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ÖNSÖZ 

İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı etkileri hayatımızda 

gittikçe artan şiddette hissettiğimiz 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde 

karşı karşıya kaldığımız kritik önemdeki iklim politikaları 

gidişatın yönünü tayin etmede çok büyük öneme sahip. İklim 

değişikliği ile mücadelenin sadece atmosfer ve kirleticiler 

arasında bir düzlemde değerlendirilemeyeceği bu mücadelenin 

ekonomi politikalarıyla yakından ilişkili olduğu bir gerçektir.  

Ekosistemler, toplumlar ve ekonomiler üzerinde çok zararlı 

ve potansiyel olarak geri döndürülemez etkiye sahip olan iklim 

değişikliği karşısında dünya ülkeleri sera gazı emisyonlarını 

azaltmak için çeşitli adımlar atmaktadır. İyi politikalarla, eylem 

maliyetlerinin engelleyici olması gerekmez ve önlenen zarardan 

çok daha küçük olur. 

Daha yüksek küresel sıcaklıklara doğru giden eğilimi 

tersine çevirmek, düşük karbonlu bir ekonomiye doğru dünya 

çapında acil bir eylem planını gerektiriyor. Bu geçişi etkin ve 

verimli bir şekilde yönetmek ise kapsamlı iktisadi analizleri 

yapılmış ekonomi politikalarını gerektirmektedir. İklim 

değişikliği ile mücadele noktasında emisyonların azaltılması için 

ulusal ve uluslararası boyutta hem 'yeşil' kalıp hem de refahı 

düşürmeden büyüyebileceğimiz maliyet etkin politikaların nasıl 

gerçekleştirileceği karşımıza çıkan en önemli sorudur.  
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Bu çalışma, politikaların, programların ve projelerin 

geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde iklim değişikliğinin 

ekonomik etkisinin nasıl hesaplanacağını ortaya koymaktadır. 

Teoriden ziyade uygulamalı ekonomiye atıfta bulunan bu kitap 

iklim politikası ve iklim değişikliği alanında çalışan ekonomistler 

için yararlı bir okuma olacağı düşüncesindeyiz.  

Dr. Metin Pişkin (m.piskin@ucl.ac.uk) 

Eylül 2022, Londra 
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1. GİRİŞ 

Atmosferdeki sera gazlarının oranı 1750’li yıllarda 

başlayan sanayi devrimi sonrasında giderek artmış ve bunun bir 

sonucu olarak iklim krizi bugün insanlığın ortak sorunu haline 

gelmiştir. Son yıllarda etkisini giderek artan şiddette hissettiğimiz 

küresel ısınma, dünyadaki her canlı varlığı doğrudan veya dolaylı 

olarak etkileme potansiyeline sahiptir.  

İklim bilimciler, karbon yoğunluğunun önümüzdeki 

yüzyılda iki katına çıkarak ortalama sıcaklıklar üzerinde 2050 

yılına kadar yaklaşık 1 derece ve 2100 yılına kadar 2,5 derece 

artışı seklinde etki edeceğini bekliyor. 

Bugün sanayileşmiş dünya emisyonların en büyük kısmını 

oluşturuyor, ancak yakında gelişmekte olan ülkeler Çin ve 

Hindistan dünyanın en büyük emisyon salıcıları olacak. 

Uluslararası iş birliği ise ortaya çıkacak daha da korkunç 

senaryonun etkisini azaltmak için anahtardır. Ancak anlamlı bir 

uluslararası iş birliğine ulaşmak bir meydan okumadır. Ulusların 

iklim konusunda ortak çıkarları olsa da bazı ülkelerin gönüllü 

olarak karbonu azaltmak konusunda isteksizdir. Çünkü sera gazi 

azaltım politikalarının maliyetlerine katlanmadan uluslararası 

ticarette avantaj sağlamak veya iç ticarette daha düşük maliyetle 

kısa vadeli artan refahın avantajını yasamak gelişmekte olan veya 

az gelişmiş ülkelere daha cazip gelebilir. 
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İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini azaltmak için ise 

ortalama sıcaklıklardaki artışın sanayi devrimi öncesine göre 

azami 2°C ile sınırlanması gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle son 

otuz yılda iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını 

azaltmanın yolları üzerine siyasi ve ekonomik tartışmalar ya da 

en azından iklim değişikliklerine uyum sağlamanın yollarını 

araştırmak bilimsel araştırmaların ve politik tartışmaların odağı 

haline gelmiştir.  

Öncelikle iklimin basitçe istatistiksel bir kavram olduğu 

anlaşılmalıdır. Ortalama 35 yıllık bir süre boyunca meteorolojik 

olayların (güneş radyasyonu, yağış, sıcaklık ve atmosferik basınç 

gibi) ortalaması olarak iklim tanımlanmaktadır. Ve uzmanlara 

göre değişen iklimin de sebebi atmosferdeki karbondioksit ve 

metan yoğunluğundaki artıştır. 

1.1. Müzakereden Uygulamaya 

İklim değişikliğinin siyasetin odak noktasına oturması 

bilimsel çalışmaların iklime yöneldiği tarihten sonrasına 

dayanmaktadır. İlk kez 1988'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

iklim değişikliğini gündemine aldı. Kyoto Protokolü, siyasi 

sürecin ilk önemli parçalarından biridir. Taraf olan ilgili ülkeler 

için toplu bir emisyon azaltma hedefi belirlemektedir.  
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Bu sözleşme tarafların eylemlerine rehberlik edecek bir 

amaç ve ilkeler ortaya koymaktadır. Sözleşmenin ana fikri 

aşağıdaki gibidir: 

 

“Başarmak için... atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının 

stabilizasyonu ile tehlikeli antropojenik müdahaleyi önleyecek 

bir düzeyde iklim sistemi... ekosistemlerin uyum sağlamasına izin 

vermek için yeterli bir zaman çerçevesi içinde doğal olarak... 

gıda üretiminin tehdit edilmemesini sağlamak ve ekonomik 

kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde devam etmesidir.” 

 

Protokol, önde gelen sanayileşmiş ülkelerin sera gazlarını 

azaltmalarını 2008-2012'ye kadar 1990 seviyelerinin ortalama 

yüzde 5 altında olmasını gerektiriyor. Ancak emisyon azaltımları 

maliyetsiz bir süreç olmadığından iklimin korunmasını sadece bir 

doğa bilimi meselesi değil, ekonomik bir mesele haline getiriyor.  

Sanayileşmiş ülkeler iklime çok daha büyük etkileri 

nedeniyle önce kendi içindeki emisyonların yükseliş eğilimini 

değiştirmek ve sorunu çözmek için sahip oldukları ekonomik, 

teknolojik ve kurumsal kaynaklar açısından özel bir sorumluluk 

taşımaktadırlar. Sanayileşmiş ülkeler, atmosferde biriken 

karbondioksidin üçte ikisinden biraz fazlasının sorumlusu olarak 

görülüyor. Öyleki en büyük ikinci toplam karbondioksit yayıcı 
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olan Çin dahi ABD’den dokuz kat daha az kişi başına emisyon 

değerlerine sahip. 

İklim değişikliğiyle mücadelede 2 derece hedefine ulaşmak 

için her ülkenin üzerine düşen payı tespit etmesi ve o yönde 

harekete geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda iklim değişikliği 

rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması, 2015 yılında 

Paris’te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edilmiştir. 

Emisyon azaltımı hususunda Anlaşma, gelişmiş ülkelerin mutlak 

emisyon azaltımı hedeflerini sürdürmeleri; gelişmekte olan 

ülkelerin ise emisyon azaltımı hedeflerini yükselterek farklı 

ulusal koşulları uyarınca, zaman içinde tüm ekonomiyi 

kapsayacak yeni, artırılmış hedefler benimsemelerini telkin 

etmektedir. İmza sahibi her ülke, 2030 yılına kadar emisyonları 

azaltmak için uygulamaya niyet ettikleri sektöre özel politikaları 

ve programları belirledikleri Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkı 

(NDC) olarak bilinen iklim politikası hedeflerine ulaşmak için 

gönüllü bir ulusal plan geliştirdi. 

Türkiye en büyük kirleticiler arasında yer almıyor ancak 

1990’dan bu yana emisyonlarını yüzde 110,4 oranında artıran ve 

enerji üretiminde fosil yakıt bağımlılığı yüksek ve hızlı büyüyen 

bir G20 ülkesi konumundadır. Paris Anlaşması kapsamında, 

ülkemiz 20 Eylül 2015 tarihinde, 2030 yılı itibariyle 
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gerçekleşmesi öngörülen “Niyet Edilen Ulusal Katkı” (INDC) 

beyanını %21’e varan artıştan azaltım olarak açıklamıştır. 

İklim değişikliğine sebep olan kirletici gazların oluşumunu 

azaltmak çeşitli düzenlemelere bağlıdır. Uygulamada ülkeden 

ülkeye ve sektörden sektöre farklılık arz eden bu düzenlemeler 

refah, büyüme, istihdam, göç, ticaret gibi bir dizi önemli 

ekonomik etkileri de beraberinde getirmektedir. Küresel 

pazarlarda faaliyet gösteren ve emisyonların yoğun olduğu 

sektörlerin rekabet gücünün temel unsuru maaliyetlerdir. Çünkü 

bu sektörlerdeki firmalar bulundukları piyasaların gereği fiyat 

alıcı (price taker) olma özelliğindedirler. Karbon fiyatlarının 

küresel anlamda asimetrik yapısı örneğin Polonya’da 1 ABD 

doları/ CO2e, İsveç’te 139 ABD doları/ CO2’e ve Ukrayna'da ise 

şu anda 10 UAH/t CO2 (0,36 ABD$ /t CO2) şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Bu durum üretimi karbon fiyatlandırma 

uygulamasının daha az katı olduğu bölgelere kaydıracak ve 

ortaya karbon kaçağı (carbon leakage) durumu çıkacaktır. 

Küresel olarak ülkelerin iklim değişikliğine karşı topyekûn 

hareket etmediği ve birbiriyle uyumlu bir karbon 

fiyatlandırmasının yokluğu ülkelerin iklim değişikliği hedefleri 

ve karbon salınımı azaltma hızlarında farklılıkları da beraberinde 

getirecektir.  
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Türkiye gibi üretimin büyük ölçüde sanayi sektörüne dayalı 

olması ve dışa açıklık oranının yüksek olması karbon kaçağı 

hususunu özel bir endişe kaynağı olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

Karbon kaçağının büyüklüğünü ülkelerin ekonomik yapısı, ticaret 

kalıpları, tarifeler, sermaye hareketliliği, yeni teknolojiler ve 

teknoloji yayılımı gibi bir dizi faktör belirlemektedir. Birkaç 

çalışma, bu faktörler ışığında hesaplanabilir denge modellerini 

kullanarak karbon kaçağının büyüklüğünü tahmin etmiştir. Bu 

çalışmaların çoğu, küresel karbon kaçağı oranının, Ek B 

ülkelerinin Kyoto protokolünü yerine getirmeleri için ihtiyaç 

duydukları tahmin edilen emisyon azaltımlarının yüzde 5 ila 20'si 

arasında olduğunu tahmin etmektedir (bkz. Hourcade ve Shukla 

2001 veya Sijm ve diğerleri. 2004). Diğer taraftan Babiker 

(2005), karbon kaçağının daha büyük olabileceğini iddia etmekte 

ve küresel karbon kaçağı oranının yüzde 50 ila 130 arasında 

değişeceğini tahmin etmektedir. 

Öte taraftan Babiker (2005) tüm sektörlere yönelik karbon 

salınımını azaltacak eşit maliyetler sağlayan bir politika ideal olsa 

da gerçek politikaların nadiren bu ideale yaklaştığı 

savunmaktadır. Bunun bir nedeni, tüm sektörlerde eşit azaltım 

planlarının uluslararası ticarete yoğun olarak dahil olan sektörler 

ile enerji yoğun sektörlerde uluslararası rekabeti bozucu etkilerin 

varlığı ve ülke içinde bölgeler arasındaki yükte farklılıklardır. Bu 
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gibi etkiler politikalarda taviz verilmesine yol açabilir. Babiker 

(2005), farklı sektörlerin karbon fiyatlandırılmasının dışında 

tutulduğu yani bazı sektörlere taviz verilmesinin, ABD Kyoto 

taahhütlerini yerine getirmede refah kaybında %32 ile %300 

arasında bir artış meydana geldiğini bulmuşlardır. Ayrıca, muaf 

tutulan tüm sektörlerin rekabet gücünün mutlaka iyileşmediğini 

ve muaf tutulmayan tüm sektörlerde katma değerin azaldığını 

bulmuşlardır. Ekonomideki etkileşimler ve geri bildirimler 

nedeniyle bu şekilde farklılaşan önlemler, korumayı 

amaçladıkları sektörlere yardımcı bile olmayabilmektedir. 

Sektörel olarak farklılaştırılmış politikaların karbon emisyonu 

hedefini karşılama maliyetini artırabileceği sonucuna varıyorlar. 

Dolayısıyla hem ideale yakın hem de uygulamada karşılık 

bulabilecek tüm bu detayları kavramak ve ortaya koymak 

gerekmektedir. 

1.2. Karbon Vergisi mi yoksa Karbon Ticareti mi? 

Literatürde, emisyon azaltma hedefine ulaşmak için 

Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) tercih edilebileceğini ve 

piyasada fiyat istikrarsızlığı riskini azaltmak için iyi bir seçenek 

olduğu ifade edilmektedir. ETS, miktara dayalı bir araç 

olduğundan kesin olarak belirli bir miktarda emisyon azaltımının 

elde edilmesini sağlar (Hepburn, 2006). Eğer ETS bir tahsis 
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mekanizması çerçevesinde çıktıya dayalı olarak tahsis edilir ise 

eğer firmalar toplam emisyon üst sınırını aşan ek tahsisatlar 

alabileceklerinden toplam emisyon azaltım hedeflerine ulaşmak 

güç olabilir (PMR, 2015). Ancak bilinmektedir ki hükümetler bu 

durumu başlangıçta yeterli tahsisatı yaptıktan sonra 

ilave/gereksiz tahsisatları açık artırmalara devrederek bu riski 

azaltabilir. Bu sistemde ekonomik büyüme, yakıt fiyatları veya 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak, ETS tahsisat fiyatlarında 

yüksek bir istikrarsızlık riski meydana gelebilir. Öte yandan 

hükümet, fiyat tabanı veya piyasa istikrar rezervi gibi piyasa 

istikrarı mekanizmaları aracılığıyla ETS'deki fiyat belirsizliğini 

azaltabilir. 

Buna karşılık, karbon vergisi uygulaması ise belirli bir 

emisyon azaltımı elde etmek için daha belirsiz bir sureci 

sunmaktadır. Çünkü ETS’deki gibi üretime dayalı bir kısıtlayıcı 

unsur yoktur. Karbon vergisi, fiyata dayalı bir araçtır ve bu 

nedenle işletmelere kısa vadeli (1-3 yıl) planlamalarında daha 

fazla öngörülebilirlik sağlar. Ancak ifade ettiğimiz gibi bunu 

belirli bir emisyon azaltma hedefine uyarlamak zordur ve toplam 

emisyon azaltım düzeyi önceden belirlenemez (PMR, 2017). 

Üretim maliyetindeki artışlar, emisyon yoğun malların 

talebini ve arzını etkilediğinden, karbon fiyatlandırması endüstri 

çıktısını azaltabilir. Herhangi bir karbon fiyatlandırma 
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mekanizmasının kilit endüstrilerin rekabet gücünü koruyacak 

şekilde tasarlanması çok önemlidir. Bununla birlikte, emisyon 

ticaret sistemi veya karbon vergisi, fosil yakıt girdilerinin 

yanmasından kaynaklanan daha yüksek karbon maliyetleri ve 

emisyon yoğun ara girdilerin kullanımından kaynaklanan daha 

yüksek maliyetler nedeniyle üretim maliyetini artırır (bkz. PMR, 

2017). Firmalar ise karbon salınımından ötürü meydana gelecek 

ilave maliyetlere karşı üç şekilde yanıt verebilir: 

 

— Düşük karbon teknolojilerine ve üretim süreçlerine 

yatırım yaparak karbon maliyetlerini azaltmak. Bu 

şekilde, emisyon yoğunluğu düşebilir ve çıktı 

korunabilir; 

— Üretim maliyeti artışının tüketicilere yansıtabilirler. 

Ancak malların fiyatı arttıkça tüketiciler daha az talep 

edebilir ve endüstri üretimi düşebilir. 

— Kar marjlarının düşürülmesi. Ancak bu durum sermaye 

getirilerini azaltabilir ve uzun vadede çıktıda bir 

azalmaya yol açabilir. 

Burada politika yapıcılara düşen ise sektörel rekabet gücü 

gözetilerek karbon fiyatlandırma araçlarının olumsuz rekabet 

etkileri riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmasıdır. Ekonomi 

çapında kapsamlı karbon vergileri, çevresel açıdan en etkili olanı 
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iken enerji yoğun ve dis ticarete odaklı endüstrilerde (örneğin 

demir-çelik ve çimento) karbon vergileri sonucu ilgili sektörlerde 

rekabet gücü azalarak üretimin diğer bölgelere kayma riski ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle birçok karbon vergisi sistemi bu 

endüstrilere muafiyetler, daha düşük oranlar, indirimler veya 

başka tazminatlar sağlar.  

1.3. Karbon Gelirinin Geri Dönüşümü 

Ortak bir karbon fiyatı, sektörler arasında uluslararası 

rekabet edebilirlikte değişimlere ve alt-ulusal bölgeler arasında 

yükte farklılıklara yol açabilir. Bu etkilerden ve kontrol rejimine 

yönelik siyasi desteği aşındırabilecek belirli tüketici grupları 

üzerindeki etkilerden duyulan korku bazı sektörlere taviz 

verilmesine yol açabilir. Dolayısıyla karbon vergileri çeşitli 

açılardan bakıldığında politika yapıcılar için cazip olmayabilir.  

Diğer taraftan karbon vergisi uygulamasının önündeki bir 

diğer engel, enerji fiyatlarındaki artışların düşük gelirli haneler 

üzerindeki orantısal etkisinin daha büyük olması nedeniyle, 

düşük gelirli tüketiciler üzerindeki olumsuz etki potansiyelidir. 

Bu durumlarda, en etkili siyasi strateji, politika önerisinin 

dağıtımsal etkiler konusunda endişeleri olan gruplara nasıl 

iletildiğini içerebilir (Klenert vd., 2018). Fosil yakıta dayalı enerji 

hizmetlerinin satın alınmasının düşük gelirli hanelerin 
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bütçelerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu gerçeği iklim 

politikalarının karşısındaki önemli risklerinden biridir. Bu 

endişeler, belirli gruplara yapılan toplu ödemelerin vergi iadeleri 

yoluyla veya vergi tahsilat sisteminin bu gruplar üzerindeki etkiyi 

azaltacak şekilde uyarlanması yoluyla ele alınarak giderilebilir 

(PMR, 2017). 

Karbon fiyatlandırması hükümet için önemli bir gelir 

sağlayabilir ve bu gelirin kullanımı karbon fiyatlandırma planının 

merkezinde yer alır. Karbon vergileri ve ETS'lerden elde edilen 

küresel karbon gelirleri 2017'de 33 milyar ABD dolarına ulaştı 

(Dünya Bankası, 2018). Hükümetler, ilave hedeflerine ulaşmak 

veya dezavantajlı grupları desteklemek için bu geliri kullanabilir. 

İyi tasarlanmış gelir geri dönüşümü, başarılı bir karbon 

fiyatlandırma planının anahtarıdır.  

Geliri geri dönüştürmenin en basit yöntemi hanelere 

doğrudan transfer şeklinde olabilir. Vergi mükellefleri açısından 

en basit ve en şeffaf yaklaşım, bir tür indirim yoluyla karbon 

gelirlerini bireysel hanelere iade etmektir. 

Gelirlerin çevresel amaçlara tahsis edilmesi – yeşil tahsis 

(green earmarking) – daha düşük karbonlu yatırımları 

başlatabilir: karbon gelirinin tahsis edilebileceği yerlerde, örneğin 

yeşil yatırım fonları, teknoloji geliştirme, altyapı finansmanı ve 
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diğer yollarla düşük karbon gelişimine yatırım yapmak için 

kullanılabilir. 
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2. GENEL DENGE MODELLERİ  

Hesaplanabilir Genel Denge (HGD) modelleri, ekonomi 

içindeki veya farklı ülke ekonomileri arasındaki sektörlerin 

karşılıklı etkileşimlerini veya karşılıklı bağımlılıklarını 

ekonominin (ulusal veya küresel bazda) tamamını kapsayacak 

şekilde tanımlar. Bu da iklim değişikliğinin ve iklim 

politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirme 

noktasında enerji-ekonomi-çevre modellemesinde en yaygın 

kullanılan araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

HGD modelleri bir ekonomideki karar alıcıların 

davranışlarını ele alırken firmaların kar maksimizasyonu ve 

hanehalkının fayda maksimizasyonu ile ekonomideki tüm 

kaynakların etkin bir şekilde dağılımı sağlandığı ve ekonominin 

bu çerçevede dengeye geldiği üzerine kurgular. Firmaların ve 

hanehalkının davranışları bir denklemler sistemi seklinde ifade 

edilir ve politika değişikliklerinin etkisi bu sistem dahilinde ele 

alınır.  

HGD modellerinin önemli bir gücü, politikaların ve diğer 

dış şokların sadece bireysel piyasalar veya sektörlerden ziyade 

ekonomi çapındaki etkilerini modelleme yetenekleridir. Bu 

açıdan HGD modelleri çoğu kez karbon vergisi odağında ele 

alınan iklim politikalarının ekonomik etkilerini analiz etmede 

genel kabul görmüş bir yöntemdir. Analizler bir ekonominin 
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adeta anlık bir görüntüsünü yansıtan Sosyal Hesaplar Matrislerine 

dayanan ekonominin genel dengede olduğu bir düzende başlar ve 

karbon vergilerindeki artış gibi bir politika değişikliği ile mal ve 

hizmet fiyatlarındaki artış sonucu meydana gelecek yeni denge ile 

ekonominin eski ve yeni durum arasındaki karşılaştırma ile süreç 

devam eder. 

HGD modelleri iki önemli kısımdan oluşur. Bunlardan biri 

karar alıcıların davranışlarını ve piyasa temizleme koşullarını 

matematiksel denklemler silsilesi halinde ele alan modelin yapısı 

iken diğer önemli kısım modelin dayandığı veri seti yani Sosyal 

Hesaplar Matrisidir (SHM).  

2.1. Enerji  

İklim değişikliği politikalarına odaklanan HGD modelleri 

genel olarak enerji, sera gazı emisyonları, tarım, arazi kullanımı 

ve ulaştırma gibi diğer alt modellerle entegre olarak ele 

alınmaktadır. Net bir tanım olmamasına karşın enerji modelleri 

enerji teknolojilerini sistem içerisinde nasıl temsil ettiklerine 

bağlı olarak genellikle ikiye ayrılır. Bunlardan biri enerji 

teknolojilerinin ayrıntılı bir temsilini içeren aşağıdan yukarıya 

(bottom up) tipinde modellerken diğeri enerji teknolojisini üretim 

fonksiyonu veya fiyat esnekliği şeklinde modele dahil eden 

yukarıdan aşağıya (top down) tipi modellerdir. Sektörlerin ne 
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ölçüde ele alındığına bağlı olarak yukarıdan aşağıya tipindeki 

modeller de kendi içerisinde ikiyi ayrılırlar. Bunlardan biri 

hesaplanabilir genel denge modelleri iken diğer kısmi denge 

modelleridir. Örneğin Babiker vd. (2001) ve Paltsev vd. 

(2005)’de detaylı açıklanan MIT EPPA modeli bunlardan biridir. 

Rutherford vd. (1997) tarafından geliştirilen CETM modeli, 

Burniaux vd. (1992) tarafından geliştirilen OECD Green modeli, 

Babiker vd. (1997) tarafından geliştirilen The Babiker-Maskus-

Rutherford modeli yine bu yaklaşıma verilebilecek 

örneklerdendir.  

Enerji hizmetine yönelik talebi içselleştiren ve Enerji 

üretimini ve teknoljisini detaylı bir şekilde ele alırken en etkili 

şekilde enerji talebini karşılayacak enerji arzını bulan 

mühendislik modelleri ile HGD modelleri desteklendiğinde 

ortaya aşağıdan yukarı tipte bir model çıkmaktadır. Örneğin 

Hertel (1997) tarafından geliştirilen GTAP-E bu yaklaşımın 

başarılı örneklerinden birisidir.  

Türkiye ekonomisi için geliştirilen enerji-ekonomi-çevre 

genel denge modellerine bakıldığında Kumbaroğlu (2003) 

geliştirdiği model çerçevesinde çevre vergilerinin ekonomik 

etkilerini incelemiştir. Yapılan analiz emisyon seviyelerine 

atfedilen vergilerin ekonomik büyüme açısından farklı sonuçların 

ortaya çıkardığını göstermektedir. Kumbaroğlu (2003) 
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çalışmasında temsili bir toplu enerji sektörü kullanmış teknolojik 

ayrıntılara yer vermemiştir.   

Türkiye ekonomisinin elektrik sektörü ve elektrik dışı beş 

sektörün ayrıntılı temsil edildigi HGD modeli Kat (2011) 

tarafından oluşturulmuştur. Ulke düzeyinde %20 ila %40 

arasında toplam ve sektörel (tarım, sanayi, hizmetler, ulaştırma) 

emisyon azaltım senaryolarının incelendiği bu çalışmada 2030 

yılına gelindiğinde toplam birincil enerji arzı içerisinde gaz ve 

petrol ürünlerinin payının artan fiyatlar nedeniyle düşeceğini ve 

öte taraftan taşkömürü ve linyit paylarının ise yükseleceğini 

göstermiştir.  

Kat, Paltsev ve Yuan (2018) planlanan nükleer enerji 

yatırımları ve yenilenebilir enerji teşvik politikalarının etkileri ile 

Türkiye’de emisyon ticaret sisteminin uygulanması halinde 

ortaya çıkabilecek etkileri analiz etmişlerdir. Bu çalışmada ele 

alınan senaryolar ışığında 2030’a gelindiğinde baz duruma göre 

emisyon miktarının %30 altında bir seviyede olunabileceği ortaya 

konulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye'nin 2030 

yılına kadar karbon salınımı hedeflerine ulaşmasının maaliyetinin 

yaklaşık %0,8–1 gibi bir ekonomik küçülmeye denk geleceği 

ortaya konulmuştur.  

Acar ve Yeldan (2016) ise Türkiye'nin mevcut kömür 

sübvansiyon planının makroekonomi ve çevresel etkilerini 
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Türkiye için geliştidikleri HGD modeli çerçevesinde 

incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçları kömür sübvansiyon 

planının ortadan kaldırılmasıyla Türkiye'nin GSYİH'sinde önemli 

bir kayıp olmaksızın toplam gaz emisyonlarını %5'e kadar 

azaltabileceğini ortaya koymaktadır.  

2.2. Göç  

İklim değişikliğinin insan göçü üzerinde önemli etkileri 

olması bekleniyor. HGD modelleri çerçevesinde iklim 

değişikliğinin ve politikalarının göç hareketine etkisi model 

çerçevesinde tarım ve kentli işgücü piyasalarının Harris-Todaro 

tipi bir göç mekanizmasıyla birbirine bağlanması ile analiz 

edilmektedir. Bu sayede, düşük ücretli tarımsal işgücü formel 

kentli işgücü piyasasındaki beklenen ücrete duyarlı olarak “göç 

etmektedir”.  

Emeğin ülke içindeki farklı bölgeler arasında hareket 

etmesinin ancak ele alınan modelin mekânsal (spatial) veya çok 

bölgeli (multi regional) kurgulanması ile mümkündür. Diğer 

taraftan gerçek ücretlerdeki değişikliklere bağlı olarak 

uluslararası hareketliliğin ortaya çıkması çoğu kez analizlere 

katılmamış bir vakadır. 

Joaquim Ferreira ve Mark Horridge, bölgeler arası göç için 

iklim kaynaklı Brezilya tarımı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. 
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Analizleri, tarihsel göç kalıpları ve göreli bölgesel reel ücretlerin 

bir fonksiyonu olarak modelin 13 bölgesi arasındaki işçi 

akımlarını Brezilya için çok bölgeli TERM-MIG modeli 

kullanılarak gerçekleştirmişlerdir.  

2.3. Tarım 

İklimin tarım sektörü üzerinde doğrudan etkisinin ve buna 

bağlı tarımın ekonominin diğer sektörleri üzerindeki dolaylı 

etkilerinin incelenmesi literatürde daha az sıklıkta karşılaşılan bir 

konudur. İklimin tarımsal verimlilik üzerindeki etkisi zaman 

içinde diğer sektörleri ve bölgeleri etkileyeceği açık bir gerçektir.  

Kucharik ve Serbin (2008) Amerika Birleşik Devletleri'nde 

yaz aylarında ortalama sıcaklıkta 1°C'lik bir artışın soya fasulyesi 

ve mısırın verimliliğini sırasıyla %16 ve %13 oranında 

azaltabileceğini göstermektedir. Burke ve Emerick (2016) 21. 

yüzyılın ortalarına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde mısır 

verimliliğinde ortalama %15'lik bir kayıp olacağı tahmin ediyor. 

Assunção ve Chein (2016), Brezilya'da iklim değişikliğine bağlı 

olarak 2030 ve 2049 arasında %18'lik bir tarımsal kayıp tahmin 

ediyor.  

Türkiye'de iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki 

fiziksel etkileri genellikle hidroloji veya mahsul simülasyon 

modellerine dayanarak tahmin edilmiştir. Durdu (2010) tarihsel 
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iklim verilerini analiz etmekte ve son 60 yılda ortaya çıkan yağış 

ve sıcaklıktaki değişikliklerin önemli olduğunu ve bu durumun 

iklim değişikliği etkilerine atfedilebileceğini göstermektedir. 

Komuscu, Erkan ve Öz (1998), Thornthwaite su dengesi modelini 

kullanarak toprak su açığının 2°C'lik bir ısınma için %4-43 ve 

4°C'lik bir ısınma için %8-91 oranında artacağını öne 

sürmektedir. İklim değişikliğinin etkilerini tarımsal üretimle 

ilişkilendiren Cline (2007)’e göre Türkiye’de ortalama 

sıcaklıktaki artışın 1,1°C ile 1,6°C arasında olacağı, ortalama 

yağışın ise %30 oranında azalacağı ve bunun da 2070-2099 

dönemi için ortalama tarımsal verimde %11,8 düşüşe karşılık 

geleceği tahmin edilmektedir. Bu da tarımsal katma değerde %16 

düşüşe neden olmaktadır (Cline, 2007). Özdoğan (2011) 

tarafından yapılan bir çalışma, iklim değişikliği nedeniyle buğday 

veriminin Trakya Bölgesi'nde %15-20 oranında azalacağını 

göstermektedir. 

Bu çalışmalar, farklı senaryoları altında iklim değişikliğinin 

verim veya su mevcudiyeti üzerindeki etkisini gösterirken, tarım 

sektöründen hareketle oluşacak doğrudan ve dolaylı ekonomik 

etkileri ortaya koymamaktadır. Tarımsal üretkenlikteki bir düşüş, 

tarımsal ürünlerin fiyatını yükseltmekle kalmıyor aynı zamanda 

hanelerin, firmaların ve yatırımcıların bölgesel gelirini azaltarak 

ikincil etkilerin yolunu da açıyor. Aileler, fiyat artışları nedeniyle 
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daha az tüketecek; üretkenlik azaldıkça tarımsal firmalar daha az 

rekabetçi hale gelecekler; yatırımcılar ise potansiyel getirilerinde 

bir azalma ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu etkiler o bölgede 

üretilen mallara yönelik genel talebi azaltacak ve yerel firmaların 

üretimleri azalacaktır. Buradan hareketle bu ikincil etkiler 

işgücünün göç etmesine kadar bir dizi ikincil etkiyi tetikleyecek 

ve ülke ekonomisinde çeşitli değişik etkilere neden olabilecektir.  

Tarım iklim değişikliğinden etkilenecek en önemli ve 

kırılgan sektörlerden biri olduğundan ve tarım sektörünün üretim 

zincirinde geriye ve ileriye doğru bağlantılarından ötürü kapsamlı 

bir ekonomik model çerçevesinde ele almak gerekir. Bu 

bağlamda literatürde bazı çalışmalar iklim değişikliğinin tarıma 

olan etkisinin doğrudan ve dolaylı ekonomik etkilerini HGD 

modelleri çerçevesinde incelemişlerdir. Tanure vd. (2020), iklim 

değişikliğinin Amazon bölgesi ekonomisi üzerindeki etkilerini 

analiz etmek için hesaplanabilir genel denge (HGD) modeli 

kullanıyor ve 2030-2049 yılları arasında bölgenin gayri safi 

yurtiçi hasılasının (GSYİH) %1,18'ne eşdeğer kayıpların 

olabileceğini gösteriyor. Bu kayıpların esas olarak tarım 

sektöründeki üretim ve istihdam kayıplarından kaynaklandığını 

ve bu iktisadi etkilerin tarıma daha bağımlı bölgelerde daha 

şiddetli olabileceğini gösteriyorlar. Yine Brezilya için Souza ve 

Haddad (2022) iklim değişikliğinin bölgesel ekonomik etkilerini 
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HGD modeli çerçevesinde incelemekte ve sonuçların ülke 

genelindeki mekânsal/bölgesel olarak farklılık gösterdiğine vurgu 

yapmaktadırlar. Sonuçlar Brezilya'nın en zengin ve en yoğun 

eyaleti olan São Paulo’nun dolaylı etkiler açısından en büyük 

kaybeden bölge olduğunu gösterirken doğrudan etkiler açısından 

tarıma daha bağımlı olan bölgelerin Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul ve Minas Gerais olduğunu göstermektedir. Bu açıdan 

iklim krizine en savunmasız bölgelerin tarım yoğun bölgeler 

olduğu ortaya konmaktadır.  

Çakmak vd. (2009) iklim değişikliğinin Türkiye ekonomisi 

üzerindeki potansiyel etkilerini ekonomi çapında bir model 

kullanarak analiz etmektir. Türkiye için 5 bölgeli CGE modeli 

çerçevesinde üretimi emek sermaye ve su faktörleri ile ele alarak 

yağmurla sulanan mahsullerin verimindeki yüzde 30'luk bir 

düşüşün etkisini, sulanan mahsullerin veriminde yüzde 10’luk bir 

azalışı ve mahsulün yağmurlu veya sulu olmasına ve üretildiği 

bölgeye bağlı olarak yüzde 0 ila 30 arasında değişen oranlarda 

tüm mahsul türlerinde verimin azaltılmasını içeren senaryolarda 

suya bağlı olarak iklim değişikliğinin tarım ve tarım dışı 

sektörlerdeki etkilerine odaklanmıştır.  

Dudu, Çakmak ve Saraçoğlu (2010) tarımsal verim 

değişikliklerinin genel ekonomi üzerindeki etkilerini CGE modeli 

çerçevesinde analiz etmiştir. Bu çalışmada suyun sulanan 
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arazilerin tamamlayıcı bir üretim faktörü gibi düşünülmüştür. 

Çakmak vd. (2009)’da olduğu gibi bu çalışmada da kullanılan 

verim değişiklikleri herhangi bir analitik çalışmanın sonucu 

değildir.  

Verim değişikliğini analitik bir yol ile sentezleyen ilk 

çalışma Dudu ve Çakmak (2018) tarafından mahsul su ihtiyacı 

modeli (Creal Water Requirement-CWR Model) kullanılarak ve 

Penman-Monteith (Allen, Pereira, Raes, & Smith, 1998) 

yaklaşımını izleyerek bölgesel olarak 35 mahsulün verimindeki 

değişiklikler hesaplanmış ve. CGE modeli ile mahsul su ihtiyacı 

modeli entegre bir çerçevede ele alınmıştır.  

Luo vd. (2015) kuzey Çin ovasındaki ana tahıl ürünlerin su 

ihtiyaçlarının iklim değişikliğine karşı nasıl etkileneceğine 

yönelik yaptıkları çalışmada tarımsal üretimin sadece barajlardan 

veya yeraltı sularından yani “mavi suya” bağımlı değil, aynı 

zamanda “yeşil suya” (yağmurla beslenen tarım) da dayandığına 

vurgu yaparak CWR modelini mahsul mavi su gereksinimleri 

(CBWR) ve mahsul yeşil su gereksinimleri (CGWR) şeklinde 

bölmüşlerdir. Burada Dudu ve Çakmak (2018)’a göre CWR 

modelleri çerçevesinde hesaba katılan emisyon değerleri baz yıla 

oldukça yakın olduğundan verimlilik değişikliklerinde bazı 

belirsizlikleri beraberinde getirebildiği not edilmelidir. Örneğin 

Chandio vd. (2020) 1968'den 2014'e kadar Türkiye'de CO2 



27 | İklim Değişikliği ve İklim Politikalarının Ekonomik Etki Analizi 

 

 

emisyonları, sıcaklık, yağış ve tahıl verimi gibi çeşitli faktörler 

arasındaki dinamik bağlantıları ARDL modeli ile incelemiş ve 

CO2 emisyonları arttığında tahıl veriminin azalacağını göstererek 

ikisi arasında uzun dönemli ilişkisi olduğunu göstermişlerdir. 

Literatürdeki bu boşlukları doldurmak için önce iklim 

değişikliğine bağlı verim değişimlerini ana modelin baz 

senaryosundan elde edilecek emisyon projeksiyonları ışığında 

aşağıdaki gibi ekonometrik olarak tahmin etmek iyi bir yol 

olabilir.  

Türkiye özelinde iklim değişikliğinin farklı bölgeler 

üzerindeki doğrudan ve dolaylı ekonomik etkilerini incelemek 

için iki farklı model entegre edilebilir. İlk olarak, iklimin mahsul 

verimi üzerindeki etkisi ekonometrik bir yaklaşım benimsenerek 

tahmin edilebilir. Ekonometrik kısımda geçmiş veriler ile 

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından 

sağlanan senaryolara dayalı iklim projeksiyonları birleştirilerek 

iklimin tarımsal verimlilik üzerindeki doğrudan etkilerini tahmin 

etmek mümkün hale gelebilir. İkinci aşamada ise tahmin edilen 

bu doğrudan etkileri HGD modelinde farklı senaryolar halinde ele 

alınabilir. Bu şekilde iklim değişikliğinin Türkiye’nin farklı 

bölgelerindeki dolaylı ekonomik etkiler analiz edilebilir. 
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2.4. Karbon Kaçağı/Sızıntısı 

Karbon kaçağı riski ticaret yoğunluğu ve maliyet artışı ile 

ilişkilendirilerek ölçülmektedir. Örneğin demir, çelik, çimento, 

cam ve kimyasal sektör gibi alt sektörlerde karbon salınımı 

azaltım politikalarının karbon kaçağı riski meydana getireceği 

görülmektedir.  

Karbon kaçağını araştıran literatürde önemli miktarda 

çalışma vardır (bir genel bakış için bkz. Hourcade ve Shukla 

2001). Bu literatür aynı zamanda uluslararası emisyon ticaretinin 

karbon kaçağını nasıl azaltabileceği konusunu da ele almaktadır 

(örneğin, Bernstein vd., 1999).  

Çoğu ülke birbirine bağlı olduğundan, iklim politikalarının 

etkisini anlamak için küresel bir model (veya en azından 

uluslararası ticaret akışlarını dikkate alan bir model) gereklidir. 

Küresel modeller, bir bölgedeki politikaların diğer bölgelerdeki 

politikaları nasıl etkilediğinin değerlendirilmesini kolaylaştırır. 
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3. HESAPLANABİLİR GENEL DENGE 

MODELLERİNİN YAPISI 

Bu kısımda ele alacağımız modeli literatürdeki öncü 

nitelikteki modellerin bir kombinasyonu şeklinde ifade edebiliriz.  

Model üretim bloğu, faktör ve vergi gelirleri ile tüketim 

malı talebinde bulunan temsili bir ajan, ithal ve yurtiçi malları 

birleştiren ticaret bloğu şeklinde beş ana kısımdan oluşmaktadır. 

Modelin ana yapısı aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1: Şematik İktisadi Akımlar 

 

Her sektördeki mal ve hizmet üretimi işgücü ve sermaye 

gibi birincil faktörler ve diğer sektörlerden alınan ara malı (yerli 
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veya ithal edilen) girdiler kullanılarak gerçekleşir. Birincil 

faktörler ve yatırım malı dışında tüm mallar tüm bölgeler arasında 

ikili olarak alınıp satılabilir. İthalat ve ihracat tarifeleri ile katma 

değer vergileri surece dahildir. Tüm ticaret yerli ve ithal malların 

bir Armington toplamı aracılığıyla gerçekleşir. Taşıma maliyeti 

olan nakliye marjları ise ihracat ve ithalat için ülkeler arasında 

fiyat farkına ve rekabet gücüne etki edecek önemli unsurlardan 

birisidir. Taşıma marjı, ulaştırma sektörünün diğer üretim 

sektörlerinden elde ettiği girdilerle uluslararası bir taşımacılık 

sektörü tarafından üretilir. Bu marj malın çıkış noktasında fiyata 

dahil edilir. Diğer taraftan nihai mal dediğimiz tüketim malı tüm 

sektörlerden gelen girdilerden oluşan kompozit bir maldır (yerli 

ve ithal malların bir “Armington” bileşiminden oluşmaktadır). 

Dolayısıyla ithal malların doğrudan tüketimi yoktur. Bu tüketim 

malı, temsili ajanın talep ettiği tek maldır. 

Temsili ajan (hanehalkı ve devlet) emek ve sermaye ile 

emisyon izinlerine sahiptir. Bu kaynakların satışı temsili ajana 

gelir sağlar. Temsili ajanın sahip olduğu sermaye modeldeki tek 

olacak sermaye sektörü tarafından satın alınır. Bu sektör, 

sermayeyi üretim sektörlerine kiralar (karşılığında faiz alır). 

Sermaye stoğu yatırımlar yoluyla büyüyebilir.  

Her ülke elektrik ve elektrik dışı enerji sektörlerine sahiptir. 

Elektrik dışı enerji petrol, gaz ve kömürü içerir. Burada ham 



31 | İklim Değişikliği ve İklim Politikalarının Ekonomik Etki Analizi 

 

 

petrol yurtiçinde üretilebilir veya ithal edilebilir ve daha sonra 

üretime ve nihai talebe girdi olarak sunulur. Ancak elektrik 

ticareti bölgeler arasında yapılmaktadır ve kömür, petrol, gaz 

veya fosil dışı girdiler kullanılarak üretilmektedir. Günün 

sonunda nihai enerji ürünleri hem üretime girdi hem de nihai talep 

olarak pazara sunulur.  

Her ülkedeki tüketim bütçe kısıtı altında faydanın 

maksimize edilmesi sürecine tabidir. Temsili ajan, enerji ve enerji 

dışı sektörlerine sahip olduğu birincil faktörleri (sermaye, emek 

ve enerji kaynakları) sağlar. Her temsilci ajan daha sonra sahip 

oldukları faktör gelirini enerji, enerji dışı mallar ve yatırım 

alımına tahsis ederler. Bölgeler, enerji ve enerji dışı mal ticareti 

yoluyla birbirlerine bağlantılı haldedir. Enerji ticareti daha önce 

de bahsettiğimiz gibi uluslararası piyasalarda ihraç veya ithal 

edilebilen ham petrol ve kömürü kapsamaktadır. 

İklim ve çevre modellerinde fosil yakıtlı ve fosil olmayan 

yakıtlı olmak üzere iki tür üretilmiş emtia veya fosil yakıtla 

üretilmiş enerji ve fosil olmayan yakıtla üretilmiş (temiz enerji) 

emtia sektörleri bulunmaktadır. Farklı bölgelerde üretilen 

malların ülkeler arasındaki ticareti esnasında ise niteliksel olarak 

farklı olduğu varsayımı yapılmaktadır (bknz. Armington, 1968). 

Bu mal ticaretinin tek tek ülkeler ve entegre bir küresel pazardan 

ziyade ülke çiftleri arasındaki akışlar seklinde temsil edildiği 
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anlamına gelir. Her ikili ticaret akışı ise ulaşım hizmetlerini 

gerektirir. Model çerçevesinde bölgeler arası hareket edemeyen 

unsur emektir. Emek iç sınırlar içinde hareketlidir ancak bölgeler 

arasında hareket edemez. Sermaye, küresel veya bölgeye özgü 

olabilir. Diğer taraftan doğal kaynaklar sektöre özgüdür.  

3.1. Üretim Sektörleri ve Nihai Talebin Yapısı 

İklim ve çevre temalı HGD modellerinde sektörel üretim 

süreci sadece faktör ve aramalı girdisinde müteşekkil üretim 

fonksiyonu ile değil çok-katmanlı üretim fonksiyonlarıyla 

betimlenmektedir. Üst katmanda üretim Cobb-Douglas tipi sabit 

sermaye, emek, ara malları ve enerji kompozit girdilerinden 

oluşan bir aşama tercih edilebilir. Alt katmanda ise kompozit 

birincil enerji girdisi kömür, petrol, doğal gaz ve elektrikten 

olusabilir (geleneksel teknolojiler). Elektrik üretiminde 

geleneksel girdiler yanında yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar 

ve güneş) modele dahil edilebilir. Katma değerin bileşenleri, 

faktör fiyatları ve vergi/teşvik sistemi verisi altında kar 

maksimizasyonu ilkesi uyarınca çözülmektedir.  

Üretim fonksiyonlarında sabit ikame esnekliği 

kullanılmaktadır. İkame esnekliği, girdilerin göreli fiyatı 

değiştiğinde, belirli bir çıktı seviyesi altında bir girdinin başkaları 

tarafından ne ölçüde ikame edilebileceğini belirtir. Fosil yakıt ve 
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diğerlerini girdi olarak kullanan bir üretim faaliyetinde, fosil 

yakıtın fiyatının artması durumunda fosil yakıt kullanımının diğer 

girdilerle ne ölçüde ikame edilebileceğini fosil yakıt ve diğer 

girdiler arasındaki ikame esnekliği belirler. 

3.2. Uluslararası Ticaret 

Modelde dünya ikili ticaret akışlarıyla birbirine bağlı farklı 

bölgesel ekonomilerden oluşur. Birincil faktörler (emek ve 

sermaye) ve yatırım malı dışındaki tüm mallar bölgeler arasında 

alınıp satılabilir. Model dahilinde farklı ülkelerde üretilen 

malların aynı olmadığını varsayımı yapılmaktadır (Armington 

varsayımı). Bu nedenle ticaret, küresel mal havuzu aracılığıyla 

ithalat ve ihracat yapmaktan ziyade, ülke çiftleri arasında 

gerçekleşir. Her iki taraflı ticaret akışı ise kendi nakliye hizmetini 

gerektirir (emisyon izinleri hariç). 

Burada yerli ve ithal mal(lar) arasındaki ikame esnekliği ile 

farklı bölgelerden yapılan ithalatlar arasındaki ikame esnekliğine 

yer verilmelidir. Bir bölge bir malı ithal ettiğinde nakliye ücreti 

ödemek zorundadır.  Taşıma marjları “ticareti yapılan miktarlarla 

orantılıdır”. Uluslararası taşımacılık hizmetlerinin kendilerinin 

“her bölgedeki iç pazarda sağlanan malların bir Cobb-Douglas 

bileşimi olduğu varsayılmaktadır”. 
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3.3. Nihai Talep 

Nihai talep, “enerji dışı tüketim ve enerjinin sabit bir 

esneklik altında toplamı” olan tüketim malından oluşabilir. Enerji 

dışındaki malların kompozit hali ise farklı malların bir Cobb-

Douglas toplamı olabilir. 

Bu yapının enerji talebine göre tasarlanması önem arz 

etmektedir. Bunun arkasındaki mantık şudur; örneğin ulaştırma, 

petrol ile ilintilidir, elektrik üretimi ise gaz ve kömürden 

oluşmaktadır. Kömürün ve gazın çok büyük bir kısmı ulaşım dışı 

enerji kullanımına gidiyor. Sabit enerji kullanımı ise fosil yakıtlar 

(kömür ve gaz) arasında bir seçimdir. Dolayısıyla modelde bu 

ayrıntılar ele alınacak ülke veya konuya göre dikkatli 

tasarlanmalıdır.  

3.4. Sera Gazı Emisyonları 

Gerçek dünyada CO2 fosil yakıtların kullanımına bağlı 

olarak sabit oranlarda yayılmaktadır. Sera gazı salan her üretici, 

salınan gaz miktarına karşılık gelen bir miktar izin almak 

zorundadır. Modelde bu, izinlerin sabit bir girdi payı şeklinde 

karşılık bulur (daha teknik olarak ifade etmek gerekirse fosil 

yakıtlar ve izinlerden oluşan bir Leontief teknolojisi bileşimi 

aracılığıyla).  
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CO2 emisyonları, her bölge için ele alınan tüm sektörlerinde 

kullanılan enerji ara girdileri için sağlanır ve ithal veya yerli 

kaynaklar arasında bölünür (Enerji sektörleri adedi*Bölge 

adedi*sektör adedi*ithal*yurtiçi matrisi seklinde). Bu veriler 

yerli ve ithal kaynakları ayırmadan her bölgedeki ara girdiler için 

üç emtia (petrol, kömür ve gaz) bazında emisyon verisi GTAP 

veri tabanından elde edilebilir.  

Bilindiği gibi iklim anlaşmasının parçası olan bölgelerde 

karbondioksit yayan tüm sektörlerin, emisyon miktarına karşılık 

gelen izinlere sahip olmaları gerekmektedir. Ulusal hedef, belirli 

bir miktarda sera gazı (GHG) emisyonu (CO2-eşdeğerlerinde 

ölçülür) olduğu için, sahip olunan genel GHG izinleri şeklinde 

verilmektedir. Sektör genel GHG izinlerini her bir kirletici gaz 

için belirli emisyon izinlerine dönüştürür. Bu özel gaz izinleri 

bölgeye münhasır değildir ve iklim anlaşmasının parçası olan tüm 

bölgeler arasında alınıp satılabilir (tüm ticaretin iki taraflı olduğu 

diğer mallardan farklı olarak). 

Öte taraftan karbon salınımı hesaplanmasında dikkat 

edilmesi gereken en önemli hususun karbon salınımının sadece 

doğrudan üretim yoluyla oluşmadığı aynı zamanda dolaylı olarak 

karbon yoğun malları girdi olarak kullanan tedarik zincirleri ve 

nihai talep yoluyla da yayıldığı bilinmelidir. İthal ve yerli 
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girdilerin karbon salınımı ile marjların ürettiği karbonun toplamı 

çıktının karbon salınımına eşit olacaktır. 

İklim ve çevre temalı HGD modellerinde genel olarak 

çevresel kirlilik göstergeleri olarak CO2 emisyonları (CO2 

eşdeğeri olarak) takip edilmektedir. CO2 emisyonlarının üç ana 

kaynaktan geldiği kurgulanır:  

 

(1) Endüstriyel süreçler;  

(2) Birincil ve ikincil enerji üretiminde katı yakıtların 

yakılması;  

(3) Hane halklarının enerji tüketimi.  

 

3.5. Modelin Dinamik Yapısı 

Dinamik HGD modellerinde yatırım (büyüme) içseldir, 

ancak yatırım, diğer birçok modelde olduğu gibi bir zaman tercih 

oranı veya tasarruf oranı ile belirlenmez. Bunun yerine, orijinal 

denge için, yani hiçbir şok olmadığında (örneğin bir iklim 

politikası uygulanmadan önce) optimal olan bir büyüme oranını 

tanımlayan bir büyüme parametresi on plana çıkmaktadır. Bu 

büyüme oranı bölgeler ve zaman periyotları arasında farklı 

olabilir. 

Açık bir zaman tercihi olmasa da büyüme parametresi 

elbette belirli bir zaman tercih oranı anlamına gelir çünkü belirli 
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bir büyüme seviyesine ulaşmak belirli bir yatırım seviyesi (veya 

belirli bir tüketim-yatırım dengesi) gerektirir. Büyüme 

parametresinin yaptığı, modelde her şey aynı kaldığı sürece hangi 

büyüme oranlarının faydayı maksimize edeceğini söylemektir. 

Bu nedenle büyüme parametresini seçmek, gerçekleşebileceğine 

inandığımız ve fayda maksimizasyonunu yansıtan bir büyüme 

senaryosu geliştirme meselesidir. 
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4. HGD MODELLERİ ÇERÇEVESİNDE ELE 

ALINABİLECEK SENARYOLAR 

İklim değişikliği sebebiyle hükümetlerin 

koyduğu/koyacağı hedefler doğrultusunda uygulayacağı 

politikaların etkilerini HGD modelleri çerçevesinde aşağıda 

özetlenen çeşitli senaryolar dahilinde ele almak mümkündür. 

• 2°C hedefi kapsamında Türkiye’nin üzerine düşen 

sorumluluk nedir ve belirlemesi gereken emisyon 

azaltım hedefi ne olabilir?  

• Emisyon azaltım politikalarının makroekonomik 

göstergeler üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? Bu 

politikaları uygulamanın ve uygulamamanın maliyeti 

nedir? 

• Sektörlerin ihracat daralmalarının genel ekonomik 

etkileri, katma değer etkisi, istihdam etkisi ve sera gazı 

etkisi nasıl şekillenebilir?  

• İhracat odaklı ancak enerji yoğun sektörler karbon 

vergileri veya emisyon ticaret sisteminden nasıl 

etkileneceklerdir? Enerji yoğun sektörlerin ihracat 

odaklı sektörleri iklim politikasından muaf tutma ile 

vergi-sübvansiyon politikasının (enerji yoğun sektörün 
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ödediği karbon vergisi miktarına eşit düzeyde sübvanse 

edildiği) etkileri nasıl olur?  

• İklim politikaları farklı bölgelerde sektörlerin rekabet 

edebilirliğini nasıl etkilemektedir? 

• Belirli sektörleri veya tüketici çıkarlarını korumaya 

yönelik politikaları dayatmanın ulusal anlamda maliyeti 

nedir? Bu politikalar korunan sektör için amaçlandığı 

gibi çalışıyor mu?  

• Güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik basta 

olmak üzere üretimde ve tüketimde kullanılacak 

elektriğin temiz kaynaklı enerjiye geçişi hızlandıracak 

şekilde teşviklerin ve sübvansiyonların artırılması ne tur 

ekonomik etkilere yol acar?  

• Sanayide kömür kullanımının cezalandırıldığı (kömür 

girdilerine belli bir oranda vergi uygulandığı) ve 

endüstriyel kullanımdaki elektrik maliyetine belli bir 

oranda sübvansiyon getirildiği bir durumun ekonomik 

etkisi nasıl olur? 

• Karbon kaçağını (carbon leakage) önlemek adına karbon 

emisyon ticareti nasıl tasarlanmalıdır? 
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5. ÇEVRESEL SOSYAL HESAPLAR MATRİSİ 

Hesaplanabilir Genel Denge modellerinin ihtiyaç duyduğu 

veri tabanı Sosyal Hesaplar Matrisleridir. Sosyal Hesaplar Matrisi 

(SHM) bir ekonomideki tüm iktisadi işlemleri ifade eden ve 

ekonominin adeta anlık bir görüntüsüdür (Pyatt ve Round, 1985). 

Kavramsal olarak SHM çerçevesi bizi bir ekonomideki 

kaynakların döngüsel akışı kavramına geri götürür. Bu kavram bir 

ekonomideki mal ve hizmet üreten firmalar ile üretilen mal ve 

hizmetleri satın alan hanehalkının tüketim için gerekli olan geliri 

işgücü piyasasında emeğini üreticiye arz etmesi ile elde edeceği 

döngüsüne dayanmaktadır. Tüketici ve üreticinin karşılıklı olarak 

gelirlerini dengelediği ve sistemin kendi kendini beslediği fikrine 

dayanan döngüsel akış SHM çerçevesinin temelini oluşturur.   

Döngüsel akımlardan hareketle, SHM’de Girdi-Çıktı 

tablolarındaki (Input-Output Table) endüstriler arası akımların 

yanı sıra kamu, firmalar ve hanehalkı gibi ekonomideki önemli 

birimlerin gelir akımlarına dair veriler de dahil olmakta ve 

SHM’de ekonomi daha kapsamlı bir şekilde temsil edilmektedir 

(Miller ve Blair, 2009).  

Farklı ve dağınık istatistiklerin anlamlı ve kapsayıcı bir 

bütün halinde ortaya konması gayreti altmışlı yıllarda Richard 

Stone ve ekibinin Cambridge Büyüme Modelini geliştirmesine 

dayanır İngiltere için oluşturulan bu ilk 1964 yılı SHM’si 
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yayınlandığında sosyal hesaplar matrisinin kavramsal çerçevesi 

ortaya çıkmıştır (Pyatt ve Round, 1985). Ekonomik faaliyetlerin 

çeşitliliğini (örn. emtia, kuruluşlar, kurumsal birimler) en uygun 

ve uyumlu şekilde tanımlamak için farklı istatistiklerin 

kullanılmasının önemi özellikle vurgulanmıştır (Stone, 1961).  

Bir SHM büyük boyutlu bir satranç tahtasına benzer. Kare 

matristeki her hesap için gelir kayıtlarının tutulduğu bir satır ve 

ilgili hesabın yaptığı harcamaların kaydedildiği sütundan 

oluşmaktadır. Matrisin ne kadar büyük olduğu, mevcut verilerin 

sınırlamalarına ve araştırmacının onu oluşturmak için sahip 

olduğu motivasyona bağlıdır. Prensip olarak, detayların 

inceliğinin ve dolayısıyla matrisin boyutunun bir sınırı yoktur. 

Uygulamada veri varlığı matrisin boyutuna sınırlamalar 

getirmektedir.  

Burada konumuz iklim ve çevre odaklı genel denge 

modellerinin ihtiyaç duyduğu sosyal hesaplar matrisi olduğundan 

normal bir SHM’nin çevre boyutuyla genişletilmesi 

gerekmektedir.  

Ele alınan ülkenin veri durumuna gore SHM’de ihtiyaç 

duyulacak çevre verileri enerji muhasebesi ve sera gazı salınımı, 

orman envanteri, su, yeraltı ve balıkçılığı kapsayabilir. Aşağıdaki 

Tablo 1 Çevresel Sosyal Hesaplar Matrisini göstermektedir. 

Burada çevre yatırımları, kullanıma göre su kaynakları, diğer 
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doğal kaynaklar ile atik ve emisyon değerlerine yer verilerek 

klasik SHM cevre boyutuyla genişletilmiştir. Ayrıca daha detaylı 

bir Çevresel SHM inşası için Banerje vd. (2019)’a bakılabilir. 

Özellikle parasal değer olarak belirtilen girdi çıktı tablosundaki 

verinin fiziki miktar cinsinden ifade edilen çevresel verilerle 

birleştirilerek ortaya çevresel SHM’nin çıkartılması 

gerektiğinden SEEA (2012) önemli bir kaynak niteliğindedir.  

Türkiye için inşa edilmiş çok bölgeli SHM Pişkin ve 

Hannum (2017) tarafından ve Finansal SHM ise yine Pişkin 

(2021)’de detaylı olarak açıklanmıştır. Klasik SHM’lerin çevre 

boyutuyla genişletilmesinde Birleşmiş Milletlerin Çevresel 

İktisadi Muhasebe Sistemi SEEA (2012) en önemli kaynaklardan 

biri durumundadır.  
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SHM’ye benzer şekilde çevresel boyutla genişletilmiş 

SHM’lerde de satır toplamları ile sütun toplamları birbirine eşittir 

yani kare matristir. Ayni şekilde satırlar gelirleri ifade ederken 

sütunlar harcamaları/giderleri ifade etmektedir. Oluşturulan 

sosyal hesaplar matrisi hesaplanabilir genel denge modelinin 

ihtiyaç duyduğu veri kaynağını teşkil eder.  
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6. GİRDİ ÇIKTI ANALİZİ 

Çevresel girdi çıktı analizleri karbon salınımı ile nihai 

tüketim ve üretim sektörleri arasındaki ilişkiyi kurmaktadır ve bu 

modeller ilk olarak Leontief (1970) tarafından geliştirilmiş ve 

kullanmıştır. Bu model daha sonra çok fazla değiştirilmeden 

kullanılagelmiştir. Leontief (1970)’in bu ilk çalışmasında ana 

odak noktası çevre kirliliği ekseninde üretim ve tüketim sonucu 

meydana gelen negatif dışsallıkların ve bu kirliliği sistemden 

bertaraf edecek temizlik sektörünün hesaba dahil edilmesi 

şeklindedir. Burada temizlik sektörü ile ilgili veri varlığındaki 

yetersizlik nedeniyle daha sonraki çalışmalarda sadece karbon 

salınımı ile genişletilmiş girdi çıktı analizleri karşımıza 

çıkmaktadır.  

Tüketime dayalı emisyon ve kaynak muhasebesine yönelik 

ilginin önemli ölçüde artmasyla bu alandaki girdi çıktı analizleri 

de bir hayli artmıştır. Birçok çalışma ticaretin ulusal emisyon 

bütçesi üzerindeki etkilerini göstermek için tüketici emisyonlarını 

(karbon ayak izi) ve üretimden kaynaklanan sera gazı 

emisyonlarına odaklanmaktadir. Girdi-Çıktı analizleri ve 

özellikle çok bölgeli girdi-çıktı (MRIO) modelleri, ulusal ve 

uluslararasi düzeyde karbon ayak izi tahminlerinde uygun bir 

metodolojik çerçeve sağladıklarından yaygın olarak tercih 

edilmektedir. 
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Çevresel olarak genişletilmiş girdi-çıktı analizi kirliliği 

veya kaynak kullanımını tutarlı bir çerçevede nihai talebe 

bağlamak için yukarıdan aşağıya (top down) teknik olarak kabul 

edilmektedir (Leontief ve Ford, 1970; Miller ve Blair, 1985, 

2009). Ticaret oluyla meydana gelen kirliligi girdi-cikti analizi 

cercevesinde ele alan ilk calisma Walter (1973) tarafindan 

gerceklestirilmistir. Tek bolgeli girdi-cikti analizlerinde ticaretten 

kaynaklanan kirlilik basitce disardan gelen malin icerideki 

teknolojik ve üretim yapısıyla aynı olduğu dolayısıyla kirletme 

oranlarının benzer olduğu varsayımına dayanır. Bu calismalarin 

bir cogu hanehalki tuketimi, kamu tüketimi sermaye yatırımları 

ve ihracattan oluşan nihai talebin ortaya çıkardığı sera gazi 

emisyonlarına ve buna bagli karbon ayak izine odaklanirlar 

(bknz. Mayer (2008), Tunc vd. (2007), Guan vd. (2009)). 

Dolayisiyla tek bölgeli yapılan analizler yurtiçi ve yurtdışı üretim 

teknolojilerindeki ve buna bagli kirletme düzeylerindeki farklılığı 

göz ardı eder.  

Diğer taraftan çok bölgeli girdi-çıktı modelleri yurtiçi 

teknoloji ile yurtdışı üretim teknolojisini ele alınan diğer ülkeleri 

ile ana ülke arasındaki ithalat matrislerinden yola çıkarak 

birbirlerine bağlarlar (bknz. Ackerman vd. (2007), Peters (2008), 

Wiedmann vd. (2008)). Böylelikle ülkeler arasındaki katma değer 

zinciri kurulmaktadır. Çok bölgeli modeller sadece farklı ülkeler 
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arasında değil aynı zamanda ulus içi çok bölgeli şeklinde de 

tasarlanabilir (Cin icin bknz. Yi vd. (2007)).  

Çok bölgeli çalışmalara bakıldığında Bertini ve Paniccia 

(2008) İtalya’daki 20 bölge için hava kirleten emisyon verileri ile 

normal girdi çıktı tablosunu genişleterek farklı bölgelerdeki 

yurtiçi ve yurtdışı menşeli tüketimin küresel ısınmaya olan 

etkisini hesaplamışlardır. Kanemoto ve Tonooka (2009) 26 ülke 

ve dünyanın geri kalanından oluşan çok bölgeli girdi-cikti modeli 

ile Japonya’daki 1995, 2000 ve 2005 yılları için uluslararası 

ticaretten kaynaklanan karbondioksit salınımını hesaplamışlardır. 

Sonuçlar Japonya’daki ithalatın karbondioksit salınımının yıllar 

içerisinde anlamlı bir şekilde arttığını ancak içerideki tüketimden 

kaynaklanan karbondioksit salınımının üretimden 

kaynaklanandan %10 daha fazla olduğunu göstermektedir.  

McGregor vd. (2008) tarafından İskoçya ve Birleşik Krallığın 

geri kalanı arasındaki ticaretin ortaya çıkardığı karbondioksit 

salınımı hesaplanmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara göre İskoçya’da 

ortaya çıkan karbon salınımının %45’i Birlesik Kralligin geri 

kalanındaki tüketimden kaynaklandığı görülmektedir. Veri 

varlığındaki iyileşmeler ile pek çok ülke için bu çalışmaların 

benzerleri yapılmaktadır.  
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6.1. Çok Bölgeli Girdi Çıktı Modeli  

Karbon salınımı azaltma hedeflerine ulaşmak için sadece iç 

tüketime ve üretime odaklanmanın yanında uluslararası ticaretin 

de dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle dışa açık 

ekonomilerde uluslararası ticarete bağlı sera gazı salınımı 

ülkelerin taahhüt ettikleri karbon miktarını önemli ölçekte 

etkilemektedir. Bu bağlamda ülkeleri tek bir bölge halinde ele 

alan girdi cikti analizlerinden ziyade çok taraflı ticareti dikkate 

alan cok bölgeli girdi cikti modelleri ön plana çıkmaktadır. 

Örneğin Lenzen vd. (2004) Danimarka’nın karbon salınımı 

hedefleri doğrultusunda atacağı adımların tek bölgeli girdi çıktı 

analizi sonucunda bulunan 11 Mt CO2 ticaret fazlası aynı analizin 

çok bölgeli girdi çıktı analizi çerçevesinde yapılması durumunda 

bu etkinin ortadan kaybolduğunu göstermektedir.  

Uluslararası ticaret ve karbon salınımı ilişkisini ele alan tek 

bölgeli girdi çıktı modellerinin ithalatı çoğunlukla dışsal olarak 

ele aldığı görülmektedir. Munksgarda ve Pedersen (2000) ve 

Lenzen (2001)’ in çalışmalarının üzerine inşa edilerek Lenzen vd. 

(2004) tarafindan ticaretten ortaya çıkan karbon salınımını da 

dikkate alan çok bölgeli girdi çıktı analizi yapılmıştır. Bu 

modellerin ana şeması aşağıdaki Tablo 2’de görülebilir.  

Burada r ve s iki farklı bölgeyi temsil ederken W dünyanın 

geri kalanını temsil etmektedir. Urr r ülkesinin kendi içinde ara 
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malı kullanımını (use) temsil ederken Vrr ise r ülkesinin ilgili 

sektördeki çıktısını (make) temsil etmektedir. Ülkelerdeki nihai 

talep yr ile temsil edilirken endüstrilerin toplam çıktısı Xr ile ifade 

edilmektedir. Diyagonal’in dışında kalan kısım (off-diagonal) ise 

r ve s ülkeleri arasındaki aramalı ticaretini (Urs) temsil etmektedir. 

Er ilgili ülkedeki ilgili sektörün kullandığı enerji girdisini temsil 

etmekte ve buna bağlı şekillenen karbon salınımı cr şeklinde 

gösterilmektedir.  

Tablo X’den hareketle kullanım matrisini Ars oluşturacak 

olursak girdi katsayılarını ars=urs/xrs, çıktı katsayılarını brr=vrr/zr,  

enerji katsayılarını frs=ers/xrs, üretim kaynaklı karbon katsayılarını 

dr=cr/xr ve yakıt kullanımı kaynaklı karbon katsayılarını dr=cr/er 

şeklinde hesaplayabiliriz.  

Burada sayısal bir örnek üzerinde açıklamak gerekilirse dr 

katsayısı Türkiye’deki hizmet sektöründe 1 milyon liralık bir 

talep artışının meydana gelmesi sonucu bu artışa oransal olarak 

ne kadarlık bir karbon salınımı meydana geleceğini 

göstermektedir. Bu katsayılar baz alınan yıl için hesaplanır. 

Hesaplanan tüm bu katsayılar aşağıdaki matris formunda 

gösterilmektedir.
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𝐴∗ = 

(

 
 
 
 
 

0 𝐵𝑟𝑟 0 0 0 0 0 0
𝐴𝑟𝑟 0 𝐴𝑟𝑠 0 𝐴𝑟𝑤 0 0 0
0 0 0 𝐵𝑠𝑠 0 0 0 0
𝐴𝑠𝑟 0 𝐴𝑠𝑠 0 𝐴𝑠𝑤 0 0 0
0 0 0 0 0 𝐵𝑤𝑤 0 0
𝐴𝑤𝑟 0 𝐴𝑤𝑠 0 𝐴𝑤𝑤 0 0 0
𝐹𝑟 0 𝐹𝑠 0 𝐹𝑤 0 0 0
𝑑𝑟 0 𝑑𝑠 0 𝑑𝑤 0 𝑑𝑓 0)

 
 
 
 
 

 

 

 

Ve ayrıca nihai talep ve çıktı da aşağıdaki gibi gösterilebilir.  

 

𝑦∗ =

(

 
 
 
 
 

0
𝑦𝑟

0
𝑦𝑠

0
𝑦𝑤

0
0 )

 
 
 
 
 

      𝑥∗ =

(

 
 
 
 
 

𝑥𝑟

𝑧𝑟

𝑥𝑠

𝑧𝑠

𝑥𝑤

𝑧𝑤

𝑒
𝑐 )

 
 
 
 
 

 

 

X brüt çıktı vektörü, A girdi katsayısı matrisi ve y nihai 

talep vektörünü göstermektedir. Aramali talebi, ticaret, enerji 

kullanimi ve karbon salinimini iceren katsayilari kullanarak girdi 

cikti Leontief ters matrisi hesaplamasina gecilebilir. 

𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1𝑦 = 𝐿𝑦                                                                                                             

Yukaridaki ifadeyi biraz acarsak L (I − A)−1 literatürde 

Leontief inverse diye anılan Leontief ters matirisidir (L). Burada 

L aşağıdaki gibi detayli sekilde de ifade edilebilir  
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L = (I − A)−1 = 𝐼 + 𝐴 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4 +⋯                                                                                  

A'nın sabit olduğu ve tüm fiyatların sabit kaldığı varsayımı 

altında, nihai talepteki bir birimlik değişiklik her sektördeki 

üretimi silsile halinde etkileyecektir. En nihayet üretim ∆𝑋 =

𝐿(∆𝑓) kadar artacaktır.  

Buradaki bu silsile sektör j'deki bir birimlik ilave nihai 

talebi karşılamak için sektör i'nin yapmasi gereken ilave çıktı 

miktarini göstermektedir. Denklem (x) kullanılarak çıktıdaki artış 

şu şekilde ifade edilebilir:  

∆𝑋 = 𝐿(∆𝑓) = (𝐼 + 𝐴 + 𝐴2 + 𝐴3 +⋯)(∆𝑓)                                                                                  

Sektör i’deki toplam çıktı artışı da aşağıdaki gibi 

gösterilebilir   

∆𝑥𝑖 = 𝑙𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 + ∑ 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑘𝑗𝑘 +∑ ∑ 𝑎𝑖𝑘𝑎𝑘𝑠𝑎𝑠𝑗𝑠 +⋯𝑘                                                                    

(x) nolu denklemdeki ilk ifade üretim değer zincirinde 

sadece bir adım gerektiren doğrudan etkiyi ifade ederken diğer 

terimler dolaylı etkiler ifade etmektedir. aikakj  terimini, sektör 

i'ye ulaşmadan önce iki sektörü ziyaret etmesi veya iki adım 

atması gerekir şeklinde yorumlayabiliriz.  

Çıktıdaki bir birimlik artış (∆𝑋) adım adım üretimde 

yayılma etkisini başlatacaktır. Burada cevaplanması gereken 

soru, ekonomideki nihai talebin (∆y) artması durumunda üretimin 
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ne kadar artırılması gerektiğidir. Dolayisiyla tum bu etkileri 

leontief ters matrisi ile elde edebiliriz. 

 

Tekrar Leontief ters matrisine donecek olursak basit bir 

sekilde girdi cikti iliskisi asagidaki gibi gosterilebilir. 

 

𝐴∗𝑥∗ + 𝑦∗ = 𝑥∗  𝑣𝑒𝑦𝑎  𝑥∗ = (𝐼 − 𝐴∗)−1𝑦∗          

 

Buradan hareketle 𝐴∗ matrisinde çeşitli değişikliklere 

gidilerek farklı seneryolarin analizi yapilabilir. Örneğin dış ticaret 

yoluyla dışarıdan gelen ithal mallarının üretiminden kaynaklı 

karbon salınımının etkilerini ilgili ülkenin kendi iç üretim 

yapısını dikkate alan veya almayan senaryolar geliştirilerek 

kıyaslama yapılabilir. Çoğunlukla üretimdeki değişimden ötürü 

meydana gelen karbon salınımı etkileri ele alınırken dış ticaretten 

ötürü ortaya çıkan karbon ayakizi analizi çok bölgeli modeller 

sayesinde elde edilmiş olunur. 

Bu analizleri mümkün kılan veriler ise ülkelerin girdi çıktı 

tabloları, enerji ve karbon salınımı verileri ile bölgeler arası 

ticaret verileridir. Özellikle çok bölgeli girdi cikti analizlerinde 

kullanım tabloları en önemli veri kaynağıdır. Ancak ithalatı 

yurtiçi endüstriler arası kullanım matrisinden ayrıştıran ve ayrı bir 

ithalat kulanım matrisi tablosu şeklinde olan kullanim tabloları en 

gerekli olanıdır. Bu tabloların kullanımı ve diğer verilerin bu 
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tablolarla uyumlu bir şekilde birleştirilmesi esnasında dikkat 

edilmesi gereken en önemli hususun fiyatların temel fiyat mı 

yoksa tüketici fiyatı cinsinden olduğunu bilmek ve aynı fiyat 

cinsinden hesaplamalara devam etmektir.  

Görüldüğü gibi genel denge modelleri ile girdi çıktı 

analizleri arasındaki en önemli fark girdi çıktı analizlerinde 

katsayılar sabit olduğundan sistematik olarak genel denge 

modellerindeki gibi esnek bir yapı söz konusu değildir. Ayrıca 

girdi çıktı modelleri talep yönlü bir değişikliğe duyarlı modeller 

olup ekonominin arz kısmı fiyat değişimlerine karşı suskun ve 

üretimdeki teknolojik değişimlere karşı pasiftir. 
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SONUÇ 

Önümüzdeki 10-20 yıl içinde yapılacak yatırım, bu yüzyılın 

ikinci yarısında ve sonrasında iklimi derinden etkileyecek. Şimdi 

ve önümüzdeki on yıllardaki eylemlerimiz, 20. yüzyılın ilk 

yarısının büyük savaşları ve ekonomik bunalımı ile ilişkili 

olanlara benzer bir ölçekte, ekonomik ve sosyal faaliyetlerde 

büyük bozulma riskleri yaratabilir. Ve bu değişiklikleri tersine 

çevirmek imkansız olacaktır. 

Bu nedenle, hızlı ve güçlü bir eylem birliği cok önemliyken 

bu eylemlerin nasıl ve hangi boyutta olacağı iklim politikalarının 

ekonomik etki analizlerine dayanmaktadır. Bununla beraber iklim 

değişikliği küresel bir sorun olduğundan, buna verilecek yanıt 

uluslararası olmalıdır. Bu kapsamda yapilacak analizler de ulusal, 

bölgesel ve uluslararası düzeyde olmalidir. Bu kapsamda bu 

kitapta iklim politikalarınin potansiyel ekonomik ve çevresel 

etkilerini anlamakla ilgilenen politika ve karar vericilere yardımcı 

olabilecek ekonomik ve çevresel iliskileri entegreolarak ele alan 

hesaplanabilri genel denge modelleri ile girdi çıktı modelleri ele 

alınmıştır. 
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