayolu-tasimaciliginda-fosil-yakit-kullaniminin-dissal-
maliyeti/
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gelmiştir. Ekonomik ve sosyal politikaları, kıtayı 2050’ye gelindiğinde karbon nötr bir 
alan yapacak yönde şekillendirmeyi amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı Çin, Japonya 
ve Kore gibi başka büyük ekonomilerin de katılmasıyla yeni bir paradigmanın öncüsü 
olmuştur. Yeşil Düzen bağlamında adil bir dönüşüm süreci sağlayabilmek için Avrupa 
Birliğinin 2021-2027 döneminde 100 milyar Avroya varan mali kaynakları devreye 
almayı planladığı ifade edilmektedir. COVID-19 pandemisinin neden olduğu iktisadi 
sorunların üstesinden gelmeyi amaçlayan “yeşil toparlanma” konseptiyle birlikte 
değerlendirildiğinde Yeşil Yeni Düzen Türkiye’nin enerjide dönüşümü finansman 
çabalarının da arka planında önemli bir unsur olacaktır. Zira Uluslararası Enerji 
Ajansının Yeşil Toparlanma Programı kapsamında enerji sektörünün bir trilyon ABD$ 
kaynağa ihtiyaç duyduğu tahmin edilmektedir.  
     
Bu çalışmada değinilen küresel bağlam ve düşük karbona geçiş sürecinin faydaları, bir 
yeşil toparlanma sürecinin Türkiye’nin de kısa vadeli iktisadi planlama gündeminde 
dikkate alınan kilit unsurlardan biri olacağını göstermektedir. COVID-19 pandemisinden 
kaynaklanan ekonomik güçlüklere karşın kısa vadede dönüşümün getireceği 
faydalardan yararlanabilmek ve uluslararası finansman fırsatlarını değerlendirebilmek 
adına ulusal politika belgelerinde çizilen enerjide dönüşüm yolculuğunda Türkiye’nin 
yoluna devam etmesi elzemdir.  Bunu yapabilmek için de ilk hedef olarak belirlenen 
2030’dan 2050’ye kadar olan süreci, iklim hedefleriyle aynı doğrultuda daha geniş bir 
perspektif gerektiren tam bir dönüşüm yolculuğu olarak gören uzun vadeli bir plana 
ihtiyaç vardır. Konuyla ilgili tüm aktörler için öngörülebilirlik sağlayacak böyle bir plan 
bir yandan iklim değişikliğinin önüne geçmeyi mümkün kılarken bir yandan da iktisadi 
kalkınmaya katkıda bulunacaktır. 

Bu bağlamda finansman, yeşil toparlanma ve Avrupa Yeşil Mutabakatı özellikle 
önemli konu başlıkları olarak dikkat çekmektedir. Örneğin Yeşil Düzen dönüşüm 
programı kapsamında AB, maliyetleri ürün döngüsü sırasında ortaya çıkan sera gazı 
emisyonlarına yer verilmeyen ürünler için ticaret ortaklarına bir karbon sınırı vergisi 
uygulamasını beraberinde getirecek biçimde karbon şartlarını uygulamaya koymayı 
planlamaktadır. AB’nin Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olduğu dikkate alındığında, 
Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği zorluklar ve fırsatlar Türkiye içinde de bir karbon 
fiyatlandırma sistemi kurmaya yönelik çabalara hız kazandırabilir. İklim planı yalnızca 
bir yol haritası olmanın ötesinde, uluslararası iklim çerçevesine uyum sürecinden 
kaynaklanan potansiyel risklere karşı da bir güvence sağlayacaktır.  

Elektrik sistemindeki dönüşüm için yatırımları iki katına çıkarmanın gerekliliği 
karşısında nasıl finansman sağlanacağı ise yanıt gerektiren bir sorudur. Bir sürü 
belirsizliğin olduğu bir tabloda, SHURA’nın 2019 Enerjide Dönüşümün Finansmanı  
çalışması (SHURA, Ekim 2019) bu konuda bazı ipuçları vermektedir. Raporda, 
enerji sektörünün önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiği 2002-2018 döneminde 
dönüşümün ilk aşamalarının finansmanı ele alınmakta ve kamu sektörü, finansal 
kurumlar ve yatırımcılar için önümüzdeki döneme ilişkin tavsiyelere yer verilmektedir. 
Bu dönemde enerjide dönüşüme yapılan yatırımlar tüm enerji yatırımlarının 
yaklaşık olarak yarısını oluşturmuş olup, yenilenebilir enerjiye 40 milyar ABD$, enerji 
verimliliğine 10 milyar ABD$, iletim sistemleri de dâhil olmak üzere diğer konulara 
yapılan yatırımlara 7 milyar ABD$ harcanmıştır. Bu dönemde hissedarlık dışındaki 
mekanizmalara dayanan yatırımlar, özellikle de krediler yenilenebilir enerji alanındaki 
yatırımların yaklaşık olarak %70’ini ve enerji verimliliği alanındaki yatırımların yarısı 
kadarını sağlamıştır.   
 

İklim planı bir yol haritası 
sağlamanın ötesinde 

uluslararası ortama uyum 
sürecinde potansiyel 

risklere karşı bir kalkan 
olacaktır. 
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Yenilenebilir enerjilere ilişkin finansman koşulları bağlamında bu dönemde kendisini 
gösteren olumlu etkenler arasında yurtdışından büyük ölçekli ve uzun vadeli 
finansmana erişim ile kalkınma finansmanı kurumlarının, uluslararası ihracat kredisi 
kurumlarınınve bu alanda deneyim kazandıkça finansman açısından etkinlik düzeyleri 
de artan yerel bankaların oynadığı roller sayılabilir. Öte yandan bu süreçte finansman 
büyük ölçüde yenilenebilir enerjiyi destekleme politikalarına dayanmaktaydı ve enerji 
piyasalarının işleyişlerindeki bazı sıkıntıların finansmanı sınırlayan bir etkisi de söz 
konusuydu. Finansmanı kısıtlayan diğer etkenler arasında her durumda alternatif 
finansman kaynaklarına ve modellerine erişimin mümkün olmaması, söz konusu 
alternatif kaynaklara özel bir politika çerçevesinin yokluğu ve sermaye piyasalarının 
yeterince gelişmemiş olması sayılabilir. Bu dönemle ilgili olarak tespit edilen bir diğer 
eksiklik ise dağıtık bir üretim piyasası oluşturmaya yönelik finansman modellerinin 
ve politika araçlarının geliştirilememiş olmasıdır. Öte yandan enerji verimliliğini 
sağlayan yatırımların büyük bir kısmı ya daha büyük ölçekli projelerin bir bileşeni 
ya da hissedarlar tarafından sağlanan finansmana dayalı çabalar idi. Bu durum da 
söz konusu yatırımların enerji verimliliği finansmanı olarak sınıflandırılmadığı bir 
tabloyu beraberinde getirmişti. Genel anlamıyla enerji verimliliği piyasası ve özelde de 
enerji hizmet şirketleri (ESCO’lar) küresel trendlerin çizdiği tabloya kıyasla yeterince 
gelişmemiş durumdadır.

Çalışma sonucunda dile getirilen önemli hususlar ve tavsiyeler arasında enerjide 
dönüşüm, özellikle de enerji verimliliği için net bir tanım, merkezi bir fon ve 
koordinasyon mekanizmasının geliştirilmesi ile beş eylem alanının belirlenmesi 
sayılabilir. Bu beş eylem; enerjide dönüşüm perspektifinin ve piyasa mekanizmasının 
güçlendirilmesini, finansman kaynaklarının çeşitliliğinin ve enerji verimliliğine 
sağlanan finansmanın artırılmasını, yenilenebilir enerji ile dağıtık yenilenebilir enerji 
kaynaklarının geliştirilmesini kapsamaktadır. Varılan sonuçların işaret ettiği başlıca 
çıkarım ise iklim alanında finansman kaynaklarını harekete geçirmenin ve KFK’ler 
kurumsal yatırımcılardan sağlanacak finansmana erişimin önemli bir rol oynayacağıdır. 
Kamu sektörü (devlet), uluslararası finans kurumları, yerel finans kurumları, enerji 
şirketleri ve teknoloji sağlayıcılar gibi başlıca paydaşlar arasında koordinasyon ve iş 
birliği sürdürülebilir ve devamlılık arz eden finansmanın olmazsa olmazıdır.  
Her ne kadar söz konusu çalışmanın yayınlanmasından bu yana iki yıldan daha az 
bir süre geçmiş olsa da raporda dile getirilen tahmin ve tavsiyelerin birçoğu kendisini 
göstermeye başlamıştır:
• Güneş ve rüzgâr enerjisi için küçük ve şebeke ölçeğinde YEKA ihaleleri düzenlenmiş 

ve yatırımcılarla finansörlerden ilgi görmüştür.
• Mahsuplaşmaya ilişkin yasal düzenlemeler çıkarılmış ve kendi elektriğini kendisi 

üreten ticari ve sınai kullanıcıların yatırımları görülmeye başlanmıştır.
• Yenilenebilir enerjinin ayrı bir ürün olarak sertifikasyonu ve ticaretine yönelik 

piyasalar ile spot ve uzun vadeli elektrik satın alma sözleşmelerinin (PPA) önü 
açılarak 2021 ortasından itibaren yürürlüğe girebilmeleri sağlanmıştır.

• Finansal kuruluşları “yeşil” enerji üretimi ve tüketimine yönelik özel finansman 
ürünleri sunmaya başlamıştır.

• İklim finansmanı bağlamında Türkiye’ye devletin ve KFK’lerin başı çektiği bir 
tabloda yeni kaynakların aktarılması süreci başlamıştır.

• Kamu sektörünün enerji verimliliği projelerinde ESCO’ların işleyişini 
kolaylaştırmaya yönelik ikincil yasal düzenlemeler çıkarılmış ve bu projeler 
başlamıştır. 
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Kamu sektöründe enerji verimliliğine yönelik merkezi bir koordinasyon mekanizması 
kurulmasına yönelik değerlendirmelerin hız kazandığı bir ortamda finansman 
mekanizmalarını iklime yönelik eylemlerle ilişkilendiren uzun vadeli bir planlama 
öngören bütünleşik bir yaklaşıma ihtiyaç duyulacaktır.  Kısa vadede yeşil toparlanmaya 
yönelik çabalar uzun vadeli eylem planları kapsamına alınırken yeni YEKDEM ve mini-
YEKA ihale mekanizması, yenilenebilir enerjinin finansmanı için sürdürülebilir bir yol 
sağlayabilir. Bununla birlikte, enerji verimliliği ve elektrifikasyon alanında yapılacak 
ek yatırımların maliyetini karşılamak için ek araç ve yaklaşımların da geliştirilmesi 
gerekecektir. SHURA, Dönüşümün finansmanını sağlamaya ve yeşil toparlanma ile yeşil 
düzenin gereklerini yerine getirmeye yönelik seçenek ve araçları irdelemek üzere geniş 
bir paydaş yelpazesinin de katılımı ile bir çalışma gerçekleştirecektir. 

6.3 Politikalara İlişkin Çıkarımlar  

6.3.1 Dönüşümü Mümkün Kılmak
Çalışmada sunulan model kapsamında öngörülen potansiyel faydaları sağlamak için 
aktif politikaların hayata geçirilmesi şarttır. Yukarıda da vurgulandığı üzere politika ve 
eylemlerin etkili ve öngörülebilir olması için bunları 2030 ve 2050’yi hedef olarak gören 
uzun vadeli bir İklim Aksiyonu vizyonunun parçası haline getirmek gerekmektedir. 
Gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekteki yatırımcılar ve finansman sağlayan 
kurumlar açısından öngörülebilirlik bilhassa önemli bir konudur. Aşağıda belirtilen 
politika eylemleri, elektrik üretiminde fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçişe 
yönelik 2030 vizyonunu hayata geçirmek için gereken çerçevenin başlıca unsurlarıdır:
• Karbon fiyatlamasını hayata geçirmek: Bu çalışmanın sonuçlarının da işaret 

ettiği üzere karbon fiyatlamasının ya da bir karbon vergisinin hayata geçirilmesi 
elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını artırmaya yardımcı olacaktır. 
Bir yandan da son kullanıcı durumundaki sektörlerde enerji verimliliği ve 
dekarbonizasyon çabaları için de motivasyon sağlayacaktır. Çalışmanın sonuçları 
düşük tutarda da olsa zaman içinde artan oranlarla uygulamaya konulacak bir 
karbon fiyatının veya vergisinin ekonomiye etkisinin asgari düzeyde kalacağını 
ancak bir yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki 
payının 2030’a gelindiğinde %50’yi aşmasını da kolaylaştıracağını göstermektedir. 
Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) projesi11 gibi Türkiye’nin karbon 
fiyatlandırmasını uygulamaya koyma yönündeki mevcut çabalarına hız verilmesi ve 
karbon fiyatlandırmasının yeni İklim Eylem Planına entegre edilmesi gerekmektedir.    

• Piyasaya dayalı mekanizmalarla birlikte, gereken durumlarda yenilenebilir 
enerji için teşvikler uygulamak: Çalışmanın sonuçlarının da gösterdiği üzere, 
yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların maliyetindeki düşüş, yenilenebilir 
enerji için teşvik uygulamalarına olan ihtiyacı da azaltacaktır. Ancak yaygınlığın 
artması için özellikle dağıtık üretim alanında bazı teşviklere ihtiyaç duyulacağı 
da açıktır. Türkiye’nin halihazırda uygulamada olan gelişmiş bir teşvik sistemi 
bulunmaktadır. Bu sistemin, rekabetin yoğun olarak kendisini gösterdiği ihalelerle 
birlikte kullanımına devam edilmesi ve gereken şekilde değiştirilmesi önem arz 
etmektedir12. 

11 2013’ten bu yana Türkiye, 2011’de Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkelerin sera gazı emisyonlarını piyasaya dayalı 
enstrümanların etkili kullanımı yoluyla azaltma yönündeki çabalarına destek vermek için başlatılan Partnership for Market 
Readiness (PMR) programına katılmaktadır. PMR programının Türkiye’deki 1. Aşaması analitik çalışmalardan oluşmaktaydı ve 
Kasım 2019’da tamamlanmıştı. Pilot çalışmalardan ve uygulamadan oluşan 2. Aşama ise Ocak 2020’de başlamıştır.
12 2021’de, 2025 sonu itibarıyla faaliyete geçecek yeni tesisler için daha düşük fiyatlar öngören yeni bir yenilenebilir enerji 
şebeke bağlantı tarifesi yürürlüğe girmiştir. Geride kalan on yıllık dönemde lisans alımı öncesi ve lisanslama süreçlerinde 
rekabetin kendisini gösterdiği ihaleler çeşitli şekillerde düzenlenmiş olup, gelecekte de devam edecekleri öngörülmektedir.

Kısa vadede yeşil 
toparlanmaya yönelik 

çabalar uzun vadeli 
eylem planlarına dahil 
edilirken yeni YEKDEM 

ve mini-YEKA ihale 
mekanizması, yenilenebilir 

enerjinin finansmanı için 
sürdürülebilir bir patika 

sağlayabilir.
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• Fosil yakıtlara yönelik verimli olmayan destekleri ve teşvik mekanizmalarını 
yürürlükten kaldırmak: Bu çalışmada fosil yakıtlara verilen teşviklerin yürürlükten 
kaldırılmasına ilişkin özel bir modelleme yapılmamış olsa da önceki çalışmalarda 
bu tür teşviklerin GSYİH’nin neredeyse %1’ine tekabül ettiği ve yürürlükten 
kaldırılmalarının önemli miktarda emisyonun da ortadan kalkmasına yardımcı 
olacağı ortaya konulmuştur (SHURA, 2019; Acar ve Yeldan, 2016). Mevcut tabloda 
fosil yakıtlara uygulanan teşviklerin, Türkiye’nin GSYİH’si içindeki payı Dönüşüm 
senaryosunda öngörülen ek sosyal refah faydalarıyla kıyaslanabilir düzeydedir. 
Dolayısıyla verimsiz teşviklerin yürürlükten kaldırılması ve böylelikle emisyonun 
azaltılması yönünde adımlar atılmasının kayda değer faydalar getireceği söylenebilir.  

• Enerji verimliliğini sağlamak için uzun vadeli planlama ve piyasaya dayalı 
politikaları uygulamak: Bu çalışmada enerji verimliliğinin, Dönüşümün sağladığı 
sosyoekonomik faydaların itici gücünü oluşturacağı sonucuna ulaşılmıştır. 
Özel sektörde ve kamu sektöründe enerji verimliliği alanında çalışmalara hız 
kazandırmak için gereken yasal düzenlemeler yapılsa da daha etkili adımlar 
atılabilmesi için 2023 yılı için öngörülen mevcut planların ötesine uzanan daha 
uzun vadeli bir vizyon ve planlama gerekmektedir. Daha önceki çalışmalarda 
çoğu enerji verimliliği yatırımının ekonomik anlamda sürdürülebilirliğini piyasa 
mekanizmaları ile sağlamanın mümkün olduğu ve yatırımların hız kazanması 
için somut kurallar ve piyasaya net yönlendirmeler veren bir mevzuat ve politika 
çerçevesine ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuştur (SHURA, Ekim 2020). Büyük 
ölçekli tüketici ve şebeke ölçeğinde enerji verimliliği yükümlülükleri, teşvikler, beyaz 
sertifika programları ve ihalelerle birlikte yatırımların önünü açan politikaların 
başlıca unsurları olacaktır. 

  
6.3.2 Adil bir Dönüşüme Doğru 
Çalışma kapsamında ulaşılan sonuçlar, Dönüşümün sosyoekonomik etkisinin, sağlık, 
çevre ve ücret gelirleri açısından kayda değer faydalarıyla genel anlamda olumlu 
olacağını göstermektedir. Yatırımların önünü açan politikaların hayata geçirilmesi, 
öngörülen gelir ve verimlilik artışlarının da gerçekleşmesini sağlayabilecektir. Bununla 
birlikte fosil yakıtlardan elektrik üretimiyle bağlantılı sektörler ile genel verimlilik 
kazanımlarından faydalanmayan sektörlerde, üretim ve istihdam Baz senaryoya 
kıyasla daha düşük seyredecektir. Üretim ve istihdamı dönüşümden fayda sağlayacak 
olan sektörlere yöneltmek için iş gücü eğitimi ve kayıpların tazmini gibi politikaların 
geliştirilmesi, kayıpların önüne geçebilmek için gereklidir. 

Dönüşümün daha kalifiye ve daha iyi eğitimli iş gücünü gerektireceği bulgusu 
ışığında “yeşil yakalı” bir iş gücünün ortaya çıkabilmesini sağlamak için aktif politika 
yaklaşımlarına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Yenilenebilir enerji sayesinde oluşturulan 
istihdam olanaklarının önemli bir kısmı işletimden ziyade inşaat ve kurulum 
aşamalarında olacağı için söz konusu işlerin nispeten geçici mahiyette işler olacağı 
söylenebilir. Diğer ülkelerde yaşanan deneyimlerde, başka sektörlere geçiş yapan 
işçilerin fiilen gelir kaybı yaşadığı görülmüştür (O’Connor, 2021). Bir başka deyişle, 
bölgesel ve fonksiyonel gelir dağılımındaki eşitsizliklerin daha da artması beklenebilir. 
Çalışmada yer alan ücretlerde ve gelir dağılımında genel iyileşme bulgusunun belirli 
bölge ve çalışma alanlarında yaşanabilecek yıkıcı etkilerin göz ardı edilmesine yol 
açmaması önem taşımaktadır. Geçmişte fosil yakıta dayalı üretim alanlarında çalışan 
işçilerin, başka alanlara yönlendirilmesinde dikkatle tasarlanmış bölgesel kalkınma 
programlarına ihtiyaç duyulacaktır. Zira söz konusu sektörlerin çoğu bölgeye özel olup, 
kömür madenciliği gibi bazıları da yerel ekonomide önemli roller oynamaktadır.

Dönüşüm sürecinde 
mesafe kat etmek için 

ulusal ölçekte hedefler 
ve planlama elzemse 

de potansiyel faydaları 
azami düzeye çıkarmak ve 

bunların adil bir biçimde 
paylaşımını sağlamak için 
gerek ulusal gerekse yerel 

bağlamda çözümlere ihtiyaç 
duyulacaktır. 
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Çalışmada ulaşılan en önemli sonuçlardan biri sanayide öngörülen dönüşümün 
daha yüksek teknoloji düzeyiyle faaliyet gösteren sektörler için avantaj teşkil 
edeceği yönündedir. Her ne kadar çalışmada elektrifikasyon, dağıtık üretim ve enerji 
verimliliğinin gerektireceği dijitalleşme ve enerji yönetiminin istihdam üzerindeki etkisi 
tam olarak tespit edilememiş olsa da yapısal dönüşümün yeni yetkinlikler gerektireceği 
açıktır. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği için gereken teknik yetkinliklerin 
ötesinde,  genel anlamda daha temiz bir çevre için de eğitim, bakım ve yönetim 
hizmetleri alanında belirli yetkinliklere ihtiyaç duyulacaktır. Hizmetlerin giderek daha 
dağıtık bir hal alması, yerel ölçek ile toplum ölçeğinde kalkınma, dönüşüm planlama 
ve politikalarının entegrasyonunu gerektirecektir. Bir başka deyişle dönüşüm sürecinde 
mesafe kat etmek için ulusal ölçekte hedefler ve planlama elzemse de potansiyel 
faydaları azami düzeye çıkarmak ve bunların adil bir biçimde paylaşımını sağlamak için 
gerek ulusal gerekse yerel bağlamda çözümlere ihtiyaç duyulacaktır.   
       
İthalata bağımlı sermaye enjeksiyonu ve ücretlerin baskılanmasına dayalı bir 
ekonomik büyüme modelinden, toplam faktör verimliliğine ve yerli kaynaklara dayalı 
yüksek katma değerli ekonomik kalkınmaya geçiş için ilerlemenin önünü açmaya 
yönelik politikalar ve bunlarla bağlantılı eylemler ile birlikte uygun eğitim ve öğrenim 
programlarına ihtiyaç duyulacaktır. Dönüşüm senaryosunun yenilenebilir enerji ve 
enerji verimliliği ekipmanlarının yerli üretimini destekleyen iktisadi politikalar ve 
adil bir dönüşüm sürecine destek veren sosyal politikalarla birlikte uygulanması, 
2030 yılı perspektifinde önerilen politikaların ve eylemlerin özünü oluşturmaktadır.  
SHURA adil bir dönüşümün ayrıntılarıyla planlanmasını ve uygulanmasını mümkün 
kılacak politikaları daha da derinlemesine irdelemek için geniş paydaş katılımıyla 
çalışmalarına devam edecektir. 
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Model Formülasyonu

Küme/endeks, parametre ve karar değişkenlerinin listeleri Tablo 11. ve Tablo 12 ve 
Tablo 13.‘te verilmiştir. Modelin baz yılı 2018 olup, zaman endeksleri 2020, 2023, 2026, 
2030, 2035 ve 2040’a uzanmaktadır.

Ek I – Tabandan-Tavana Elektrik Modelinin Formülasyonu, Diğer 
Varsayımlar ve Sonuçlar

sembol tanım

i,j
elektrik üretiminde kullanılan teknolojiler {Asfaltit, Biyoenerji, Ko-jenerasyon, Dizel, FuelOil, Jeotermal, 
TaşKömürü, Hidro_Baraj, Hidro_Dere_Yatağı, ImpCoal, Linyit, DüşükNitLinyit, LNG, LPG, Nafta, DoğalGaz, 
Nükleer, Güneş, Rüzgâr}

thr termal teknolojileri {Asfaltit, Biyoenerji, Ko-jenerasyon, Dizel, FuelOil, TaşKömürü, ImpCoal, Linyit, 
DüşükNitLinyit, LNG, LPG, Nafta, DoğalGaz}

nthr termal-dışı teknolojiler {Jeotermal, Hidro_Baraj, Hidro_Dere_Yatağı, Nükleer, Güneş, Rüzgâr}

rnw yenilenebilir teknolojiler {Jeotermal, Hidro_Baraj, Hidro_Dere_Yatağı, Güneş, Rüzgâr}

h Saat - 1, ... ,8760

d Gün - 1, … ,365

t0,t,tt Yıl - t0: 2018; t,tt: 2018, 2020, 2023, 2026, 2030, 2035, 2040

Tablo 11: Küme ve endekslerin listesi..
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Tablo 12: Parametre listesi.

sembol tanım

pLoad(t,h) t yılında h saatinde MWh cinsinden yük talebi

pLoadProfile(t0,h) t yılında h saatinde normalize yük talebi (saatlik yükün toplam yıllık yüke oranı)

pTotLoad(t) t yılında h saatinde MWh cinsinden toplam yük talebi

pInsCap0_(t,d,i) t yılında i teknolojisi bazında günlük kurulu kapasite (MW)

pInsCap0(t,i) t yılının başında i teknolojisi bazında kurulu kapasite (MW) - planlama ufku öncesinde kurulmuş

pInsCap0Ret(t,i) t yılının başında i teknolojisi bazında devreden çıkarılmış kurulu kapasite (MW) - planlama ufku önce-
sinde kurulmuş

pRetirementRate(t,i) yıl bazında teknoloji başına başlangıçtaki kurulu kapasitenin yüzdesi cinsinden devreden çıkarma 
oranı

pAvFac(i) Üretim tesislerinin kullanılabilirlik faktörü

pLoadFac(i,h) i teknolojisinin h saatinde üretim potansiyeli . Yenilenebilir olmayan kaynaklar için 1 olarak belirlen-
miştir.

pHeatRate(i) Üretim tesislerinin ısı oranı - GWh başına Mbtu

pBigGen(t) t yılında en büyük üretim tesisinin kapasitesi - (1,5 GW)

pCapCost(i) i teknolojisinin sermaye maliyeti - kW başına ABD$

pFuelCost(i) i teknolojisinin yakıt maliyeti - btu başına ABD$

pFOMcost(i) i teknolojisinin sabit işletim ve bakım maliyeti - kW başına ABD$

pVOMcost(i) i teknolojisinin değişken işletim ve bakım maliyeti - kWh başına ABD$

life(i) i teknolojisinin ömrü - yıl

pSUcost(i) i teknolojisinin devreye alma maliyeti - kW başına ABD$

pSDcost(i) i teknolojisinin devreden çıkarma maliyeti - kW başına ABD$

pMinLoad(i) i teknolojisinin asgari saatlik üretim miktarı - GWh

pMaxNewIC(i,t) i teknolojisinin azami yıllık yeni kurulu kapasitesi - t döneminde GW

pMaxTotIC(i) i teknolojisinin azami toplam kurulu kapasitesi - GW

pSbsdy(i) Teşvikler sayesinde sermaye maliyetinde sağlanan düşüş - yüzde

pEleGrowth(t) Elektrik artış oranı

pPeakLoad Azami yük - azami yükün baz yıldaki toplam yüke oranı

pOperRes İşletim rezervi - saatlik yük oranı (%2)

pFrcstErr Rüzgâr ve güneş için tahmin hataları (%15)

pResMargin Rezerv marjı (%15)

ρ Sosyal iskonto oranı

pAnnEleGrwth Yıllık elektrik artış oranı

pVOLL Kayıp yük değeri (1ABD$/kWh)

α(tt) Farklı dönem uzunluklarını karşılamak için gereken parametre

pCO2coef(i) Mbtu başına kg cinsinden CO2 emisyonu

pEmisTotLim(t) t yılında emisyon üst sınırı
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Kurulu kapasite, kullanılabilir kapasite ve yük üretimi arasındaki fark, maliyetlerin 
gerçekleşmesi ve modelin dinamiklerini anlamak için elzemdir. vICtot(i,t) i 
teknolojisinin t dönemindeki kurulu kapasite (ya da tasarım kapasitesi) rakamını 
vermekte olup, bu rakam da sermaye gideri ile sabit işletim ve bakım giderleri ile 
bağlantılıdır. vPow(i,t,h) ise h saatindeki kullanılabilir kurulu kapasite olup değişken 
işletim ve bakım giderleri ile bağlantılıdır. vGen(i,t,h)  t saatinde üretilen fiili yük 
miktarını vermekte olup, dolayısıyla toplam değişken işletim ve bakım giderlerinin 
yanında santrallerde kullanılan yakıtların toplam maliyetini de etkilemektedir.

  (1)- (7) sayılı denklemler modelde maliyetlerin muhasebesini yansıtmaktadır. Yıllık 
bazda sermaye maliyeti, sabit işletim ve bakım maliyeti ve değişken maliyetler 
sırasıyla (1), (2) ve (3) numaralı denklemlerde ifade edilmektedir. Öte yandan (4) 
ve (5) numaralı denklemler tüketicilere verilmemiş enerjinin maliyeti ile santrali 
devreye alma giderlerini göstermektedir. Son olarak, (6) numaralı denklem her 
bir dönemdeki tüm giderlerin genel toplamını, (7) numaralı denklem ise elektrik 
sisteminin toplam iskontolu gider tutarını göstermekte yani modelin amaçladığı işlevi 
gerçekleştirmektedir.  

Tablo 13: Karar alım süreçlerinde kullanılan değişkenler.

sembol tanım

vGen(i,t,h) i teknolojisiyle t yılında h saatinde üretilen elektrik (GWh cinsinden)

vPow(i,t,h) i teknolojisiyle t yılında h saatinde kullanılabilir elektrik (GW cinsinden)

vPowD(i,t,d) i teknolojisiyle t yılında d gününde kullanılabilir elektrik (GW cinsinden)

vUp(thr,t,d) thr teknolojisinin t yılında d gününde devreye alınması (GW cinsinden)

vDw(thr,t,d) thr teknolojisinin t yılında d gününde devreden çıkarılması (GW cinsinden)

vICnew(i,t) t yılında i teknolojisiyle yeni kurulu kapasite (GW cinsinden)

vICtot(i,t) t yılında i teknolojisiyle toplam kurulu kapasite (GW cinsinden)

vFOMc(t) t yılında sabit gider

vVOMc(t) t yılında 2019 fiyatları üzerinden ABD$ cinsinden değişken gider

vCAPc(t) t yılında 2019 fiyatları üzerinden ABD$ cinsinden sermaye gideri

vNSE(t,h) t yılında h saatinde GWh cinsinden tüketicilere verilmemiş olan enerji

vNSEc(t) t yılında tüketicilere verilmemiş olan enerjinin 2019 fiyatları üzerinden ABD$ cinsinden maliyeti

vEMS(i,t) t yılında i teknolojisinden kaynaklanan emisyon (Mt CO2e cinsinden)

vUpDwC(t) t yılında d gününde i termik santralinin çalıştırma ve durdurma maliyeti (2019 fiyatları üzerinden $ 
cinsinden)

vAnnCost(t) t yılında 2019 fiyatları üzerinden ABD$ cinsinden toplam yıllık maliyet

vTotCost 2019 fiyatları üzerinden ABD$ cinsinden toplam iskontolu maliyet

vEmis(i,t) t yılında i teknolojisinden kaynaklanan CO2 emisyonu (Mton cinsinden)

vEmisTot(t) t yılında elektrik sektörünün toplam CO2 emisyonu (Mton cinsinden)
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Üretilen tüm elektriğin yanında tüketicilere verilmemiş miktar (8) numaralı denklemde 
gösterildiği üzere saat bazında dengeli olmalıdır. Baz yılın (normalleştirilmiş) yük 
profilinin geride kalan üç yıldaki tablo bağlamında sabit olduğu varsayılmaktadır.

(9) numaralı denklem kurulu kapasitenin süreklilik denklemi olup, bir başka deyişle 
i teknolojisinin t dönemindeki kurulu kapasitesi t-1 dönemindeki kapasite ile içinde 
bulunulan dönemde kurulan yeni kapasitenin toplamına eşittir. Ayrıca, son iki değişken 
baz yıldan gelen ya da planlama ufku içinde kurulan devreden çıkarma kapasitesini 
göstermektedir. 

Her termik seçenek için kullanılabilir kapasiteyi etkileyen zamana bağlı kısıtlamalar 
(10) ila (13) numaralı denklemlerde gösterilmekte olup, termal dışı üniteler için bunlara 
karşılık gelen kısıtlamalar (13) numaralı denklemde gösterilmektedir. 

vCAPc(t)= 106∙∑  pCapCost(i) * vICtot(i,t) ∀ t (1)

vFOMc(t)= 106∙∑ α(t)*pFOMcost(i) * vICtot(i,t) ∀ t (2)

c(t)= α(t)*∑ [103* pVOMcost(i) * vPow(i,t,h) + pHeatRate(i) * pFuelCost(i) * vGen(i,t,h)] ∀ t (3)

vNSEc(t)= α(t) * ∑ [pVOLL * vNSE(t,h)] ∀ t (4)

vUpDwC(t)= 106 * α(t) * ∑ [pSUcost(thr) * vUp(thr,t,d)] ∀ t (5)

vAnnCost(t) = vFOMc(t) + vVOMc(t) + vNSEc(t) + vUpDwC(t) ∀ t (6)

vTotCost= ∑ [vAnnCost(t)∙(1/(1+ρ)t-t0]  (7)

i

i

(i,h)

(thr,d)

tt

h

vPowD(thr,t,d) = vPowD(thr,t,d-1) + vUp(thr,t,d) - vDw(thr,t,d) ∀ thr,t,d (10)

vPowD(thr,t,d) ≤ pAvFac(thr) ∙ vICtot(thr,t) ∀ thr,t,d (11)

vPow(thr,t,h) = vPowD(thr,t,d(h)) ∀ thr,t,d (12)

vPow(nthr,t,h)≤pAvFac(nthr) ∙ vICtot(nthr,t) ∀ thr,t,d (13)

∑ [vGen(i,t,h)] + vNSE(t,h) ≥ pLoadProfile(t0,h) * pTotLoad(t) ∀ t,h (8)
i

vICtot(i,t) = vICtot(i,t-1)+vICnew(i,t)  -      ∑           vICnew(i,tt) - pInsCap0Ret(t,i) ∀ i,t >t0 (9)
i 0≤tt-t-life(i)≤3
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(14) numaralı denklem her bir saatte gerçekleşen üretimin asgari üretim ile 
kullanılabilir elektrik rakamı arasında kaldığını gösterirken (15) - (16) sayılı denklemler 
sırasıyla ilgili döneme ilişkin yeni ve toplam kapasiteye ilişkin limitleri ortaya 
koymaktadır. 

(17) sayılı denklemde gösterilen azami yükün üzerinde bir rezerv marjı bulunmalıdır. 
Öte yandan (18) sayılı denklem kullanılabilir elektrik ile fiili üretim rakamı arasındaki 
farkı yansıtmak üzere operasyonel rezervin de analize dâhil edilmesi gerektiğini ifade 
etmektedir. Söz konusu rezerv şebekedeki en büyük üretim tesisinin yanında rüzgâr ve 
güneş enerjisiyle üretime ilişkin tahmin hatalarını da karşılamakta kullanılmaktadır. Bu 
rezervler (Octaviano, 2015) ile aynı şekilde temsil edilmektedir.

Elektrik üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonları, ilgili teknoloji ve yıllık toplam 
bağlamında sırasıyla (19) ve (20) sayılı denklemlerle temsil edilmektedir.

MinLoad(i)  ≤  vGen(i,t,h)  ≤  pLoadFac(i,h) ∙ vPow(i,t,h) ∀ i,t,h (14)

vICnew(i,t) ≤  MaxNewIC(i,t) ∀ i,t (15)

vICtot(i,t) ≤  MaxTotIC(i) ∀ i,t (16)

∑ [ pAvFac(i)∙vICtot(i,t) ] ≥ (1+pResMargin) ∙ pPeakLoad ∙ pTotLoad(t) ∀ t (17)

∑ [ pLoadFac(i,h)∙ vPow(i,t,h) - vGen(i,t,h)] ≥  pOperRes ∙ pLoadProfile(t0,h)∙ pTotLoad(t)+         

pFrcstErr ∙[vGen(“Wind” ,t,h)+vGen(“Solar” ,t,h)]+ pBigGen(t)
∀ t,h (18)

i

i

vEmis(i,t) =10-6  ∑ [pCO2coef(i) ∙ pHeatRate(i) ∙ vGen(i,t,h)] ∀ i,t (19)

vEmisTot(t)= ∑ vEmis(i,t) ∀ t (20)

h

i
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Varsayımlar

Tablo 14: Toplam elektrik üretimi, 2020-2030 (TWh).

Tablo 15: Karbon vergisinin uygulandığı senaryo: Dönüşüm.

Yıl Baz Dönüşüm

2020 316 316

2021 330 326

2022 344 336

2023 358 347

2024 373 357

2025 387 367

2026 402 378

2027 417 389

2028 432 399

2029 447 410

2030 462 421

2031 477 432

2032 492 442

2033 507 453

2034 522 464

2035 537 475

2036 551 485

2037 565 496

2038 579 506

2039 593 517

2040 606 527

Yıl Karbon Vergisi

2021 4,42

2022 9,25

2023 19,31

2024 20,13

2025 20,94

2026 21,75

2027 22,56

2028 23,38

2029 24,19

2030 25,00

2035 25,00

2040 25,00
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Ek sonuçlar

2023 2030 2040

TWh GW TWh GW TWh GW

Biyokütle 0,021 0,646 0,155 0,645 0,140 0,644

Jeotermal 9,006 1,260 8,625 1,260 8,183 1,242

Rezervuarlı 
Hidroelektrik 62,449 23,536 62,057 23,536 61,466 23,332

Akarsu tipi 
Hidroelektrik 19,654 8,155 19,597 8,155 19,407 8,078

Yerli Kömür 71,988 10,558 71,386 11,487 103,693 18,121

İthal Kömür 64,941 10,249 67,145 12,066 62,985 11,830

Doğal Gaz 81,925 26,006 120,113 30,824 147,730 38,456

Güneş Enerjisi 17,087 9,113 45,348 24,195 74,975 40,000

Rüzgâr 30,496 11,351 65,288 24,873 122,505 46,913

Diğer 0,720 1,004 2,069 1,875 4,726 4,000

Toplam 358,286 101,878 461,783 138,916 605,810 192,616

2023 2030 2040

TWh GW TWh GW TWh GW

Biyokütle 6,556 0,987 9,420 1,481 11,742 2,000

Jeotermal 9,847 1,432 13,006 1,964 12,269 2,000

Rezervuarlı 
Hidroelektrik 62,266 23,536 62,169 23,536 72,803 27,608

Akarsu tipi 
Hidroelektrik 19,619 8,155 20,637 8,579 28,855 12,000

Yerli Kömür 52,032 9,981 36,026 9,690 48,033 12,571

İthal Kömür 62,956 9,723 43,504 9,186 42,000 8,650

Doğal Gaz 67,609 23,433 106,794 21,931 104,407 21,884

Güneş Enerjisi 24,206 12,901 49,698 26,487 75,042 40,000

Rüzgâr 40,388 14,836 76,097 28,217 126,139 48,000

Diğer 1,091 1,131 2,307 1,975 4,275 3,807

Toplam 346,572 106,114 419,659 133,047 525,565 178,520

Tablo 16: Baz Senaryo kapsamında üretim miktarları ve kurulu kapasite rakamları.

Tablo 17: Dönüşüm senaryosu kapsamında üretim miktarları ve kurulu kapasite rakamları.
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Şekil 19: [Dönüşüm – Baz]: Kurulu kapasite rakamları, 2020-2040, GW

Şekil 20: [Dönüşüm – Baz]: Kurulu kapasite rakamları, 2030, GW
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Güçlendirilmiş I/O veri yapısından hareketle, artık ulusal düzeyde toplam arz (güç 
emilim) rakamı ile ekonominin her bir bölgesinde üretilen katma değerlerin toplamına 
vakıf bulunuyoruz. Model, yerli üretimin (DC) ithalata olan taleple (M) birlikte ulusal 
düzeyde kompozit emtiayı oluşturduğu Armington ticaret sisteminin ilkelerine göre 
düzenlenmiştir.  (Armington, 1969)  çizgisinden devam ederek yurt içindeüretilen ve 
ithal edilen emtiaların sabit ikame esnekliği (CES) fonksiyonuna atıfla birbirlerinin tam 
olarak ikamesi olamayacağını varsaymaktayız: 

(21) sayılı denklemde CC kompozit emtia bağlamında toplam emilimi, DC yurtiçindeki 
üretim miktarını, M ise her bir i sektöründeki ithalat miktarını ifade etmektedir. 
i. σ=1/(1-ρ)  sayılı denklem yerli ve ithal ürünler arasındaki sabit ikame esnekliği 
parametresidir. Bu noktada (21) sayılı denklemin ulusal düzeyde yerli üretim ve ithalat 
arasındaki ilişkiyi temsil ettiğini varsaymaktayız. Ancak toplam yerli üretim de kaynak 
bölge (DC) bağlamında farklılaşmaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki denklemde ortaya 
konulan ikame olanakları, bölgesel yerli üretim DCY, DCZ, ve ithalat arasındaki ilişkiyi 
göstermekte ve bunların tümü yurt içindeki toplam emilim düzeyini yansıtmaktadır.

Her bir bölgede üretim faktörleri olan sermaye (K) ve iş gücü (L) söz konusu 
bölgenin çıktısını oluşturmaktadır (X). Her bir bölgede, bölgeyi temsil eden firmanın 
kâr maksimizasyonu davranışları bölgedeki ücretleri (W) ve kârlılık oranlarını (rk) 
belirlemektedir. Her bir bölgenin çıktı miktarı yurtiçinde (DC) ya da ihracatta (E) talebe 
konu olmaktadır. Ülke genelinde toplam yurt içinde emilim miktarı (CC) ise tüketim (C), 
yatırım (I), emtia alanında yapılan kamu harcamaları (G) ve bölgesel ara ürünler (INTr) 
gibi alt kalemler üzerinden irdelenebilmektedir. Bu tablo kapsamında her bir sektörün 
ithalat fiyatı, ulusal düzeyde belirlenmekte ve bölgesel düzeyde başkaca bir ayrışmaya 
konu edilmemektedir. Yine de, kaynakların erişilebilirliğinden ve faktör fiyatlarındaki 
farklılıklardan hareketle, her bir sektörün ihracat fiyatının bölgesel düzeyde farklılık 
göstermesine izin verilmektedir.

Dolayısıyla kompozit emtianın fiyatı yerli emtia ile ithalatın bileşim içindeki 
paylarının ve yerli emtia ile ithalatın her bir i sektöründeki fiyatlarının bir fonksiyonu 
niteliğindedir.  

Ek II – TD Modelinin Formülasyonu

CCi=(AC)i [δi Mi 
-ρi +(1-δi)DCi

-ρi]-1/ρi  (21)

PCi=[Pi
D (DCi /CCi )+Pi

M (Mi/CCi )]  [1+saltaxi]  (22)

Pi
M=Pi

WM ∙ ε(1+tmi)  (23)

Pi,r
E = Pi

WE ∙ ε(1-txi,r)  (24)



98 Türkiye’de elektrik sistemi dönüşümünün sosyoekonomik etkileri

(22) sayılı denklemde saltax katma değer vergisi oranını ifade etmektedir. (23) ve 
(24) sayılı denklemlerde tm ve te gümrük ve ihracat vergisi / teşvik oranı rakamlarını 
göstermektedir. 

Bölgesel düzeyde üretim teknolojisinin nitelemesine bağlı olarak bölgesel istihdam 
oranı sağlanan iş gücünün marjinal üretkenliğine dayanmakta olup, maaş oranları 
toplam emek talebini arza eşitlemek suretiyle içsel biçimde çözümlenmektedir. Benzer 
biçimde, her bir bölgede toplam sermaye arzı, bölgesel düzeyde sermaye piyasalarını 
tam olarak kullanmak için toplam sermaye talebiyle eşitlenmektedir. 

Vergi çarpanı gelirleri ve devletten sağlanan transferler düşüldükten sonra yurt içindeki 
borçlara ilişkin faiz gelirleri, dünyanın geri kalanından sağlanan çarpan gelirlerinden 
yurt dışından temin edilen borçlara ilişkin faiz ödemeleri düşüldükten sonra kalan tutar 
her bir bölgede hanelerin temel gelir kaynaklarıdır:  

(27) sayılı denklemde Wr bölgesel nominal ortalama ücret oranı, WFDISTi,r ise bölgesel 
nominal ücret oranları arasındaki farkı yansıtan parametredir. Benzer biçimde RKir 
bölgesel düzeyde ayrışan kâr oranı, RKDISTi,r ise bölgesel kâr oranları arasındaki 
bağlantılı fark miktarıdır. Kir bölgesel düzeyde her bir sektörün sermaye talebini 
yansıtmaktadır. GOVTRANS hanelere yapılan toplam devlet transferlerini, DomDebtG 
yurt içindeki kamu borç stokunu, ForDebtP özel sektörün yurt dışı borç stokunu, NPFI 
ise yurt dışından gelen net faktör gelirini göstermektedir. 

Devlet katma değer vergisi (TOTSALTAX), üretim vergisi (TOTPRODTAX), gümrük vergisi 
(TARIFF), kurumlar vergisi (TOTCORPTAX), gelir vergisi (TOTHHTAX) ve ihracat vergisi 
(EXTAX) tahsil etmektedir:

Harcama boyutunda devletin mali politika kuralı olarak önceden belirlenmiş bir birincil 
fazla hedefini uygulamakta olduğu varsayımıyla hareket etmekteyiz. Kamu gelirleri, 
kamu transferlerinin tutarı, yurt içi ve yurt dışı borç stoku belli olduğu için model 
ekonomide kamu sektörünün dengesini belirleyen değişken devlet yatırımlarıdır. Bu 
çerçevede kamu sektörünün borçlanma ihtiyacı şöyle tanımlanmaktadır:

Yr= ∑i(Wr WFDISTir LDir+(1-corptax) RKr RKDISTir Kir)+GOVTRANS+rD DomDebtG+NPFI-rF ForDebtP  (27)

GREV = TOTPRODTAX+TOTSALTAX+TARIFF+TOTSSTAX + TOTCORPTAX+TOTHHTAX+EXTAX  (28)

PSBR = GREV – GCON –GINV – rFForDebtG - rDDomDebtG –GOVTRANS                29

∑iLDi,r =LSUPr  (25)

∑iKi,r =KSUPPr  (26)
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PSBR ya yurt içinden (ΔForDebtG) ya da yurt dışından (ΔForDebtG) temin edilen 
borçlarla finanse edilmektedir.

Haneler harcanabilir gelirlerinin sp kadarını tasarrufa yönlendirmektedir. Tüketim 
talebinin kalan kısmı ekonomide sabit payları (clesi) üzerinden kompozit fiyat (PCi) ile 
ekonominin sektörlerinin ürünleri arasında dağıtılmaktadır. 

Benzer biçimde toplam kamu harcamaları ekonominin sektörlerinin sabit paylarına 
göre dağıtılmaktadır:

Mali kural çerçevesinde (31) sayılı denklemde toplam kamu harcamalarını 
yansıtan GOVCON rakamının toplam gelirlerin sabit bir oranı olarak saptandığını 
varsaymaktayız:

Makroekonominin genel dengesi mal ve faktör piyasalarında göreli fiyatların yanında 
mal piyasaları, faktör piyasaları ve cari işlemleri dengeleyen reel döviz kuru ile ilişkilidir. 
Her dönemde resmi reel ücret oranının sabit kaldığını ve bölgesel iş gücü piyasalarının 
dengelenmesini sağlayan unsurun bölgesel işsizlik düzeyleri olduğunu varsaymaktayız. 

Mal piyasasındaki denge koşulu toplam talebin her bir sektördeki toplam arza eşit 
olduğu yönündedir:

Mal ve faktör piyasalarının makro düzeyde dengede yansımasını bulması toplam 
tasarruf ve toplam yatırımların şu şekilde eşit olduğunu göstermektedir: 

(14) sayılı denklemde CAdef yabancı para (ABD$) cinsinden ülke ekonomisinin cari 
açığını göstermektedir. Burada CAdef gelir tarafında ihracat ve işçi transferleri ile 
gider tarafında ithalat giderleri, yurt dışından faktör geliri transferleri ve (özel sektörün 
ve kamunun) yurt dışı borçlanmasına ilişkin faiz ödemeleri arasındaki farkı ifade 
etmektedir:  

CDi=clesi∙PRIVCON/PCi               30

GDi=glesi∙GOVCON/PCi               31

GOVCON=gcrGREV               32

CCi = CDi + GDi + IDPi + IDGi + INTi               33

PSAV + GSAV + e CAdef = PINV + GINV               34
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Model çerçevesinde dışarıdan gelen sermaye akışlarının gerek özel gerekse kamuya 
ait bileşenlerinin döviz bazında sabit bir düzeyle önceden belirlenen bir yolu izlediği 
varsayımıyla hareket etmekteyiz. Dolayısıyla her dönemde cari dengeyi sağlayan unsur 
reel döviz kuru e olmuştur.

Model, Türkiye ekonomisinin 2010-2025 büyüme oranlarını yansıtabilmek amacıyla 
dışsal bağlamda belirlenen değişkenlerin yıllık değerlerinin yanında politika rasyolarını 
da güncellemektedir. Bu noktada öncelikle sermaye stoklarını amortisman düşülmüş, 
yeni yatırım harcamalarıyla güncelliyor ve bir yandan da kullanılabilir iş gücü arzını 
nüfus artış oranlarına paralel artırabiliyoruz. Benzer biçimde teknik faktör üretkenlik 
oranları da Hicks-nötr bir yaklaşımla dışsal çerçevede belirlenmektedir. 

Bölgesel düzeyde iş gücü piyasalarının koşullarını ayrıntılarıyla yansıtabilmek 
için ekonominin çeşitli bölgeleri arasındaki göç davranışlarını da açık bir biçimde 
modelliyoruz:

Burada MIG bölgeler arası iş gücü akışlarını yansıtmaktadır. Bu değişkenden hareketle 
bölgelerin toplam iş gücü arzını Y (yoksul) ve Z (zengin) olarak tespit edebiliyoruz. 
nY ve nZ ise sırasıyla Y ve Z bölgelerindeki nüfus (ve dolayısıyla işgücü arzı) artış 
oranlarını yansıtmaktadır. Müteakip zaman dilimlerinde MIG davranışını modellemek 
için alışılmış Harris-Todaro (1970) yaklaşımını kullanıyoruz. Göç davranışlarının zengin 
bölgede (Z) beklenen ücret oranlarıyla yoksul bölgede (Y) gerçekleşen ücret oranları 
arasındaki farka hassasiyetini yansıtmak için kullanılan elastikiyet parametresi migres 
ışığında yoksul bölgeden zengin bölgeye iş gücü göçünün bu fark ile yoksul bölgenin iş 
gücü stokunun bir fonksiyonu olduğu sonucuna varabiliriz. 

Kamu ve özel sektörün yatırım davranışları bağlamında farklılık gösterdiğini 
varsayıyoruz. Kamu sektöründe toplam yatırımların dağılımını ifade eden bölge ve 
sektör bazında GINV (uygulama noktası bazında yatırım) bir politika aracı olarak 
önemini gösteren biçimde dışsal bağlamda belirlenmektedir. Öte yandan tek tek 
ilgili bölgelerdeki özel yatırımların sektör bazında dağılımı ekonominin üretime 
dönük sektörlerindeki kâr oranlarının bir işlevi olarak formüle edilmiştir. Söz konusu 
formülasyon Tobin-q yatırım modelini esas almakta ve önce bölgesel düzeyde sonra 
da sektörel ve (bölgesel) ortalama kâr oranları arasındaki farktan hareketle sektörel 
düzeyde özel yatırımların dağılımını belirlemeye yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede, 
her bir bölgede ücret ödemeleri düşüldükten sonra kalan toplam katma değerin i 
sektöründe kurulu sermaye stokunun değerine oranı üzerinden sektörel kâr oranlarını 
hesaplıyoruz.

 CAdef=∑i Pi
WEi+ROWtrHH+ForBorE+ForBorG-[∑i Pi

W Mi+(trrow∑i(1-tCorp )rKi )⁄e+rFForDebtE+rF ForDebtG]                35

LY
S (t+1)=(1+nY ) LY

S (t)-MIG(t)
LZ

S (t+1)=(1+nZ ) LZ
S (t)-MIG(t)                36

MIG(t)=migres∙[(E[WZ ]-WY)/WY ]  LY
S(t)                37
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Her bir bölgede ortalama kâr oranı (rAVG) belirlendikten sonra sektör bazında yatırım 
taleplerini ilgili sektörün kâr oranı i (ri,R) ile bölgenin ortalama kâr oranı arasındaki fark 
üzerinden düzenlemek zor olmamaktadır:

(39) sayılı denklemde DKi,R R bölgesinde i sektörüne yapılan özel yatırımların bölgedeki 
tüm özel yatırımlar içindeki payını, SPi,R ise aynı sektörün kâr rakamının bölgedeki 
toplam kâr rakamı içindeki payını göstermektedir. Benzer biçimde, i sektörünün kâr 
oranının bölgedeki sektörlerin ortalama kâr oranından daha yüksek (ya da daha düşük) 
olması durumunda söz konusu sektörün bölgedeki toplam yatırımlardan aldığı pay 
zaman içinde artmaktadır (ya da düşmektedir).

(39) sayılı denklemdeki duyarlılık parametresi bölgedeki toplam yatırım rakamının 
sektörler arasında dağılımına ilişkin beklenti ve geleceğe ilişkin belirsizliklerin 
etkisini yansıtmak üzere tasarlanmıştır. Mekanik bir görünüm arz etse de (39) sayılı 
denklemdeki sistem tasarımı özel sektör yatırımlarının önde gelen belirleyicilerinden 
biri olarak “kâr saikini” vurgulamaktadır.

Son olarak, bu aşamada borç stokunun gelişimini de hesaba katmaktayız. Öncelikle 
devletin yurt dışı borçlanması toplam PSBR’nin belirli bir oranı olarak analize dâhil 
edilmektedir:

ri,Y=[PVAi,Y∙Xi,Y
S  -WY∙Li,Y

D  /PCi Ki]                38

DKi,R(t+1)=SPi,R+μSPi,R                39

e ForBorG = (gfborrat)PSBR                40

DomBor = (1 – gfborrat) PSBR                41

DomDebtt+1 = DomDebtt + DomBort                42

ForDebtG
t+1 = ForDebtG

t + ForBorG
t                43

ForDebtP
t+1 = ForDebtP

t + ForBorE
t                44

dolayısıyla,

Bunun sonucunda da kamunun yurt içi borçlanması aşağıdaki denklem uyarınca 
gelişim göstermektedir:

Kamunun yurt dışından borçlanması ise şöyle ifade edilebilir:

Benzer biçimde, özel sektörün yurt dışından borçlanması da şu denklemle ifade 
edilebilmektedir: 
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Dönüşüm Senaryosunda duyarlılık analizi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir:

Elektrik sektörü modeli için üç türlü analiz gerçekleştirilmiştir:
• Karbon vergisinin düzeyi (sıfır vergi, düşük vergi, yüksek vergi)
• İskonto oranı (düşük, yüksek)
• Teşvik programı (yok, düşük, yüksek)

Yüksek vergi öngörülen senaryo kapsamında elektrik sektörünün elde edeceği 
sonuçların makroekonomik modelle eşleştirilmesine de devam edilmiştir.

Düşük vergi, yüksek iskonto oranı, düşük teşvik oranı kombinasyonunun elektrik 
sektörüne yönelik model açısından orijinal Dönüşüm senaryosunu nitelediği 
söylenebilir. Sonraki aşamada elektrik sektörü modeli başka beş ayarla da işletilmiştir. 
Dahası bunlardan biri olan yüksek vergili senaryonun makroekonomik modelle 
eşleştirilmesinde ek adımlar da atılmıştır. Bu bölümde, öncelikle elektrik sektörü 
modelinin analizi sunulacak, ardından yüksek karbon vergisinin makroekonomik 
göstergeler üzerindeki etkileri özetlenecektir.

Duyarlılık Analizi: Elektrik Sektörü Modeli

Dönüşüm senaryosunda kullanılan karbon vergisi düzeyleri (düşük) ve duyarlılık 
analizi kapsamında öngörülen karbon vergisi düzeyi (yüksek) Tablo 18‘de 
gösterilmektedir. Bu karbon vergisi afaki senaryoda zaman içinde 40  ABD$ düzeyine 
çıkarken orijinal Dönüşüm senaryosunda 25 ABD$’a kadar çıkmaktadır. Bu vergi 
oranlarına ek olarak herhangi bir verginin uygulanmadığı üçüncü bir konfigürasyon da 
değerlendirilmektedir.

Tablo 18: Karbon vergisi düzeyi (ABD$/ton)

Ek III – Duyarlılık Analizi

Yıl Karbon Vergisi 
Senaryosu - Düşük

Karbon Vergisi 
Senaryosu - Yüksek

2021 4,42 7,08

2022 9,25 14,80

2023 19,31 30,90

2024 20,13 32,20

2025 20,94 33,50

2026 21,75 34,80

2027 22,56 36,10

2028 23,38 37,40

2029 24,19 38,70

2030 25,00 40,00

2035 25,00 40,00

2040 25,00 40,00
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Duyarlılık analizinde kullanılan bu iskonto faktörü oranları Tablo 19‘da özetlenmiştir. 
Dönüşüm senaryosunda yüksek iskonto oranlarının kullanıldığı dikkate alınmalıdır. 
Son olarak, Tablo 20 düşük oranlara dayalı yapının Dönüşüm senaryosunda 
uygulandığı durumda duyarlılık analizinde başvurulan teşvik programlarını 
göstermektedir. Tüm teşviklerin kaldırıldığı üçüncü bir konfigürasyon da analiz 
edilmiştir.

Tablo 19: İskonto oranları

Tablo 20: Teşvik programları

Bu bölümün geri kalanında karşılaştırmalı bir sunuma yer verilecektir. Karşılaştırmada 
aşağıdaki göstergeler esas alınmıştır:
• Yenilenebilir kaynaklarla üretimin payı
• Yerel kaynaklarla üretimin payı
• Rüzgâr ve güneş enerjisiyle üretimin payı
• Emisyon yoğunluğu
• Toplanan karbon vergisi

Şekil 20. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payındaki değişim – dönüşüm senaryosu 
bağlamında. Senaryoların yenilenebilir enerji kaynaklarının payı bağlamında 
karşılaştırmasını vermektedir. Şekiller düşük ve yüksek teşvik oranlı programlar 
arasındaki farkın göz ardı edilebilir olduğunu göstermektedir. İki programın da esasen 
birbirine oldukça yakın olduğu dikkate alındığında bu sonucun çok da şaşırtıcı 
olmaması gerekir. Öte yandan bu iki program arasında herhangi bir teşvik örneği 
özelinde ciddi bir farklılık bulunmamaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı 
2030’da teşviksiz konfigürasyonda 3 puandan daha fazla düşüş sergilemektedir. Aynı 
rakam 2030’a gelindiğinde iskonto oranının etkisinin de marjinal olacağını (yaklaşık 
olarak 1,2 puan) göstermektedir. Nihayet, 

Yıl İskonto Oranı - Düşük İskonto Oranı - Yüksek

2020 %12,0 %14,0

2021 %11,5 %13,5

2022 %11,0 %13,0

2023 %10,5 %12,5

2024 %10,0 %12,0

2025 %9,5 %11,5

2026 %9,0 %11,0

2027 %8,5 %10,5

2028 %8,0 %10,0

2029 %7,5 %9,5

2030 %7,0 %9,0

2035 %7,0 %9,0

2040 %7,0 %9,0

Biyokütle Jeotermal Güneş Enerjisi

Yüksek Teşvik Oranı %75 %50 %50

Düşük Teşvik Oranı %60 %25 %25
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Şekil 20. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payındaki değişim – dönüşüm senaryosu 
bağlamında. Kapsamında son grafikte uygulanabilecek vergi şemalarının mukayesesi 
verilmiştir. Bu grafiğe bakıldığında emisyonlara vergi uygulandığında ciddi bir artış 
olduğu görülmektedir. Bunun da yenilenebilir enerjinin payında 5 puandan fazla 
bir artışı beraberinde getireceği söylenebilir. Ancak daha yüksek vergi oranlarının 
getireceği ek artış, nispeten sınırlı kalmaktadır. Bir başka deyişle, düşük vergi oranı 
kullanılan senaryo gelişim potansiyelinin büyük kısmını sağlamak için yeterli olacaktır. 
Bu gözlemlerin özeti için bkz. 

  
Şekil 22. Yerli enerji kaynaklarının payındaki değişim – dönüşüm senaryosu 
bağlamında. Toplam üretim profilinde yerel kaynakların payına ilişkin benzer 
karşılaştırmalara yer vermektedir. Yine senaryolar arasında düşük ve yüksek oranlı 
teşvik programları bağlamında fazla bir farklılık bulunmamakta ancak teşvikler 
tümüyle yürürlükten kaldırıldığında kayda değer bir düşüş görülmektedir. Düşük 
iskonto oranı uygulandığında, bu oranının etkisi 2030 itibarıyla yalnızca 1,2 puan 
olacaktır. 2030 itibarıyla düşük ve yüksek vergi oranları da aynı payı getirmektedir. 
Yani düşük vergi oranı kapsamında yerli kömürün daha yüksek olan payı yenilenebilir 
enerjilerdeki nispi düşüşle dengelenmektedir. Öte yandan, esasen linyit kullanan 

Şekil 21: Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam üretimdeki payı (%)

Şekil 22: Yenilenebilir enerji kaynaklarının payındaki değişim – dönüşüm senaryosu bağlamında.
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termik santrallerin daha yüksek kullanım oranı nedeniyle vergi oranları üzerinden daha 
yüksek yerli kaynaklara dayalı üretim oranını yakalamak mümkün olmamaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı bağlamında varılan tespitler ile Şekil 25. 
Emisyon yoğunluğu (kg CO2e/kWh)’de gösterildiği üzere rüzgâr ve güneş enerjisinin 
kombinasyonunun payı için de geçerlidir. Hiçbir teşvik ve vergi senaryosu dönüşüm 
senaryosuna kıyasla kayda değer bir farklılık arz etmemekte, diğer tüm seçenekler ise 
2030’a gelindiğinde %30’luk bir paya ulaşılmasını öngörmektedir.

Şekil 26. Emisyon yoğunluğundaki (kg CO2e/kWh) değişim – Dönüşüm bağlamında. ve 
Şekil 27. Toplam karbon vergisi (Milyar ABD$). Senaryolar bağlamında emisyon 
yoğunluğu karşılaştırmalarına yer vermektedir. Bu noktada varılabilecek kayda değer 
tek sonuç, emisyona vergi uygulanmadığı durumda görülen ciddi artış olacaktır. Fosil 
yakıta dayalı elektrik santralleri yoğunluk rakamını 0,344 düzeyinden 0,456 (kg CO2e/
kWh) düzeyine taşıyacaktır. Toplam emisyon rakamlarını ve üretim teknolojisi bazında 
çözümlemeyi gösteren, en kayda değer sonucun tüm senaryolarda linyite dayalı 
elektrik santrallerinin hâkim konumu olacağı bir tablodur.

Şekil 23: Yerli enerji kaynaklarının toplam üretimdeki payı (%)
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Şekil 24: Yerli enerji kaynaklarının payındaki değişim – dönüşüm senaryosu bağlamında.
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Şekil 25: Rüzgâr + Güneş enerjisinin toplam üretimdeki payı (%)
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Şekil 26: Rüzgâr + güneş enerjisinin payındaki değişim – dönüşüm senaryosu bağlamında.
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Şekil 27: Emisyon yoğunluğu (kg CO2e/kWh)
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Şekil 28: Emisyon yoğunluğundaki (kg CO2e/kWh) değişim – Dönüşüm bağlamında.

Şekil 29: Toplam karbon vergisi (Milyar ABD$).
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Duyarlılık Analizi: Makroekonomik Model

Bu duyarlılık analizi kapsamında CO2 vergi oranındaki artışın etkilerini 
değerlendiriyoruz. Ton başına vergi miktarını 2040’a gelindiğinde 40 ABD$ düzeyine 
çıkarıyoruz. Sektör modeli EL’nin girdileri ekseninde farklılaşan etkiyi aşağıdaki tablo 
üzerinden irdelemektedir:

Sonraki aşamada bu adımı makro ölçekte CGE modeline taşımamız gerekiyor. 
Analizimizde daha da ilerlemeden önce, modelleme stratejimizin EL sektöründen 
sektör modeli çözümlerini alarak politika senaryosunun genel denge etkilerini elde 
etmek için CGE’yi yeniden çözümlemekte kullanmaya dayandığı unutulmamalıdır. 
Genel denge disiplini kapsamında, gerçek yan etkiler üzerinde azami hassasiyet 
düzeyine ulaşmak için karbon vergisinin diğer sektörlere getireceği yükü de analize 
dâhil ediyoruz. Çoğunlukla çevre açısından hassas sektörlerden oluşan bir endüstri 
tablosundan söz edildiği düşünüldüğünde, CO2 vergisinin sanayi sektörlerinin süreçleri 
ve enerji kullanımı üzerindeki etkisini de dikkate almak gerekir.

Genel anlamda makro denge yaklaşımına göre toplanan ek vergi tutarlarının, 
makro kapanış kuralı özelinde dağıtılması gerekmektedir. Çok sayıda muhtemel 
alternatif arasında daha doğrudan bir politika seçeneği söz konusu tutarların çevre 
sorunlarına çözüm sağlamayı amaçlayan bir yatırım fonu olarak kullanılmak üzere 
kamuya gelir kaydedilmesi olacaktır. Bu stratejik yaklaşım literatürde ikinci alternatif 
olarak görülebilecek bir politika aracı karşısında çevre sorunlarına çözüm geliştirme 
bağlamında azami verimliliği sağlamak için öne çıkarılmakta olup, Türkiye örneğinde 
çevresel modelleme çalışmalarında çok sayıda uygulamada hayata geçirilmiştir (Acar 
et al., 2018; Yeldan & Voyvoda, 2015).

Dolayısıyla maliyenin sanayi sektörlerine uyguladığı vergi yükünün, sanayinin 
genelinde sermaye birikimini daha da artıracak kamu yatırımlarına yöneltileceği 
söylenebilir. Dolayısıyla CGE çerçevesine uygulandığı haliyle duyarlılık senaryosu 
iki politika sorunu kümesi tasarlamaktadır: öncelikle bir kamu politikaları aracını 
–CO2 vergisi– dolaysız bir müdahale-kontrol aracı olarak kullanmakta, sonra da 
vergi gelirlerini yeşil büyüme yolunda kamu yatırımlarına yöneltmek suretiyle 
kullanmaktadır.

Bu metodoloji kirletici sektörlere uygulanan CO2 vergisinin mikro-sektör bazında 
etkilerini incelememizin yanında vergi yükünün makro etkilerini de izleyebilmekte 
ve kamu politikalarının yeşil amaçlarla kullanımını öngörmektedir. Bu senaryo ana 
dokümanda ortaya konulan temel SHURA senaryosunu tamamlayan ek bir unsur 
olarak görülmeli ve yeşil koşullarla yürütülecek kamu mali politikalarına yapılacak 

Karbon Maliyeti (milyar ABD$) Asfaltit Biyokütle Taş Kömürü İthal Kömür Linyit Linyit2 Doğal Gaz TOPLAM

2023 0.060 0.271 0.114 1.502 0.306 0.060 0.846 3.993

2026 0.054 0.429 0.104 1.521 0.401 0.060 1.602 4.923

2030 0.060 0.582 0.115 1.705 0.447 0.060 1.737 5.549

2035 0.092 0.663 0.111 1.684 0.446 0.060 1.640 5.515

2040 0.131 0.706 0.159 1.659 0.440 0.060 1.655 5.610

Tablo 21: Yüksek vergi oranı uygulandığında toplanan karbon vergisi (milyar ABD$) 

Kaynak: Yazarın hesaplamaları
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muhtemel eklere ilişkin yeni araştırmalar için bir adım olarak değerlendirilmelidir. 
Duyarlılık senaryosunun genel makro etkileri Tablo 22’de verilmiştir.

Senaryoya göre GSYİH’nin genel düzeyinde SHURA’nın Dönüşüm senaryosunun etkisi 
oldukça sınırlı kalmaktadır. Dönüşümün GSYİH’de neden olabileceği potansiyel kayıp 
minimal düzeydedir. Bu durumun nedeni ise aslında birbiriyle çelişir gibi görünen 
iki unsurda yatmaktadır: CO2 vergilerinin bozucu etkilerinden dolayı verimlilikte 
kaçınılmaz olarak yaşanacak kayıp nedeniyle üretim miktarlarında görülecek düşüş 
bunlardan ilkidir. Bu politika enstrümanının ikinci olumlu özelliği ise artan (kamu) 
yatırım harcamalarının talebi artıran ve aksi yönde etki eden ikinci etkisinde yansımasını 
bulmaktadır. İki etki birlikte değerlendirildiğinde toplamda neredeyse bir değişiklik 
olmadığı söylenebilir. Yine de sonuç elastikiyetlere ve politika müdahalesinin yoğunluk 
düzeyine bağlıdır ki bu duyarlılık analizinin irdelediği şey de tam olarak budur.

Baz senaryoya kıyasla duyarlılık senaryosunun yine de daha üstün olduğu 
görülmektedir. Bu ise karbonu vergilendirmeye yönelik bir politikanın yanında, 
vergi gelirlerini dikkatli bir biçimde çevre alanındaki çabalara ve kamu yatırımlarına 
yönlendirmenin hem üretim hem de istihdam düzeylerini yükseltebileceğini 
göstermektedir. Bu sonuç Yeldan ve ark. tarafından 2016’da gerek TÜSİAD Raporu 
(TUSIAD, 2016) gerekse (Kolsuz & Yeldan, 2017) kapsamında önerilen benzer 
yaklaşımları da desteklemektedir.

Öte yandan, dağıtımsal bağlamda kamu sektöründeki yatırımlar bir kez daha 
kaçınılmaz biçimde özel gelirler üzerinde baskı yaratmaktadır. Dönüşüm senaryosunda 
özel harcanabilir gelir düzeyi yüzde 6 kadar gerilemektedir. (Yine de baz senaryodaki 
özel harcanabilir gelir rakamı aşılmıştır). Özel harcanabilir gelirler düşerken özel 

Makroekonomik Toplamlar (Başlangıç yılı milyar TL, 2018 Sabit Fiyatlarıyla, Diğer yıllar Endeks 2018=100)

2018 2023 2030 2040 

Başlangıç 
Yılı

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

GSYİH 3,724,4 112,8 112,8 115,0 143,4 144,8 146,6 197,3 204,0 203,3

Özel Harcanabilir 
Gelir 3,158,3 109,7 109,7 110,7 138,2 140,4 139,3 190,0 200,9 194,3

Sabit Yatırım 
Harcamaları 1,101,6 112,3 112,3 114,4 140,1 142,3 142,5 188,7 199,2 194,6

Özel Yatırım 
Harcamaları 2,111,3 111,0 111,5 112,1 141,1 140,5 140,9 195,8 197,7 194,1

Kamu Kesimi 
Gelirleri/GSYİH (%) 15,5 15,5 15,9 16,5 15,6 16,4 17,6 15,8 17,0 18,9

Kamu Kesimi 
Gelirleri 2,0 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

Kamu Kesimi Yurtiçi 
Borçlar/GSYİH (%) 30,4 32,5 32,4 31,9 31,2 30,2 30,1 27,5 25,3 25,6

Dış Ticaret Dengesi/
GSYİH -2,95 -2,05 -1,77 -1,71 -0,69 0,21 0,33 0,73 2,45 2,60

Sanayi İstihdamı/
Toplam İstihdam (%) 14,3 14,5 14,6 14,6 14,8 15,0 15,1 15,0 15,4 15,5

Reel Ücret Gelirleri 
Endeksi (2018=100) 100,0 106,2 106,7 108,9 126,3 129,7 131,7 159,9 164,3 172,2

Tablo 22: . Her bir senaryo kapsamında makroekonomik göstergeler
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tasarruflar ve özel yatırım tutarları da (Dönüşüm senaryosuna kıyasla) düşmektedir. 
Özel yatırımlardaki düşüş kamu yatırımlarındaki artışla dengelenmiştir. Dolayısıyla 
genel toplamda iki etki birbirini dengelemektedir.

Ancak arka plandaki tüm bu tabloya kıyasla en önemli sonuç çevre boyutunda elde 
edilen ilerlemenin ölçüsü olacaktır. Dönüşüm senaryosuna kıyasla toplam CO2 
emisyonu miktarı 2040’a gelindiğinde %22 aşağı çekilmiş olacaktır. 2030’da ise %11’lik 
bir düşüş öngörülmektedir. Baz senaryoya kıyasla bu düşüş rakamları, 2040 itibarıyla 
%34, 2030 itibarıyla ise %21 olacaktır. Bu sonuç IS ve CE’nin kirletici faaliyetlerine 
getirilen vergilerle ve kamu yatırımlarına yönelik fonları çevre sorunlarına çözüm 
geliştirmek için kullanmaya yönlendirerek elde edilmektedir. Tablo 23, 4 senaryonun 
emisyon bağlamındaki sonuçlarını ortaya koymaktadır:

CO2 Emisyonlarına İlişkin Göstergeler

2018 2023 2030 2040 

Başlangıç 
Yılı

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

Toplam CO2 
emisyonları mil. ton 456,1 505,0 477,6 461,9 619,6 553,0 492,9 815,1 686,7 541,2

Toplam CO2 eşd. 
emisyonlar mil. ton 521,0 580,1 552,6 540,2 720,8 654,4 599,0 966,5 839,9 700,7

CO2 eşd/GSYİH (kg/
ABD$) 0,660 0,652 0,621 0,595 0,637 0,573 0,518 0,621 0,522 0,437

Enerji kaynaklı CO2 
eşd/GSYİH (kg/
ABD$)

0,500 0,488 0,457 0,432 0,467 0,403 0,349 0,442 0,343 0,262

Toplam CO2/GSYİH 
(kg/ABD$) 0,578 0,567 0,536 0,509 0,547 0,484 0,426 0,524 0,427 0,337

Enerji üretimi 
kaynaklı CO2 
emisyonları (mil. 
ton)

325,0 357,6 332,4 320,0 431,2 397,9 323,5 553,4 428,0 326,2

Elektrik üretimi 
kaynaklı CO2 
emisyonları (mil. 
ton)

154,9 169,3 149,4 145,7 202,9 151,1 136,9 258,7 153,4 122,0

Kömür yakma 
kaynaklı CO2 
emisyonları (mil. 
ton)

184,1 201,8 180,8 175,1 241,9 187,8 166,7 308,2 198,5 150,9

Enerji üretimi 
ve tüketimi CO2 
emisyonları (mil. ton)

394,6 434,7 407,2 391,7 529,0 460,3 404,0 688,6 552,3 420,6

Endüstriyel proses 
kaynaklı CO2 
emisyonları (mil. 
ton)

61,5 70,2 70,4 70,1 90,7 92,8 88,9 126,6 134,4 120,6

Evsel atık kaynaklı 
CO2 emisyonları (mil. 
ton)

69,6 77,1 74,9 71,7 97,8 92,3 80,5 135,2 1324,3 94,3

Toplam Karbon 
Vergisi (milyar ABD$) 0,916 2,647 1,154 3,112 1,600 3,963

Toplam Karbon 
Vergisi/GSYİH (%) 0,103 0,294 0,100 0,270 0,097 0,243

Tablo 23: Senaryolar Bazında Emisyon Göstergeleri
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CGE sonuçları, bu noktalara ulaşmanın 2030’da 2,6 milyar ABD$, 2040’da ise 3,6 milyar 
ABD$’lık bir vergi yükü getireceğini göstermektedir. Bu rakamların reel GSYİH’ye oranı 
ise sırasıyla %0,29 ve %0,24 olacaktır. Toplamda her bir ABD$’lık katma değer için 
CO2 kirliliği yoğunluğu baz senaryodaki 524 gram düzeyinden 337 gram düzeyine 
gerilemektedir.

Bu senaryo vergilendirme enstrümanının sanayi genelinde kirletici faaliyetlere son 
vermedeki etkisini açık bir biçimde göstermektedir. Alt-sektör bazındaki etkileri izlemek 
içinse Tablo 24 ve Tablo 25 üretim ve emisyon rakamlarını ortaya koymaktadır.

Sektörel Üretim (Endeks 2018=100)

2018 2023 2030 2040 

Başlangıç 
Yılı

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

Tarım 343,959 115,8 115,7 120,7 156,0 156,2 163,6 233,2 236,1 245,7

Madencilik 392,256 113,7 108,0 99,8 145,2 129,8 103,6 199,8 165,7 105,6

Elektrik 614,558 112,5 108,8 108,8 148,4 135,1 135,1 215,6 187,4 187,4

Sanayi 2,288,302 114,7 116,1 117,8 150,6 159,0 159,6 214,5 244,1 240,6

    Gıda İşleme 374,179 113,1 112,9 116,8 146,7 146,1 151,6 208,0 207,7 214,3

    Tekstil 361,901 115,2 113,7 119,8 150,2 140,9 152,4 209,4 182,2 199,2

    Kağıt Ürünleri 73,714 113,9 114,1 117,9 148,8 149,7 155,4 211,3 215,7 222,8

    Demir-Çelik 341,344 115,1 117,0 116,6 150,6 160,8 155,0 212,3 243,3 221,6

    Çimento 114,957 114,1 113,9 113,5 146,8 148,6 142,2 204,4 212,9 190,3

    Petrokimya 404,858 116,2 115,2 112,0 160,5 164,3 152,8 248,3 280,3 249,7

    Makine &       
    Otomotiv 617,349 114,3 120,3 122,3 147,5 176,0 179,5 202,6 288,3 296,9

İnşaat 632,817 113,5 113,4 115,2 143,5 144,7 142,5 196,2 202,6 198,5

Hizmetler 3,443,004 112,0 112,2 114,8 140,2 141,5 144,8 188,6 194,7 197,6

    Ulaştırma 593,377 113,2 111,8 112,7 143,6 140,3 138,9 195,6 191,2 185,3

    Profesyonel 
    Hizmetler 372,856 112,6 112,8 115,9 143,8 143,8 147,9 193,9 200,4 204,9

    Sağlık & Eğitim 354,167 109,0 111,7 114,5 133,9 128,5 141,6 159,5 173,4 186,2

Tablo 24: Yüksek vergi düzeyinde alt sektörler bazında ekonomik etkiler (milyar ABD$)
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Sektörel Üretim (Endeks 2018=100)

2018 2023 2030 2040 

Başlangıç 
Yılı

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

Baz 
Senaryo

Dönüşüm 
Senaryosu

Yüksek 
CO2 Vergili 
Dönüşüm 
Senaryosu

Tarım 9,769 10,829 10,498 10,158 13,348 12,490 11,103 17,757 15,953 12,569

Madencilik 2,389 2,642 2,443 2,113 3,184 2,687 1,830 4,069 3,048 1,448

Elektrik 154,942 169,312 149,381 145,742 202,889 151,150 136,949 258,681 153,434 122,006

Sanayi 60,982 68,102 66,317 62,712 83,224 79,914 67,392 108,425 103,571 73,576

    Gıda İşleme 5,247 5,751 5,593 5,400 6,896 6,513 5,687 8,808 7,981 5,954

    Tekstil 0,568 0,638 0,614 0,606 0,781 0,696 0,641 1,004 0,798 0,653

    Kağıt Ürünleri 1,017 1,129 1,104 1,070 1,362 1,305 1,146 1,742 1,620 1,209

    Demir-Çelik 5,804 6,527 6,458 6,132 7,948 7,956 6,748 10,175 10,311 7,318

    Çimento 25,540 28,389 27,673 26,392 34,021 32,497 27,764 43,108 40,241 28,898

    Petrokimya 16,808 18,976 18,196 16,744 24,061 22,561 18,102 33,120 31,372 201,918

    Makine &       
    Otomotiv 5,998 6,693 6,678 6,369 8,155 8,386 7,303 10,469 101,248 8,626

İnşaat 3,033 3,348 3,249 3,098 3,972 3,751 3,256 4,997 4,605 3,510

Hizmetler 93,932 103,388 100,463 96,132 124,556 117,936 102,946 159,456 147,395 113,118

    Ulaştırma 85,432 94,072 91,329 87,390 113,509 107,221 93,581 145,603 134,090 103,092

Tablo 25: Yüksek vergi oranı uygulandığında alt sektör bazında emisyona etki (milyar ABD$).

Tablo 24 ’e göre bir bütün olarak sanayi Dönüşüm senaryosuna kıyasla yüzde 4’lük 
bir düşüş yaşayacaktır. Demir-çelik, çimento ve petrokimya sektörlerinde kayıplar 
görülürken otomotiv ve makine sektörlerinde artış görülecektir. Bu tablo, politikanın 
genel denge üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır. Zira kirletici sektörlerin 
kaynakları azalırken söz konusu kaynaklar diğer sektörlerin kullanımı için müsait hale 
gelecektir.

Son olarak, vardığımız sonuçlar ücretli çalışanların (fonksiyonel) dağıtımdan avantajlı 
çıktığına işaret etmektedir. Ücretlerde baz senaryoya yöre 2030 itibarıyla %5, 2040 
itibarıyla ise %12 artış görülmektedir. Dönüşüm senaryosuna kıyasla bu rakamlar %2 
ve %8 olarak gerçekleşmektedir.
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Tablo 27’de Türkiye’de 2018’de yenilenebilir enerji sektöründe çalışanların 
toplam sayısı verilmektedir (IRENA, 2020). The UK Energy Research Center (2014) 
araştırmasında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin fosil yakıtlarla elektrik 
üretimine kıyasla gerek daha kısa vadeli inşaat işleri bağlamında, gerekse tesisin 
ortalama ömrü boyunca söz konusu olacak süreçler bağlamında daha emek-yoğun 
çözümler olduğu sonucuna varmıştır. Dolayısıyla yeni elektrik üretim tesislerine 
yatırım yapılması gerekiyorsa yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği 
çözümleri, resesyon dönemlerinde ve hemen akabinde olduğu gibi ekonominin bir 
üretim açığıyla karşı karşıya olması kaydıyla kısa vadede istihdam yaratmaya katkıda 
bulunabilir (UKERC 2014: 4).

Tablo 26: 2018’de Türkiye’de yenilenebilir enerji alanındaki istihdam (IRENA 2020)

İstihdam faktörleri yaklaşımı 

İstihdam faktörleri yeni enerji üretim kurulu kapasitesi eklenmesi ile yaratılan iş imkânı 
sayısı olarak tanımlanmakta ve üç kategoride ele alınmaktadır: imalat, inşaat ve 
kurulum (C&I) ile işletim ve bakım (O&M). Bkz. Tablo 28. 

Tablo 27: Yenilenebilir enerji istihdam faktörleri (Ram ve ark., 2020)

Her ne kadar Türkiye özelinde istihdam faktörleri verisi mevcut olmasa da Türkiye’nin 
Avrasya bölgesiyle uyumlu özellikler sergilediği varsayımıyla bölgesel istihdam 
faktörleri, 2015-2050 dönemine ilişkin bölgesel çarpanlar kullanılarak türetilebilir 
(Tablo 29). 

Ek IV – İstihdama ilişkin metodolojiler

Teknoloji bazında Yenilenebilir Enerji Alanında İstihdam İş sayısı (bin)

Tüm YE teknolojileri 102,9

Hidroelektrik 47,7

Fotovoltaik Güneş 30,5

Güneş (Isıtma / Soğutma) 8,7

Rüzgâr Enerjisi 6,7

Jeotermal Enerji 6

Kentsel ve Sınai Atıklar 2,2

Biyogaz 0,7

Sıvı Biyoyakıtlar 0,5

Konsantre Güneş Enerjisi 0

Katı Biyokütle 0

Teknolojiler İmalat
[İş-yılı/MW]

C&I 
[İş-yılı/MW]

O&M 
[İş-yılı/MW]

Karasal Rüzgâr 4,7 3,2 0,3

Şebeke ölçeğinde 
PV güneş 6,7 13,0 0,7

IRENA 2020

Ram et al., 2020
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Tablo 28: Bölgesel Çarpanlar: Üretimde Emek Yoğunluğu Faktörleri - Bölgesel Dağılım; 
OECD=1 (Ram ve ark., 2020)

Ayrıştırma analizi 

BU elektrik sisteminin yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgâr ve güneş) payı ve 
yenilenebilir iş gücü girdisi payı verilerini kullanarak, ortalama ücretlere ilişkin CGE 
sonuçlarının yardımıyla elektrik sistemindeki dönüşüm sayesinde üretilen istihdamı 
tahmin edebiliriz (Tablo 30). 

Bu elektrik sistemi modeli, rüzgâr ve güneşin toplam elektrik üretimindeki payı (1) 
ve yenilenebilir enerji sektöründe iş gücünün payına (3) ilişkin veri sağladığı için 
elektrik üretiminin toplam değeri (2) ve reel ücret maliyeti (4) CGE modelinden 
çıkarılabilmektedir. Bu oranları kullanarak , yenilenebilir enerjilerin toplam ücret tutarı 
hesaplanmakta ve veriler bir sonraki aşamada rüzgâr ve güneş enerjisinin sağladığı 
toplam net istihdam artışı (6) rakamını bulmakta kullanılmaktadır.

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Avrupa 1,05 1,08 1,10 1,13 1,17 1,19

Avrasya 1,86 1,80 1,75 1,70 1,65 1,65

Ortadoğu-Kuzey 
Afrika 2,26 1,94 1,66 1,51 1,37 1,32

Sahra-altı Afrika 7,49 6,42 5,51 5,00 4,54 4,38

Güney Asya İşbirliği 
Teşkilatı 5,18 3,99 3,07 2,56 2,13 2,00

Kuzeydoğu Asya 2,22 1,89 1,60 1,50 1,41 1,42

Güneydoğu Asya 2,52 2,20 1,93 1,77 1,63 1,58

Kuzey Amerika 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Güney Amerika 3,14 2,69 2,31 2,10 1,90 1,84

Dünya Geneli 2,18 1,99 1,81 1,70 1,60 1,56

 
2018 2023 2030 2040

Baz Yıl Baz Dönüşüm Baz Dönüşüm Baz Dönüşüm

Rüzgâr ve güneş enerjisiyle 
üretimin payı 0,095 0,132 0,187 0,240 0,299 0,320 0,383

Üretilen Elektriğin Değeri                   
(Milyar TL - 2018 rakamlarıyla) 614,6 691,2 668,6 911,9 830,1 1324,9 1151,8

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında 
İşgücü Girdisinin Payı 0,095 0,097 0,097 0,098 0,098 0,101 0,101

Reel Ücret Endeksi 100,0 106,2 106,7 126,3 129,7 159,9 164,3

Rüzgâr ve güneş enerjisinde 
beklenen istihdam verisi (bin kişi) 37,200 28,909 39,513 63,839 71,322 110,959 113,537

Rüzgâr ve güneş enerjisi sayesinde 
elde edilecek net istihdam artışı 
(bin kişi)

  10,604  7,484  2,578

Tablo 29: Rüzgâr ve güneş enerjisinin getireceği net istihdam artışı (ayrıştırma analizi yoluyla) 

Kaynak: CGE analizine dayanarak yazarların hesaplamaları

13 (LE=Toplam Ücretler / WE, Toplam Ücretler = yenilenebilir enerjinin payı x yenilenebilir enerjilerde iş gücü payı x 
üretimin toplam değeri)

Ram et al., 2020
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IO çerçevesi bağlamında n-sektörlü bir ekonomik yapıda üretim aşağıdaki şekilde 
tanımlanabilir:

Burada, X brüt üretimi, Y toplam talebi yansıtmaktadır. Her ikisi de (n×1) vektörleri 
cinsindendir. Öte yandan A  Ad bir (n×n) matrisi olup sektörler arasındaki ilişkiyi temsil 
etmektedir.   (45) denklemi aşağıdaki şekilde sadeleştirilebilir:

(49) numaralı denkleme göre EL sektöründe nihai talepteki bir düşüşün toplam 
istihdam üzerindeki etkisi ΔEMP denkleminin matrisinde j sütununun toplamı olarak 
ifade edilmektedir. 

Toplam talep Y=C+I+G+EX şeklinde ifade edilebilmekte ve hanelerin tüketimi C, yatırım 
I, kamu harcamaları G  ve ihracattan oluşmaktadır EX. Örneğin ihracattaki bir düşüşün 
sektör bazında üretime etkisi aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

j sütununun ΔX matrisi ile toplamı ihracata olan talepteki bir değişikliğin ekonominin 
üretim miktarı üzerindeki etkisini göstermektedir.

(48)denkleminin yardımıyla, belirli bir sektörde nihai talepte meydana gelen değişim 
sonucunda sektör bazında katma değer (VA) etkilerini, istihdam (EMP) etkilerini ve sera 
gazı emisyonlarını (GHG) çözümlemek mümkündür.   K  (n×n) diyagonal çarpan matrisi 
gösteriyorsa,

(48) denklemi nihai talepte meydana gelen değişimden kaynaklanan doğrudan 
ve dolaylı etkileri tespit etmeye yardımcı olabilir. Örneğin katma değer çarpanları 
matrisinin köşegenindeki katma değer çarpanları KVA=VAj/Xj’ ’nın sektör j’’nin katma 
değerinin mukabil brüt üretime oranını yansıtmaktadır. Benzer biçimde köşegenlerdeki 
çarpanlar KEMP=EMPj/Xj  ve KGHG=GHGj/Xj sektörünün sırasıyla istihdam ve sera gazı 
emisyonu rakamlarını yansıtmaktadır.

Sektör bazında nihai talep değişimlerinin sektörde istihdam üzerindeki etkileri

EL talebinde enerjide dönüşüm sonucunda meydana gelen düşüş, sektörler bazında 
istihdam üzerinde de etkili olacaktır. Bu sonuçların bir kısmı (doğrudan doğruya sektörü 
ilgilendiren) doğrudan etki, bir kısmı da ilgili sektörle diğer sektörler arasındaki girdi-çıktı 
ilişkilerinden kaynaklanan dolaylı etkiler olacaktır. 

Bu raporda enerji verimliliğinin etkileri (yani elektriğe olan talepte, CGE modeli 
kapsamında EL nihai talebinde düşüş olarak gösterilen bir düşüş) aşağıdaki denklemin 
yardımıyla analiz edilmiştir.

Ek V - Kısaca Girdi- Çıktı Analizi

X=AX+Y                45

ΔEMP=KEMP (I-A)-1 ΔEL                49

X=(I-A)-1 Y                46

ΔX=(I-A)-1 ΔEX                47

Z=K(I-A)-1 Y                 48
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Ek VII – 2040’a uzanan dönemdeki uzun vadeli etkiler

Sektör Bazında Üretim (2018 için milyar dolar cinsinden rakam; diğer dönemler için 2018=100 indeks yılı)

2018 2023 2030 2040 

Baz Yıl Baz Senaryo SEI Senaryosu Baz Senaryo SEI Senaryosu Baz Senaryo SEI Senaryosu

Tarım 72.873 115,8 115,7 156,0 156,2 233,2 236,1

Madencilik 83.105 113,7 108,0 145,2 129,8 199,8 165,7

Elektrik 130.203 112,5 108,8 148,4 135,1 215,6 187,4

Sanayi 484.810 114,7 116,1 150,6 159,0 214,5 244,1

Gıda İşleme 79.275 113,1 112,9 146,7 146,1 208,0 207,7

Tekstil 76.674 115,2 113,7 150,2 140,9 209,4 182,2

Kağıt Ürünleri 15.617 113,9 114,1 148,8 149,7 211,3 215,7

Demir-Çelik 72.319 115,1 117,0 150,6 160,8 212,3 243,3

Çimento 24.355 114,1 113,9 146,8 148,6 204,4 212,9

Petrokimya 85.775 116,2 115,2 160,5 164,3 248,3 280,3

Makine ve 
Otomotiv 130.794 114,3 120,3 147,5 176,0 202,6 288,3

İnşaat 134.071 113,5 113,4 143,5 144,7 196,2 202,6

Hizmet 729.450 112,0 112,2 140,2 141,5 188,6 194,7

Ulaştırma 125.715 113,2 111,8 143,6 140,3 195,6 191,2

Profesyonel 
Hizmetler 78.995 112,6 112,8 142,3 143,8 193,9 200,4

Sağlık ve Eğitim 75.035 109,0 110,7 128,5 133,9 159,5 173,4

Tablo 31: Sektörel üretim açısından sonuçlar
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Sektör Bazında İhracat (2018 fiyatlarıyla milyar dolar)       

2018 2023 2030 2040 

Baz Yıl Baz Senaryo SEI Senaryosu Baz Senaryo SEI Senaryosu Baz Senaryo SEI Senaryosu

Tarım 6.004 7.360 7.347 10.763 10.641 17.803 17.375

Sanayi 158.962 184.972 189.687 247.199 271.093 357.073 435.917

Gıda İşleme 14.079 16.387 16.310 21.911 21.386 32.043 30.256

Tekstil 30.040 35.187 34.535 46.431 42.154 65.009 52.082

Kağıt Ürünleri 2.552 2.928 2.921 3.914 3.852 5.698 5.492

Demir-Çelik 19.806 23.062 23.428 30.801 32.775 44.322 49.991

Çimento 4.312 5.009 4.967 6.581 6.530 9.342 9.286

Petrokimya 23.996 28.483 28.328 41.322 43.429 68.141 82.408

Makine ve Otomotiv 64.204 73.917 79.198 96.239 120.967 132.519 206.401

Sektör Bazında İthalat (2018 fiyatlarıyla milyar dolar)       

2018 2023 2030 2040 

Baz Yıl Baz Senaryo Dönüşüm 
Senaryosu Baz Senaryo Dönüşüm 

Senaryosu Baz Senaryo Dönüşüm 
Senaryosu

Tarım 9.753 10.549 10.547 12.872 13.086 16.958 17.985

Sanayi 178.837 200.275 202.327 253.327 266.806 347.614 395.669

Gıda İşleme 7.152 7.765 7.775 9.636 9.880 13.034 14.136

Tekstil 8.205 9.098 9.101 11.535 11.676 15.910 16.694

Kağıt Ürünleri 3.986 4.432 4.464 5.596 5.809 7.680 8.496

Demir-Çelik 33.498 37.755 38.421 47.614 51.195 64.664 76.303

Çimento 1.875 2.085 2.102 2.602 2.711 3.523 3.929

Petrokimya 57.211 64.182 65.223 82.218 87.190 115.066 132.764

Makine ve Otomotiv 66.899 74.958 75.541 94.127 98.345 127.737 143.347

Tablo 32: Sektörel ticaret açısından sonuçlar  
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 Toplam 
İstihdam

Toplam 
İstihdam

Baz senaryo

Toplam 
İstihdam
Dönüşüm

Toplam 
İstihdam

Baz senaryo

Toplam 
İstihdam
Dönüşüm

İstihdamda 
değişim 

Dönüşüm

İstihdamda 
değişim 

Dönüşüm - 
Baz

 2018 2030 2030 2040 2040 2040-2018 2040

AF: Konaklama ve Yemek 1.611.000 1.794.140 1.758.632 1.913.918 1.837.536 226.536 -76.382

AG: Tarım 4.739.000 5.561.928 5.464.541 6.211.261 5.973.047 1.234.047 -238.214

AT: Hava Taşımacılığı 295.028 331.862 297.799 345.489 285.435 -9.593 -60.054

AU: Otomotiv 215.077 254.916 318.015 271.577 413.180 198.103 141.603

CE: Çimento 305.010 352.609 351.345 382.566 380.250 75.240 -2.316

CH: Kimya 409.504 527.758 570.186 647.399 766.906 357.402 119.507

CN: İnşaat 1.972.000 2.221.913 2.201.917 2.360.761 2.328.219 356.219 -32.542

EL: Elektrik 288.000 327.769 325.602 359.125 357.069 69.069 -2.056

ES: Eğitim Hizmetleri 1.682.000 1.907.678 1.977.101 2.066.473 2.204.936 522.936 138.463

FO: Gıda İşleme 610.158 698.053 684.522 766.377 733.510 123.352 -32.867

FS: Finansal Hizmetler ve Gayrimenkul 1.043.998 1.179.915 1.174.826 1.281.935 1.275.573 231.575 -6.362

HE: Sağlık Hizmetleri 1.383.000 1.569.705 1.632.394 1.701.246 1.825.581 442.581 124.335

IS: Demir-Çelik 172.456 205.219 213.974 225.170 242.517 70.061 17.347

MI: Madencilik 150.000 173.094 152.552 188.753 150.561 561 -38.192

MW: Makine, Beyaz Eşya 990.347 1.158.639 1.243.710 1.257.136 1.431.208 440.861 174.072

OE: Diğer Ekonomi 4.676.522 5.296.785 5.381.217 5.665.234 5.833.521 1.156.999 168.287

PA: Kağıt Ürünleri 144.412 168.956 167.580 186.545 182.637 38.225 -3.908

PE: Petrol Ürünleri 10.380 12.159 9.825 13.369 9.072 -1.308 -4.297

PR: Profesyonel Hizmetler 1.336.826 1.512.926 1.508.165 1.628.968 1.619.929 283.103 -9.039

PS: Posta ve Kurye Hizmetleri 93.460 104.856 104.380 112.320 111.669 18.209 -651

RT: Perakende 3.960.000 4.448.133 4.434.663 4.815.652 4.806.868 846.868 -8.784

TE: Tekstil, Giyim 1.241.675 1.476.856 1.372.758 1.615.693 1.366.057 124.382 -249.636

TR: Ulaştırma 1.174.709 1.343.411 1.337.621 1.458.005 1.447.127 272.418 -10.878

TS: Turizm 233.439 253.534 242.871 260.155 238.665 5.226 -21.490

Toplam İstihdam 28.738.000 32.882.814 32.926.196 35.735.127 35.821.073 7.083.073 85.946

Tablo 33: 2030 ve 2040 itibarıyla Baz senaryo ve Dönüşüm senaryosunun toplam istihdam üzerindeki etkileri
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Tablo 34: 2030 ve 2040’ta istihdam üzerinde enerji talebi kaynaklı etkiler

Tablo 35: Rüzgâr ve şebeke ölçeğinde PV güneş enerjisi tesislerinin yalnızca karada kurulumunun yapıldığı varsayımıyla 2030 ve 
2040 itibarıyla Türkiye’de rüzgâr ve güneş enerjisi sektörlerinde ortaya çıkacak iş olanalarının sayısı. 

 2018 Baz senaryo 
2030

Dönüşüm 
senaryosu 

2030

Kazanım
2030

Baz senaryo 
2040

Dönüşüm 
senaryosu 

2040

Kazanım
2040

AG: Tarım 5.687 4.296 4.082 -215 4.639 4.275 -364

MI: Madencilik 40.847 41.473 38.128 -3.346 45.69 38.411 -7.279

FO: Gıda İşleme 542 458 443 -15 482 468 -13

TE: Tekstil, Giyim 1.747 1.279 1.214 -64 1.383 1.258 -126

OE: Diğer Ekonomi 42.735 36.321 35.196 -1.125 39.493 37.013 -2.48

PA: Kağıt Ürünleri 1.883 1.318 1.285 -33 1.454 1.37 -84

PE: Petrol Ürünleri 309 201 167 -34 220 155 -65

CH: Kimya 5.869 2.366 2.34 -27 2.744 2.664 -80

CE: Çimento 3.650 3.425 3.335 -89 3.778 3.548 -231

IS: Demir-Çelik 1.426 705 688 -16 789 738 -52

MW: Makine, Beyaz Eşya 9.930 6.074 6.086 12 6.716 6.634 -82

AU: Otomotiv 189 104 107 3 114 117 3

EL: Elektrik 166.930 185.198 183.01 -2.187 200.522 196.863 -3.658

CN: İnşaat 7.516 7.918 7.783 -135 8.748 8.332 -416

RT: Perakende 18.969 18.479 17.954 -526 19.219 19.054 -165

TR: Ulaştırma 13.133 11.916 11.435 -482 12.73 11.99 -740

AT: Hava Taşımacılığı 1.585 1.266 1.19 -75 1.37 1.217 -153

PS: Posta ve Kurye Hizmetleri 958 913 891 -23 988 946 -42

AF: Konaklama ve Yemek 2.899 2.615 2.537 -79 2.715 2.677 -38

PR: Profesyonel Hizmetler 17.747 15.962 15.53 -432 17.201 16.447 -753

FS: Finansal Hizmetler ve Gayrimenkul 23.984 24.919 24.488 -431 26.38 26.242 -138

TS: Turizm 300 254 245 -9 267 254 -12

ES: Eğitim Hizmetleri 1.137 1.084 1.055 -29 1.174 1.119 -55

HE: Sağlık Hizmetleri 22 22 21 0 24 23 -1

 2030 2040

Teknolojiler İmalat
[İş-yılı]

C&I 
[İş-yılı]

O&M 
[İş]

İmalat
[İş-yılı]

C&I 
[İş-yılı]

O&M 
[İş]

Karada rüzgâr 303.780 206.829 19.390 372.240 253.440 23.760

Şebeke ölçeğinde 
PV güneş 414.482 804.219 43.304 442.200 1.716.000 92.400



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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