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TÜRKİYE İÇİN YEŞİL ADİL DÖNÜŞÜM 
FIRSATLARI VE POLİTİKA ÖNERİLERİ 

Gökçe Şencan 

Bir politika çerçevesi olarak “Yeşil Adil Dönüşüm”, gelişmiş ülkelerin pandemi sonrası eko-
nomik iyileşme planlarında kendine gittikçe büyüyen bir yer bulmaya başlamıştır. 

Özellikle bu fikrin Green New Deal olarak or-
taya çıktığı Amerika Birleşik Devletleri’nde ve 
Avrupa Birliği’nde, iklim değişikliğine karşı 
mücadeleyi ekonomik kalkınma ve toplumsal 
refah düzeyini yükseltme hedefleriyle birleş-
tirmek oldukça popülerleşmiştir. Fosil yakıt ve 
diğer küçülmesi gereken kirli sektörlerde çalı-
şan alt ve orta sınıf bireylerin ihtiyaçlarının 
göz önüne alınması, dönüşüm süresince halkı 
destekleyecek sosyal devlet programları ve 
“kimsenin geride bırakılmaması” prensibi Ye-
şil Adil Dönüşüm’ün temel yapı taşlarındandır.  

Örneğin Avrupa Birliği ülkeleri Yeşil Mutaba-
kat1 çerçevesinde 2030’a kadar sera gazı sa-
lınımlarını 1990 seviyesinin yüzde 45’ine dü-
şürmek, tüm enerji ihtiyacının yüzde 40’ının 
yenilenebilir enerjiden sağlanması gibi önemli 
hedefler koymuş ve bunları gerçekleştirmek 
için 800 milyar Euro’dan fazla bütçe ayırmış-
lardır. Bunun yanında yeni gelir kaynakları 
yaratmak için karbon fiyatlandırma sistemini 
düzenleyip Sınırda Karbon Düzenlemesi’ni 
(SKD) sunmuşlardır.2 

 

 

ABD’deyse Cumhuriyetçilerin desteğiyle Se-
nato’dan geçen 1 trilyon $’lık bir altyapı pake-
ti, beklenildiği kadar fazla olmasa da iklime 
yatırım öğeleri barındırmaktadır. Örneğin büt-
çede elektrikli araç altyapısı için 15 milyar $, 
su altyapısı için 63 milyar $, enerji altyapısı 
için 65 milyar $ ayrıldı.3 

Dünyanın gelişmiş ekonomileri sadece kendi-
lerine böyle bir vizyon çizmekle kalmamış, 
ticari ortaklarının da bu vizyonu paylaşmasını 
beklemektedir. Türkiye’de karar vericilerin ve 
iş dünyasının genel tavrı ise, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’nın Türkiye ekonomisine vereceği 
zarara odaklanmak, özellikle SKD’nin ekono-
miye maliyeti konusunda endişelenmek ol-
muştur. Örneğin ihracatçılar, SKD vergilerin-
den kaçınabilmek için devletin yeşil enerji 
desteğini arttırmasını talep etmeye başlamış-
lardır.4  

Fakat Türkiye’nin kendisi için AB’ye benzer 
bir “Yeşil Adil Dönüşüm” rotası çizmesi, aslın-
da ülkenin ekonomisine ve refahına büyük 
faydalar sağlama potansiyelini içermektedir. 
AB ve ABD’nin planlarına benzer bir Yeşil Adil 
Dönüşüm planının Türkiye’de benimsenmesi 
durumunda, özellikle üç sektör büyük kaza-
nımlar elde edebilir: elektrik, inşaat ve kara 
ulaşımı. 
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Elektrik 

Türkiye’nin elektrik üretiminde kullandığı baş-
lıca yakıt kaynakları kömür, doğalgaz ve hid-
roelektriktir ve bu kaynaklar sırasıyla 2019’da 
elektrik üretiminin yüzde 37’sini, yüzde 19’unu 
ve yüzde 29’unu karşılamıştır (Şekil 2). Türki-
ye’de bir hanenin yıllık elektrik tüketim bedeli-
nin asgari ücrete oranı yıllar içinde azalmış 
olmasına rağmen, Türkiye’nin bu oranda hâlâ 
Avrupa ülkeleri arasında en yüksek sırada yer 
aldığını görmekteyiz (Şekil 1).  

 

 

 

Özellikle kömürün ve doğalgazın yurtdışından 
ithal edilmesi, kur zayıflığının da etkisiyle ol-
dukça maliyetli olmakta ve hem hanelerin 
hem de üreticinin elektrik masrafını arttırmak-
ta, ekonomiyi zayıflatmaktadır. Örneğin 2013-
2020 yılları arasında toplam cari açık 242 mil-
yar $ olurken, net enerji ithalatı (elektrik, 
ısınma ve ulaşım için kullanılan yakıtlar dahil) 
282 milyar $’ı aşmıştır.5 

 

 

 

Not: Senelik 3.000 kilowatt-saat tüketim varsayılmıştır. 
(Kaynak: Birleşik Krallık6, EUROSTAT7, OECD8) 
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Dünyanın geri kalanında ise, hem güneş hem 
de rüzgarın maliyeti fosil yakıtlardan çok daha 
ucuz bir aralıktadır. Örneğin fotovoltaik güneş 
enerjisinin aynı seviyeye getirilmiş maliyeti 
kWh başına 2010 yılında 38 cent iken,  

 

 

2019’da yüzde 82’lik bir azalmayla 7 cent’e 
düşmüştür (Şekil 3; Tablo 1). Rüzgar başta 
olmak üzere diğer teknolojilerde de yüzde 
29’la yüzde 47 arasında bir maliyet düşüşü 
yaşanmıştır.9 

 

 

 

Not: Diğer kategorisi petrol, biyoyakıt, atık ve diğer kaynaklardan elektrik üretimini içermektedir. 
(Kaynak: International Energy Agency (IEA)10) 
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Not: Değer aralıkları küresel çapta seviyelendirilmiş enerji maliyeti (levelized cost of energy) yöntemiyle belirlenmiş-
tir. Dolar değerleri 2019 yılına göre ayarlanmıştır. Açık mavi noktalar ortalama değerleri temsil etmektedir. 
(Kaynak: International Renewable Energy Agency (IRENA)) 
 

Kaynak: IRENA 
 
Bu veriler, Türkiye’nin güneş ve rüzgara ağır-
lık vererek kömür santrallerini kapatmasının 
ve doğalgaza bağımlılığını azaltmasının sa-
dece iklimsel değil ekonomik olarak da akılcı 
bir hamle olduğunu göstermektedir. Bunların 
yanında, Türkiye’nin elektrik şebekesinin kar-

bonsuzlaşması Avrupa Birliği’nin SKD’ye 
uyumu konusunda da Türkiye’deki ihracatçıla-
ra büyük bir fayda sağlayacaktır. Elektrikte 
karbonsuzlaşmayla ilgili detaylı politika öneri-
leri, yazının son bölümünde yer almaktadır.
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İnşaat  

Türkiye’de inşaat sektörü, bir milyondan fazla 
kişiye iş sağlamaktadır.11 Fakat son yıllarda 
ekonominin yavaşlamasıyla bu sektörün bü-
yüme hızı da gerilemeye başlamıştır.12 Türki-
ye’de konutların toplam doğalgaz ve elektrik 
tüketiminin, toplam tüketimin yaklaşık dörtte 
birine denk geldiği düşünülecek olduğunda13, 
inşaat sektörünün “Yeşil Adil Dönüşüm”’ün bir 
parçası olması enerji verimliliği hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi için oldukça fazla önem 
taşımaktadır. Bu sektörün dönüşüm planları-
na dahil edilmesi, uzun bir süredir gri mimariyi 
odağına koymuş inşaat sektörünü iklime 
uyumlu bir bakış açısıyla canlandırabilir, yeşil 
mimari prensiplerinin Türkiye’de de benim-
senmesini hızlandırabilir ve mevcut binaların 
kaynak verimliliğini ve iklime dayanıklılığını 
destekleyebilir. 

İnşaat sektörünün yeşil dönüşüm potansiyeli, 
Avrupa Birliği’nin de dikkatini çekmiştir. AB 
Yeşil Mutabakatı’nın bir unsuru, ev ve diğer 
binaların yeşil standartlara uygun olarak yeni-
lenmesidir. Bu amaç için toplamda 72 milyar 
Euro ayrılmış ve bu bütçenin bina izolasyo-
nuyla enerji tasarrufunu, binalarda elektrik, 
ısıtma ve soğutma için yenilenebilir enerji kul-
lanılmasını ve enerji adaletini desteklemesi 
amaçlanmıştır. Avrupa Birliği, bu girişim ışı-
ğında her sene üye ülkelerinin toplam metre-
karelerinin en az yüzde üçünü yenilemesini 
gerekli kılmaktadır.14 

Türkiye’de de binalarda enerji verimliliğiyle 
ilgili zorluklar yaşanmaktadır. Örneğin binala-
rın sadece yüzde altısı ısı yalıtımına sahip-
tir.15 Bu yalıtım eksikliği, hanelerin enerji mas-
raflarını arttırmakta ve ülkenin enerji kaynak-
larının israf edilmesine sebep olmaktadır. Bu-
nun yanında, ticari binaların enerji verimliliği 

de diğer ülkelere kıyasla Türkiye’de oldukça 
düşüktür.16 Kayıplara engel olmak için AB Ye-
şil Mutabakatı’ndakine benzer bir bina dönüş-
türme politikası, Türkiye’nin Yeşil Adil Dönü-
şüm planlarına da dahil edilebilir. Bu konuda 
detaylı politika önerileri, yazının son bölü-
münde yer almaktadır. 

Kara Ulaşımı 

Türkiye’de ulaşım sektörü, 2019 yılında top-
lam sera gazı salınımının yüzde 16’sından 
sorumlu olmuştur.17 Özellikle kara ulaşımında 
fosil yakıtlara bağımlılık, iklim değişikliği, hava 
sağlığı, cari açık, enerji güvenliği ve dışa ba-
ğımlılık açısından Türkiye için risk teşkil et-
mektedir. Örneğin dizel en kirli yakıtlardan biri 
olmasına ve şehir içi hava kalitesi üzerindeki 
oldukça olumsuz etkilerine rağmen, 2019 yı-
lında Türkiye’de kat edilen karayolu mesafele-
rinin neredeyse yarısında yakılmıştır.18 Buna 
ek olarak Türkiye, benzin fiyatının maaş ora-
nına göre en pahalı olduğu ülkelerden biri-
dir.19 Bu pahalılık, tedarik zincirinde kara ula-
şımı faktörü olan tüm sektörlerin masraflarını 
arttırmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı 
ulaşımda fosil yakıt bağımlılığı, SKD’nin dev-
reye girmesiyle özellikle ihracatçıları daha da 
olumsuz etkileyecektir. 

Öte yandan, son zamanlarda kara ulaşımında 
elektrikleşme ve yakıt tasarrufuyla ilgili umut 
verici adımlar da atılmaktadır. Bunlara bir ör-
nek, 2021’de yapılan Özel Tüketim Vergisi 
(ÖTV) değişiklikleridir. Şubat ve Ağustos ayla-
rında yapılan düzenlemelerle hibrit ve elekt-
rikli araçlara uygulanan vergiler düşürülmüş-
tür ve özellikle elektrikli araçlar, kişisel oto-
mobiller arasında en düşük ÖTV’li araçlardan 
biri konumuna gelmiştir.20 Hibrit araçların 
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ÖTV’leri de, aynı kategorideki diğer araçların 
ÖTV’sine göre daha düşük bir orana getiril-
miştir. 

Türkiye otomobil pazarında da, elektrikleşme 
ve yakıt tasarrufuyla ilgili önemli gelişmeler 
yaşanmaktadır. 2018 yılında satışları pazar 
payının yüzde birinden daha az olan hibrit 
araçlar, Ağustos 2021 itibarıyla pazar payının 
yüzde 8,4’üne ulaşmıştır (Şekil 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 yılında satış sayısı sadece 155 olan 
elektrikli otomobillerin satış sayısıysa, Ağus-
tos 2021 itibarıyla 1196 otomobile ulaşmış ve 
pazarda binde üçe ulaşmıştır.21 Bu sayılarda 
görüldüğü gibi, hibrit ve elektrikli araçların 
satışı ve pazar payı, ÖTV değişikliklerinden 
önce de teşvik eksikliği ve yüksek vergilere 
rağmen katlanarak büyüyen bir eğilim izlemiş-
tir. Vergi düzenlemelerinin de etkisiyle önü-
müzdeki yıllarda, hem elektrikli hem de hibrit 
araçların otomobil pazarında çok daha büyük 
bir pay elde etmesi kaçınılmaz olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Not: 2021 satışları 1 Eylül’e kadar gerçekleşen satışları kapsamaktadır. 2018 öncesinde hibrit ve elektrikli araç satı-
şıyla ilgili veri bulunamamıştır. (Kaynak: Otomobil Distribütörleri Derneği) 
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Ayrıca Türkiye’deki ulaşım sektöründe eksik 
kalan teknolojilerden biri, hidrojendir. Hidrojen 
yüksek altyapı maliyeti sebebiyle otomobiller 
için pratik bir yakıt türü olmasa da, hızlı depo 
dolum süresi sayesinde toplu taşıma ve ticari 
araç filoları gibi merkezi olarak yönetilen sis-
temler için güçlü bir alternatif olarak değer-
lendirilmektedir. Türkiye’de hidrojen yakıt hüc-
resi teknolojisiyle çalışan araçlar henüz trafi-
ğe çıkmamış olsa da, hidrojen yakıt hücreli 
araçlar önü açık bir temiz ulaşım alternatifi 
olarak bulunmaktadır. 

Yeşil Adil Dönüşüm’ün bir parçası olarak ula-
şım sektörüne yapılacak ek yatırımlar ve dü-
zenlemeler, hibrit ve elektrikli araçların yay-
gınlaşmasını hızlandıracaktır. Bu yatırımlar, 
sektörde yakıt bağımlılığını düşürmenin ya-
nında iklim değişikliğine karşı Türkiye’nin top-
lam sera gazı salınımlarının azaltılmasına da 
yardımcı olacaktır.  

Politika önerilerine geçmeden önce vurgula-
mak gerekmektedir ki bu yazıda detaylandı-
rılmayan ama Türkiye’nin karbonsuzlaşma-
sında büyük rol oynayacak olan birçok başka 
sektör vardır. Örneğin tarım, hayvancılık, ha-
va ve deniz ulaşımı, ağır sanayi gibi sera gazı 
yoğunluğu yüksek diğer sektörler de Yeşil 
Adil Dönüşüm patikasına dahil edilmelidir. Bu 
sektörler arasında uyum sağlamak da olduk-
ça önemlidir. Örneğin ulaşım sektörünün kar-
bonsuzlaşması, ulusal elektrik portfolyosunun 
da karbonsuzlaşmasına bağlıdır. Bu sebeple, 
ulaşımda elektrikleşmeye bağlı potansiyel 
elektrik talebi artışı, elektrikte yenilenebilir 
enerji yatırımları planlanırken göz önünde 
bulundurulmalıdır. Binalara güneş panellerinin 
takılması ise, hem yenilenebilir elektrik hem 

de yeşil inşaat planlarının bir öğesi olarak 
görülmelidir. Farklı sektörlere özgü politikala-
rın bu şekilde değerlendirilmesi ve bütüncül 
bir şekilde birleştirilmesi, sektörler arası uyu-
mu destekleyecek ve Türkiye’nin Yeşil Adil 
Dönüşüm’ü başarmasının anahtarı olacaktır. 
Aşağıda, bu dönüşümü destekleyecek politi-
kalardan bazıları listelenmiştir. 

Türkiye için “Adil Yeşil Dönüşüm”: 
Politika Önerileri 

Türkiye, Yeşil Adil Dönüşüm için elektrik sektö-
ründe aşağıdaki politikaları önceliklendirmelidir: 

• Kömür ve doğalgaza ayrılan ve yapay olarak 
bu iki fosil yakıtın asıl maliyetini düşüren 
devlet desteği, güneş ve rüzgara yönlendi-
rilmelidir. 

• Güneş ve rüzgar enerji ekipmanlarının ve 
enerji depolama teknolojilerinin yurt içinde 
üretilmesi için Ar-Ge ve fabrika yatırımları 
desteklenmeli, sektörün gelecekte beklenen 
ihtiyaçlarına göre iş gücü yetiştirilmelidir. 

• Şebeke yatırımlarla güçlendirilmeli, genişle-
tilmeli ve modernize edilerek verimlileştiril-
melidir.22 

• Türkiye’de tüm kömür santrallerinin, en ve-
rimsizlerden başlamak üzere, güneş ve 
rüzgâr kapasitesi genişledikçe en geç 2030 
yılına kadar kapatılması planlanmalıdır. 

• Yerel ekonominin kömüre dayandığı bölge-
lerde işsizliğin ve ekonomik adaletsizliğin 
önlenmesi için, kömür sektörü çalışanlarına 
ücretsiz mesleki eğitim fırsatları verilmelidir. 
Bu çalışanlar yenilenebilir enerji iş alımların-
da önceliklendirilmeli veya hibe ve ücretsiz 
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ekipman desteğiyle tarımsal üretime katıl-
maya teşvik edilmelidir. 

• Binaların çatı ve bahçelerine güneş paneli 
takılması ve enerji depolama sistemlerinin 
kurulması, vergi indirimleri ve ilk yıllarda 
yüksek fiyatla şebekeye geri satım gibi fır-
satlarla teşvik edilmelidir. 

Türkiye’de Yeşil Adil Dönüşüm için inşaat 
sektöründe aşağıdaki politikalar önceliklen-
dirilmelidir: 

• Binaların çatı ve bahçelerine güneş paneli 
takılması ve enerji depolama sistemlerinin 
kurulması çeşitli finansal programlarla teşvik 
edilmelidir. 

• Enerji Kimlik Belgesi23 ötesinde “yeşil bina” 
standartları yaratılmalı, bu standartlara atık 
yönetimi, yeşil alan, toplu taşıma ve su ve-
rimliliği gibi kıstaslar da dahil edilmelidir. 
LEED sertifika sistemi24 bu konuda örnek 
alınmalı ve Türkiye’de yaygınlaştırılmalıdır. 

• Yalıtım ve diğer verimlilik iyileştirmelerine 
bütçesi yetmeyen vatandaşlara devlet des-
teği sağlanmalıdır. 

• İnşaat sektörünün sadece verimlilik stan-
dartlarına uyması değil, bu standartların 
ötesine geçmesi teşvik edilmelidir. Sektörün 
yeşil mimariyi, doğa ve yerel iklimle uyumlu 
peyzaj prensiplerini benimsemesi destek-
lenmelidir. 

• Yerel yönetim seviyesinde, doğayla ve yerel 
iklimle uyumlu mimariyi benimsemiş inşaat 
ve iyileştirme projelerine bürokratik kolaylık-
lar sağlanmalı ve vergi indirimleri uygulan-
malıdır. 

Türkiye’de Yeşil Adil Dönüşüm için kara ula-
şımı sektöründe aşağıdaki politikalar önce-
liklendirilmelidir: 

• Elektrikli ve hibrit araçlarda ÖTV, 2025 yılı-
na kadar sıfır olmalıdır ve ilk beş yıl boyun-
ca motorlu taşıt vergisi indirimi uygulanma-
lıdır. 

• Dizel araçlar 2030 yılına kadar trafikten 
tamamen kaldırılmalıdır. 

• Dizel ve yakıt tasarrufu zayıf araçların mo-
torlu taşıt vergisi arttırılmalıdır. Bu araçların 
sahipleri, geri satma ve takas seçenekleriy-
le hibrit ve elektrikli araçlara yönlendirilme-
lidir. 

• İlk otomobilini alanların ve hane geliri belli 
bir eşiğin altında olanların ek vergi indirim-
leri ve hibelerle hibrit veya elektrikli araç 
alması teşvik edilmelidir. 

• Ülke içinde hibrit ve elektrikli araçların ve 
pil üretiminin arttırılması teşvik edilmelidir. 
Bütçeye uygun elektrikli ve hibrit araç mo-
dellerinin Türkiye’de de satılması için oto-
mobil üreticileriyle anlaşılmalıdır. 

• Elektrikli araçlar, reklam ve sosyal medya 
aracılığıyla popülerleştirilmelidir. Şehirlera-
rası güzergahlarda şarj istasyonları yaygın-
laştırılmalıdır. Şehir içindeki belediye oto-
parklarında elektrikli araçlar için özel park 
yeri ve şehir içi ulaşımda elektrikli ve şarj 
edilebilir hibrit araçlara özel trafik şeridi ay-
rılmalıdır.
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• Türkiye kademeli bir yakıt tasarruf standar-
dı benimsemelidir. Yeni içten yanmalı mo-
torların satışı kademeli olarak kısıtlanmalı 
ve 2035’te tamamen yasaklanmalıdır. 

• Devlet, otomobil üreticilerinin sattığı araçla-
rın belli bir oranının elektrikli olmasını şart 
tutmalıdır. Bu oran kademeli olarak arttırıl-
malı ve belirlenen oranların üzerinde elekt-
rikli araç satışı gerçekleştiren üreticilere 
vergi avantajları sağlanmalıdır. 

• Yeşil hidrojen üretimine teşvik sağlanmalı 
ve yatırım yapılmalıdır. 

• Şehir içinde toplu taşıma sistemlerinin sıfır 
salınımlı araçlara geçmesi için yerel yöne-
timlere destek sağlanmalıdır. Özellikle oto-
büsler ve metrobüslerin elektrikli modellerin 
yanında hidrojen yakıtlı modellere de ge-
çilmesi için planlama yapılmalı, otobüs ve 
metrobüs garajlarına şarj ve yeşil hidrojen 
altyapısı kurulmalıdır. 
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NOTLAR 

1. Yeşil Mutabakat, 2019 yılında Avrupa Birliği ülkeleri tarafından ortaya koyulan ve Avrupa Birliği’nin 2050’ye ka-
dar adil bir şekilde karbon-nötr olması için belirlediği yol haritasıdır. Mutabakat çerçevesinde, yeşil dönüşümden 
olumsuz etkilenebilecek kişilerin geride bırakılmaması için bir “adil dönüşüm fonu” oluşturulmuş, temiz enerjiden 
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