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Özet 

Fosil yakıtların elektrik enerjisi üretiminde 

kullanılması sonucunda oluşan CO2 emisyonu  

kullanılan fosil yakıt tipine bağlı olarak değişir. 

Türkiye’de sera gazı emisyonların önemli bölümü 

fosil yakıtların yanması nedeniyle enerji sektöründen 

kaynaklanmakta olup elektrik üretimi kaynaklı CO2 

emisyonu enerji sektöründe önemli bir paya sahiptir.  

Bu çalışmada Türkiye’nin 2013- 2017 dönemi elektrik 

enerjisi üretimi kaynaklı CO2 emisyon değerleri 

dönem içerisindeki her yıl için ayrı arı hesaplanmıştır. 

Çalışmada kullanılan kaynak tiplerine bağlı elektrik 

üretim değerleri TEİAŞ tarafından hazırlanan 2013-

2017 dönemi Türkiye elektrik enerjisi 5 yıllık üretim 

kapasite projeksiyonu çalışmasında kullanılan iki 

farklı senaryoda yer alan değerlerdir. Ayrıca fosil 

yakıtlı enerji üretim tesislerinin ürettiği enerjiye 

uygulanacak karbon vergisi ile elde edilecek vergi 

geliri projeksiyon dönemindeki her yıl için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır.  

Yapılan hesaplamalar sonucunda; Türkiye’nin elektrik 

enerjisi kaynaklı CO2 emisyonunun mevcut 

politikaların devamı halinde önümüzdeki yıllarda 

artmaya devam edeceği görülmüştür. Elektrik 

üretimindeki fosil yakıtlara karbon vergisi 

uygulanması durumunda elde edilecek gelir, emisyon 

azaltılmasında kullanılan çözümlerin 

gerçekleştirilmesin de önemli bir ekonomik kaynak 

olacaktır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler, 

enerji ve çevre politikalarının belirlenmesinde, enerji 

çeşitliliğini artırmakta enerji politika yapıcılarına yol 

gösterici olacaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Fosil yakıtlar, sera gazı 

emisyonu, karbon vergisi, elektrik enerjisi üretimi 

1. Giriş 

Türkiye gelişmekte olan bir ülke olup nüfusu ve enerji 

tüketimi hızla artan bir ülkedir. Enerjide büyük oranda 

dışa bağımlı olan Türkiye’nin elektrik enerjisi 

üretiminde fosil kaynaklar ilk sırada yer almaktadır. 

2013 yılı sonu itibariyle gerçekleşen üretimin kaynak 

tiplerine göre üretim değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Türkiye elektrik üretiminin kaynak tiplerine 

göre değerleri [1] 

 

2013 yılı enerji üretim değerlerine göre; fosil kaynaklı 

tesislere ait üretim miktarı 170.274,21 GWh olup, 

yenilenebilir enerji kaynaklı tesislere ait üretim değeri 

ise 69.033,86 GWh’tir. Toplam elektrik enerjisi 

üretimi içerisindeki fosil kaynaklı tesislere ait üretim 

oranı % 71 seviyelerindedir [1].  

Fosil yakıtların yakılması sonucu oluşan sera gazı 

emisyonlarının azaltılmasında kullanılan araçlardan 

biride karbon vergisi uygulamasıdır. Bu uygulamanın 

politika olarak benimsenmesi fosil yakıt kaynaklı sera 

gazı emisyonlarının düşürülmesinde etkili olacaktır [2, 

3, 4, 5,6, 7, 8]. 

Karbon vergisi fosil yakıtların içerdiği karbon 

miktarına göre belirlenen bir özel tüketim vergisi olup 

emisyonunu düşürülmesi amacıyla kullanılan piyasa 

temelli bir araçtır [8,9]. Karbon vergisinin 
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uygulanmasıyla ortaya çıkan olumsuz etkiler; diğer 

vergi kalemlerinde yapılacak düzenlemeler (indirim 

ve/veya muafiyet) ve bu vergilerin alınması 

sonucunda elde edecek mali gelirlerle giderilebilir [8]. 

Türkiye enerji sektörü toplam sera gazı emisyonlarına  

en fazla katkı yapan sektördür. Bu sektörde, fosil 

yakıtların yanması sonucu oluşan CO2 salınımları 

yıllar içerinde hızlı artış göstermiştir. Enerji sektörü 

içerinde elektrik enerjisi üretimi kaynaklı emisyonlar 

%30’lara yakın seviyelerdedir. Elektrik enerjisi 

üretimi kaynaklı emisyonların enerji kaynağı tipine 

göre belirlenmesi sera gazı salınımlarının azaltılması 

amacıyla izlenecek olan enerji politikalarının 

belirlenmesi anlamında önemlidir. Bu çalışmada 

Türkiye’nin 2013- 2017 dönemi elektrik enerjisi 

üretimi kaynaklı CO2 emisyon değerleri 

hesaplanmıştır. Daha sonra, fosil yakıtlı enerji üretim 

tesislerinin ürettiği enerjiye uygulanacak karbon 

vergisi ile elde edilecek vergi geliri, projeksiyon 

dönemindeki her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Ayrıca fosil yakıtlı enerji üretim tesislerinin ürettiği 

enerjiye uygulanacak karbon vergisi ile elde edilecek 

vergi geliri projeksiyondaki her bir yıl için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. Çalışmada kullanılan kaynak tiplerine 

bağlı elektrik üretim değerleri Türkiye enerji sitemine 

ait gerçekleşmesi öngörülen değerlerdir. Bu 

kapsamda; TEİAŞ tarafından hazırlanan 2013-2017 

dönemi Türkiye elektrik enerjisi 5 yıllık üretim 

kapasite projeksiyonu çalışmasında kullanılan iki 

farklı üretim senaryosunda yer alan veriler 

kullanılmıştır [10].  

2.  Türkiye’nin Sera Gazı Emisyon Değerleri 

2012 yılı sera gazı emisyon değerlerinin sektörler 

dağılımı incelendiğinde; enerji sektörü 308,6 Mton 

CO2 eşdeğeri (%70,2) ile ilk sırada yer almaktadır. 

2012 yılı toplam sera gazı emisyon değerlerine göre 

CO2 emisyonu 357,5 Mton olup toplam sera gazı 

emisyonu içindeki oranı %81,26’dır. Enerji sektörü 

içerisindeki elektrik üretimi kaynaklı CO2 emisyon 

değeri 116,76 Mton’dur [11].  Türkiye’nin son 30 

yıldaki fosil yakıt kaynaklı  (Doğalgaz, kömür ve 

petrol kaynaklı) CO2 salınımı değerleri yıllar 

içerisinde hızla artışmıştır [12].  

3. Türkiyenin Elektrik Enerjisi Üretimi 

Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarının ve 

Karbon Vergisi Gelirinin Enerji 

Kaynağına  Göre Hesaplanması  

Türkiye’nin 2013-2017 dönemine ait elektrik enerjisi 

üretimi kaynaklı sera gazı emisyonlarının tesis tipine 

göre hesaplanması amacıyla; Türkiye elektrik iletim 

A.Ş. (TEİAŞ) tarafından hazırlanan  2013-2017 

dönemi Türkiye elektrik enerjisi 5 yıllık üretim 

kapasite projeksiyonu çalışması kullanılmıştır [10]. 

Projeksiyon çalışması lisans sahibi projelere ait 

ilerleme raporları dikkate alınarak iki farklı senaryoya 

göre hazırlanmıştır.  

Çalışmanın başlangıcında; her iki senaryo durumu için 

2013-2017 dönemine ait güvenilir üretim değerlerinin 

kaynak tiplerine göre kümülatif değerleri GWh olarak 

hesaplanmıştır.  Birinci ve ikinci senaryoya ait 

güvenilir üretim değerlerinin kaynak tiplerine göre 

kümülatif değerleri Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 2. Birinci senaryo için 2013-2017 dönemine ait 

üretim değerlerinin kaynak tiplerine göre kümülatif 

değerleri 

 

Tablo 3. İkinci senaryo için 2013-2017 dönemine ait  

üretim değerlerinin kaynak tiplerine göre kümülatif 

değerleri 
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Daha sonra Tablo 4’de verilen her bir kaynağa ait CO2 

emisyonu değerleri kullanılarak 2013-2017 dönemi 

sera gazı salınım değerleri her iki senaryo için ayrı 

ayrı hesaplanmıştır.  Çalışmada kullanılan kaynak 

tiplerine ait emisyon değerleri; elektrik üretim 

sistemlerine ait projelerin inşaat, işletme ve söküm 

aşamalarının tamamında salınan sera gazı emisyon 

miktarını kapsamaktadır. Hesaplamalarda ithal kömür 

emisyon değerinin taş kömürü emisyon değeri ile aynı 

olduğu kabul edilmiştir. Son aşamada; fosil yakıtlı 

enerji üretim tesislerinin ürettiği enerjiye uygulanacak 

karbon vergisi ile elde edilecek gelir, projeksiyon 

dönemindeki her bir yıl için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Uygulanacak karbon vergisi değeri olarak tüm fosil 

yakıt tipleri için 50 Dolar / Ton- CO2 değeri esas 

alınmıştır [13].  

Tablo 4. Farklı enerji kaynaklara ait emisyon 

değerleri [13,14,15] 

 

Birinci senaryo için hesaplanan kaynak tipine bağlı 

kümülatif üretim değerleri (Tablo 2)  esas alınarak 

hesaplanan sera gazı salınım miktarları kümülatif 

olarak Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Birinci senaryo için 2013-2017 dönemine ait 

hesaplanan emisyonların kümülatif değerleri 

 

2013-2017 yılları için birinci senaryo durumunda fosil 

yakıtlı üretim tesislerine karbon vergisi uygulanması 

durumunda elde edilecek olan karbon vergisi 

gelirlerinin kümülatif değerleri Tablo 6’da verilmiştir.  

Tablo 6. Birinci senaryo için 2013-2017 dönemine ait 

hesaplanan karbon vergisi gelirlerinin kümülatif 

değerleri 

 

İkinci senaryo için hesaplanan kaynak tipine bağlı 

kümülatif üretim değerleri (Tablo 3) esas alınarak 

hesaplanan sera gazı salınım miktarları kümülatif 

olarak Tablo 7 de verilmiştir. 

Tablo 7. İkinci senaryo için 2013-2017 dönemine ait 

hesaplanan emisyonların kümülatif değerleri 

 

2013-2017 projeksiyon dönemindeki yıllar için ikinci 

senaryo durumunda fosil yakıtlı üretim tesislerine 

karbon vergisi uygulanması durumunda elde edilecek 

olan karbon vergisi gelirlerinin kümülatif değerleri 

Tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8. İkinci senaryo için 2013-2017 dönemine ait 

hesaplanan karbon vergisi gelirlerinin kümülatif 

değerleri 

 

4. Sonuç ve tartışma 

2012 yılı verilerine göre; enerji sektörü içerisindeki 

elektrik üretimi kaynaklı emisyon değeri 116,76 

Mton-CO2 eşdeğeridir. TEİAŞ projeksiyon 
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çalışmasında yer alan birinci senaryoya ait üretim 

değerlerinin gerçekleşmesi durumunda 2013-2017 

dönemindeki emisyon değerleri; 2013 yılında 146,019 

Mton - CO2 eşdeğeri, 2017 yılındada178,823 Mton- 

CO2 eşdeğeri olmak üzere artarak değişecektir. İkinci 

senaryoya ait üretim değerlerinin gerçekleşmesi 

durumunda 2013-2017 dönemindeki emisyon 

değerleri; 2013 yılında 139,504 Mton - CO2 eşdeğeri, 

2017 yılında da 172,711 Mton- CO2 eşdeğeri olmak 

üzere artarak değişecektir. TEİAŞ projeksiyon 

çalışmasında yer alan her iki senaryo için 

hesaplamalar dikkate alındığında elektrik enerjisi 

üretimine bağı olarak gerçekleşen emisyon 

değerlerinin 2013-2017 döneminde artış eğilimi 

sürdüreceği görülmektedir. TEİAŞ birinci 

senaryosunun gerçekleşmesi durumunda 2017 

yılındaki emisyon değerinin 2012 yılına göre %53,15 

oranında, ikinci senaryonun gerçekleşmesi durumunda 

ise %47,40 oranında artacağı hesaplanmıştır.  

TEİAŞ çalışmasında yer alan birinci senaryoya ait 

üretim değerlerinin gerçekleşmesi durumunda fosil 

yakıtlara uygulanacak karbon vergisi sonucu elde 

edilecek vergi gelirleri; 2013 yılında 7.232,83 milyon-

dolar, 2017 yılında da 8.854,05 milyon-dolar olmak 

üzere artarak değişecektir. İkinci senaryoya ait üretim 

değerlerinin gerçekleşmesi durumunda fosil yakıtlara 

uygulanacak karbon vergisi sonucu elde edilecek vergi 

gelirleri; 2013 yılında 6.907,11, 2017 yılında da  

8.549,29 milyon-dolar olmak üzere artarak 

değişecektir. 

Türkiye’nin 2023 yılında GSYİH’nın 2 trilyon dolara, 

kişi başına gelirin 25 bin dolara yükseltilmesi, 

ihracatın 500 milyar dolara çıkarılması,  işsizlik 

oranının yüzde 5’e düşürülmesi ekonomi politikaları 

arasında yer almaktadır. Elektrik enerji talebi 

anlamında; 2013-2022 yılları için Türkiye elektrik 

sitemi brüt puant talebinin ortalama olarak %5-%5,5 

arasında artacağı tahmin edilmektedir. Gelecek yıllara 

ait ekonomik büyüme ve enerji talep değerindeki 

hedefler dikkate alındığında; Türkiye ekonomik 

büyümeyle beraber artan enerji talebi ile karşı karşıya 

kalacaktır. Türkiye’nin fosil yakıtlara dayalı elektrik 

enerjisi üretimi dikkate alındığında bu durum daha 

fazla emisyon anlamına gelecektir.  

Türkiye’nin fosil yakıtların enerji üretimindeki yüksek 

payı sera gazı emisyonlarına ve buna bağlı olarak 

iklim değişikliğine neden olmaktadır. Yenilenebilir 

enerji kaynakları anlamında zengin potansiyele sahip 

Türkiye’nin bu potansiyeli daha fazla 

değerlendirilmeli, elektrik enerjisi üretimindeki payı 

artırılmalıdır. Emisyonların azaltılması amacıyla; 

vatandaşların enerji konusunda farkında lığı artırılmalı 

ve eğitim müfredatı içerinde çevre, enerji ve iklim 

değişikliği konusunda dersler verilmeli halkın 

bilgilendirilmesine yönelik etkinlikler yürütülmelidir. 

Piyasa temelli etkin bir mali araç olan karbon vergisi 

ile elde edilecek gelir aracılığıyla küresel ısınmayı 

önleyecek tedbirlerin (Enerji verimliliği, enerji 

tasarrufu, yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik 

üretimindeki payının artırılması vb.) teşviki 

sağlanabilir. Karbon vergisi uygulamasına bağlı olarak 

karbon yoğunluğu azalırken, enerji verimliliği 

düzelecektir. 
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