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ÖZ 

Serbest piyasa sistemi içerisinde ekonomik birimlerin yapmış oldukları faaliyetler 
sonucunda toplumsal refahın maksimize edilememesi durumu, piyasa başarısızlığı 
olarak yorumlanabilir. Piyasa başarısızlığı durumuna kamunun değişik ekonomik ve 
politik araçlarla müdahale etmesi gerekir. Bu kapsamda, iklim değişikliğini ekonomik 
birimlerin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan en büyük piyasa başarısızlıklarından biri 
olarak ifade etmek mümkündür. Merkantilistlerden günümüze kadar atmosfere salınan 
karbon emisyonlarının negatif dışsallıklara neden olarak toplumsal refaha zarar verdiği 
görülmektedir. Devletler mali, ekonomik ve politik araçlar kullanarak ortaya çıkan 
negatif dışsallıklara sebep olan karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlayabilir.  
Devletler yapacakları düzenlemeler ile karbonun fiyatlandırılmasını, karbon vergisi ya 
da emisyon ticareti uygulamaları yollarından birini veyahut her ikisini de tercih ederek 
sağlayabilir. Burada devletler vergiler ile doğrudan,  emisyon ticareti ile dolaylı olarak 
piyasa başarısızlığına müdahale etmiş olur. Devletlerin bu araçları uygulaması, karbon 
içeriğine sahip yakıtların fiyatlarını yükselterek üretici ve tüketicileri daha düşük 
karbon içeriğine sahip enerji ürünleri tüketmeye yöneltebilir.  
Devletlerin karbona fiyat konulmasında kullanacağı karbon vergisi ve emisyon ticareti 
tercihlerinin uygulamada birbirinden farklı sonuçları ortaya çıkaracağı öngörülebilir. 
Şöyle ki, karbon vergisi ile karbonun kirletme maliyeti ya da emisyon fiyatı tam olarak 
belirlenebilir ancak karbonun neden olduğu kirliliğe sebep olan emisyon miktarını ne 
kadar azaltacağını tahmin etmek zordur. Emisyon ticaretinde ise yapılacak pazarlıklara 
bağlı olarak kirliliğe neden olan emisyon miktarının ne kadar azaltılacağı belirlenebilir 
fakat sınırlamaya bağlı olarak ortaya çıkacak emisyon fiyatının ne olacağını tahmin 
etmek zordur. 
Bu çalışmada mevcut uygulamalar dikkate alınarak, karbon emisyonu azalımı için 
karbon vergisi ve emisyon ticareti uygulamasının karşılaştırmalı bir analizi 
yapılacaktır.  
 
Anahtar Sözcükler: Karbon Emisyon Vergisi, Karbon Emisyon Ticareti 
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AS A FINANCIAL/EFFECTIVE VEHICLE IN THE PREVENTION OF 
CLIMATE CHANGE “CARBON EMISSION TAX OR CARBON 

EMISSION TRADING ?” 
 

ABSTRACT 
 

In the free market system, the failure of social welfare to be maximized as a result of 
the activities of the economic units can be interpreted as market failure. The state of 
market failure must intervene with various economic and political means. In this 
context, it is possible to express climate change as one of the biggest market failures 
resulting from the activities of economic units. Carbon emissions released from the 
mercantilists to the present day have been seen to cause negative externalities and harm 
social welfare. States can reduce the carbon emissions that cause negative externalities 
resulting from some economic and political instruments. 
States can provide for the pricing of carbon and carbon tax or emissions trade 
practices, either by choosing one or both of them. Here, the states intervene directly 
with the taxes and indirectly the market failure with the emission trade. As a result of 
the implementation of these instruments, the state may increase the prices of fuels with 
carbon content and lead producers and consumers to consume energy products with 
lower carbon content. 
Different consequences may emerge in practice in which carbon tax and emission trade 
pReferences will be used by states to price carbon. Thus, the cost of polluting the 
carbon tax and the carbon, or the emission price, can be precisely determined, but it 
can be difficult to predict how much the amount of emissions caused by carbon will be 
reduced. In the case of emission trade, it can be determined how much the amount of 
emissions causing pollution will be reduced depending on the negotiations, but it can 
be difficult to predict what the emission price will be due to the limitation. 
In this study, a comparative analysis of carbon tax and emission trade application will 
be made for carbon emission reduction, taking into account the current practices. 
 

Keywordss: Carbon Emission Tax, Carbon Emission Trading 

 

 
 
1. GİRİŞ 

Dünyanın ısınmasına neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması konusu uluslararası 

örgütlerin yaptıkları müzakerelerde en çok tartışılan konular arasında yer almaya başlamıştır. 

Ülkeler ne kadar sera gazı azaltışı yükümlülüğü alacağı konusundaki tutumlarını hem bilimsel 

esaslara göre, hem toplumsal sorumluluklarına göre, hem de azalım yapabilme kapasitelerine 

göre belirleyebilirler.   

Sera gazı emisyonlarının azaltışı için başta enerji sektörünün kendisi ve enerjiyi yoğun 

kullanan sektörler olmak üzere tüm ekonomik alanda ciddi bir dönüşümün sağlanması 
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gerekmektedir. Özellikle karbon emisyonu salan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtları 

kullanan bireysel toplu taşıma araçlarının yerine yenilenebilir enerji ile çalışan toplu taşıma 

araçlarının kullanılması (Yılmazcan D. H., 1984) karbon emisyonlarının azaltılmasında önemli 

bir gelişme yaratabilir.  Düşük karbonlu ekonomiye geçiş olarak ifade edilen bu şekildeki bir 

dönüşümü gerçekleştirmek için politika yapıcıların, ekonominin arz yönünü temsil eden 

üreticilerin ve talep yönünü temsil eden tüketicilerin tutum ve davranışlarında radikal bir 

değişikliğin sağlanması gerekmektedir. Düşük karbonlu ekonomiye geçişi genel hatlarıyla iki 

şekilde sağlanabilir. Bunlardan ilki, enerji verimliliği, ikincisi ise fosil yakıtlardan vazgeçip 

rüzgâr, güneş, su gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiye geçiş ile mümkündür. 

Enerji verimliliği konusu, daha az enerji tüketimi sağlayan ekipmanların geliştirilmesi için 

teknolojik gelişimin sağlanmasını ve talep yönünden kitleleri daha az enerji tüketimine 

yönlendirecek politikaların geliştirilmesini içermektedir. Kirletici fosil yakıtlardan yenilenebilir 

enerjiye geçiş ise temiz enerji teknolojilerinin teşviki ve fosil yakıtların serbest piyasa 

koşullarında fiyatlarının yükseltilmesi ile mümkün olabilir (Karakaya, 2016). 

Hükümetler, düşük karbonlu ekonomiye geçişi sağlamak için gerekli yatırımları ve tüketim 

alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde farklı politika ve 

araçlar geliştirmek durumundadırlar. İklim değişikliği ile etkin bir mücadele yapabilmek için 

seçilen politikaların iklim değişikliğine yol açan faktörlerin özelliklerinin çok iyi analiz etmek 

gerekir. Genel anlamda çevre kirliliği ve özellikle karbon emisyonlarının azalımı için tasarlanan 

politika araçları ya azalımı sağlamayı teşvik edecek biçimde ödüllendirme şeklinde, ya da bu 

azalımı yapmadığı takdirde cezalandırma şeklinde, ya da her ikisini birden barındıracak bir 

uygulama geliştirebilmelidir. Karar vericiler geliştirecekleri politika araçlarını seçerken, bu 

araçların uygulanabilir, çevre açısından sonuç alıcı, ekonomik açıdan etkin, düşük maliyetli, adil 

ve uluslararası rekabetten en az şekilde etkilenecek şekilde olmasını arzu ederler (OECD, 2003). 

Bu çalışmada düşük karbonlu ekonomiye geçiş için uygulanacak mali ve ekonomik 

araçların değerlendirmesi yapılacaktır. Bunu yaparken, özellikle mali ve ekonomik araçların 

temelini oluşturan karbon emisyon vergisi ve emisyon ticaret uygulamaları incelenecektir. 

Sonrasında bu uygulamaların kendi aralarında karşılaştırmalı bir analizi yapılacaktır. Çalışmanın 

içeriği şu şekilde tasarlanmıştır. İlk kısımda karbonun fiyatlandırması konusu incelenecektir. 

Daha sonraki bölümde karbon fiyatlandırmasını sağlayan mali ve ekonomik araçlardan Karbon 

vergisi ve emisyon ticareti içeriği, tasarlanması ve gelişimi değerlendirilecektir. Sonraki bölümde 
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karbon vergisi ve emisyon ticareti uygulamaları karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Son 

bölümde ise karbonun fiyatlandırılmasına yönelik değerlendirme ve öneriler yapılacaktır. 

 

2. KARBON EMISYON FİYATLAMASI  

İklim değişikliği insanoğlunun neden olduğu en büyük piyasa başarısızlıklarından birisi 

olarak görülmektedir (Stern, 2007). İnsanoğlunun üretim ve tüketim süreçlerinde özellikle fosil 

kaynaklı enerji kullanımı sonucu sera gazı emisyonlarının artış gösterdiği ve bu emisyon 

seviyelerindeki artışın yer kürenin ısınmasına yol açtığı bilim çevrelerince kabul edilmektedir 

(IPCC, 2014). Artan emisyonların belli bir seviyede kontrolü sağlanmadığı takdirde etkisini 

şimdiden hissettiğimiz iklim değişikliğinin gelecekte çok daha büyük felaketlere yol açacağı 

öngörülebilir. 

 Bir ülkede uygulanan mali ve ekonomik politikalar, sera gazı salan ekonomik faaliyetleri 

destekler nitelikte olabileceği gibi cezalandıran nitelikte de olabilir. Bu nedenle, ekonomi bilimi 

sera gazı emisyonlarının azaltılması ve küresel ölçekte düşük-karbonlu bir ekonomiye dönüşümü 

sağlamada merkezi bir role sahiptir.  İktisatçılar, negatif dışsallığa yol açan bu problemin, üretici 

ve tüketiciler tarafından atmosfere salınan emisyonların yol açtığı maliyetlerin gerçek fiyatlara 

yansıtılmaması nedeniyle kaynaklandığını iddia etmektedirler (Karakaya, 2016). Gerçek 

fiyatların uygulanmadığı durumda sosyal maliyetler bu emisyonlara asıl neden olanlara değil tüm 

toplumun katlanmak zorunda olduğu bir yük olarak kalacaktır. Hükümetler bir dizi ekonomik 

araç kullanarak negatif dışsallık yaratan bu emisyonların azaltılmasını sağlayabilirler. Bu 

anlamda, iktisatçılar, karbonun fiyatlandırılması ile bu sosyal maliyetlerin içselleştirilebileceğini 

ve sera gazı azalımının en düşük maliyetle sağlanabileceğini iddia etmektedir. Karbonun 

fiyatlandırılması temel olarak “karbon vergisi” ile doğrudan ya da “emisyon ticareti” uygulaması 

ile dolaylı yoldan sağlanabilir. Her iki araçta, teorik olarak, karbon içeriğe sahip olan fosil 

yakıtları pahalılaştırarak, üretici ve tüketicileri düşük karbonlu bir ekonomik sisteme 

yönlendirebilir (Karakaya & Yılmaz, 2016).    

Son yıllarda birçok ülkede karar vericiler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları sera gazı 

azalımı için en etkin çözümün karbon fiyatı olduğunu belirtmekte ve ülkelerin bu konuda aktif 

olmasını talep etmektedir (Worldbank, 2015). İş dünyasının karbon fiyatı uygulaması konusunda 

istekli olması, azalım yükümlüğünün kendilerini yakından ilgilendirdiğinin farkında olmaları ve 

bu azalımın daha düşük maliyetle sağlanabileceğine inanmalarındandır.   
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İster karbon vergisi ister emisyon ticareti yoluyla olsun, karbona bir fiyat konulması 

işletmeler için önemli bir sinyal olabilir ve üretim süreçlerini buna göre şekillendirebilirler. 

Karbon fiyatı uygulaması sonrası kirlilikten asıl sorumlu olanlar, emisyona neden oldukları 

faaliyeti tamamen durdurabilir, kısabilir ya da kirliliğe devam ettiği sürece neden olduğu 

emisyonlar için belli bir fiyatı ödemek zorunda kalırlar. Bu sayede, esnek ve düşük maliyetle sera 

gazı azalımı sağlanmış olur. Karbon fiyatı aynı zamanda temiz teknolojilere geçişi ve yenilikleri 

tetikleyerek düşük karbonlu ekonomik büyümeyi sağlayan bir araç haline dönüşebilir (Karakaya, 

2016).   

Bu konuda asıl mesele karbon fiyatının nasıl uygulanacağı ve fiyatın nasıl belirleneceğidir. 

Teorik olarak, karbon fiyatı negatif dışsallık yaratan sera gazı emisyonlarının yol açacağı 

tahribatın, zararın maliyetinin karşılanmasını esas almalıdır (Saruç & Karakaya , 2008). 

Karbonun Sosyal Maliyeti (Social Cost of Carbon-SCC) olarak bilinen bu zararın bedeli, salınan 

bir ton CO2’nin yol açacağı iklimsel felaketlerin bugünkü değeri olarak hesaplanmaktadır. Ancak 

karbonun sosyal maliyetini modellemek oldukça güçtür. Çünkü geleceğe yönelik yapılan 

projeksiyonlarda kullanılan varsayımlar, emisyonların nasıl seyredeceği, buna göre hangi iklimsel 

felaketlerin ne şiddette yaşanacağı ve bu etkilerin maliyet olarak modellenmesi konusunda birçok 

belirsizlik mevcuttur (Kuik, Buchner, Catenacci, & Goria, 2008). Bu nedenle, pratikte ülkeler 

karbonun fiyatını gönüllü ya da zorunlu olarak almış oldukları emisyon azalımı yükümlülüklerine 

göre belirlemektedir. Bunun sonucu olarak, ulusal ya da bölgesel ölçekte karbon fiyatı 

uygulamasında görülen karbon fiyatlarının nispeten düşük ve ülkelere göre oldukça farklılık 

gösterdiği söylenebilir. Emisyon azalımı hedefi ne kadar yüksek olur ise sera gazı azalımının 

marjinal maliyeti daha yüksek olacağı için karbon fiyatı da nispeten yüksek olur. Azalım 

yükümlülüğünün daha düşük olduğu durumda ise karbonun fiyatı nispeten düşük kalacaktır. 

Ancak her halükarda, optimum seviyede olmasa da belirlenen bir karbon fiyatı ile ciddi 

miktarlarda sera gazı azalımı sağlanabileceği ve bu azalımın daha düşük maliyetle gerçekleşeceği 

iddia edilmektedir (Marron & Toder, 2014). Uygulamada, karbon fiyatının ilk başlarda düşük 

belirlenmesi tavsiye edilmektedir. Çünkü düşük karbon fiyatı siyasi açıdan savunulabilir, 

kamuoyunun kabul etmesi ve uygulamaya adapte olması açısından uygun bir temel oluşturur. 

Ancak, sonraki dönemde karbon fiyatının kademeli olarak arttırılması gerekir. Bunun nedeni, 

hem gerekli teknolojik dönüşüm için yüksek bir karbon fiyatına ihtiyaç olmasıyla hem de 

karbonun sosyal maliyetinin her yıl artış göstermesiyle açıklanabilir (Marron & Toder, 2014). 
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Dünya Bankası verilerine göre 2015 yılı sonu itibarıyla 40 ülke ve 20’den fazla eyalet ya da 

şehirde karbon fiyatı uygulaması başlamış ya da yakın zamanda başlaması planlanmaktadır. 

Karbon fiyatı uygulamasının genellikle karbon emisyon vergisi ve bazı yerlerde ise karbon 

emisyon ticareti şeklinde olduğu görülmektedir (EDF & IETA , 2016).  

Küresel ısınmayı yavaşlatmak buna bağlı olarak iklim değişikliği ile mücadelede fosil yakıt 

talebini azaltmaktan, güneş, rüzgar ve dalga enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik 

edilmesine kadar, alınan birçok önlem karbondioksit salınımı azaltmaya yöneliktir. Karbondioksit 

küresel ısınmaya neden olan en önemli sera gazıdır. Bu bilimsel gerçekten dolayı, karbondioksit 

salınımı azaltmaya yönelik iklim politikası, esasen karbon içeren fosil yakıtlara olan talebi 

azaltmaya yöneliktir (IPCC, 2014). Bu durumda karbon azalım politikasının en önemli araçları 

fosil yakıtlara karbon içeriklerine göre konacak karbon vergisi ile karbon emisyonunu sınırlayıcı 

işleve sahip olan pazarlanabilir karbon emisyon haklarıdır. Pazarlanabilir karbon permilerden 

dolayı miktara yönelik bir politika aracıdır. Karbon vergisi ise karbon içeren fosil yakıtların nispi 

fiyatlarını değiştirerek karbon gazlarının azalımını gerçekleştirmeyi amaçlayan bir araçtır 

(Akkaya, 2017). Bu kapsamda, emisyon üst sınırı ve ticareti aracılığıyla yapılan karbon 

fiyatlandırması, sadece 27 üye ülkeyi kapsayan AB için geçerli olan “AB ETS” ve “Yeni Zelanda 

Emisyon Ticaret Planı” ile sınırlı kalacaktır. Bu sistem doğrultusunda CO2 fiyatının 2020 yılında 

30$/ton olacağı, 2035 yılında ise 45$/ton tutarına erişeceği öngörülmektedir. CO2 emisyonu 

fiyatlandırmaları hakkında yapılan bu öngörüler, elektrik enerjisinin toptan fiyatlarını da büyük 

ölçüde ilgilendirmektedir. Örneğin AB’de 2035 yılında, yükselen CO2 fiyatları neticesinde, 

toptan satış fiyatlarının üçte bir oranında artacağı ve bu artışın neredeyse yarısını CO2 fiyatlarının 

oluşturacağı öngörülmektedir (Yılmazcan & Dağ, 2018). Bundan dolayı, serbest piyasa sistemi 

koşulları içerisinde kalarak karbon emisyonlarının azaltılmasında karbonun fiyatlandırılması, biri 

mali araç olan karbon emisyon vergisi ve diğeri ekonomik araç olarak ifade edilen karbon 

emisyon ticareti yoluyla gerçekleştirilebilir. 

2.1. Karbon Emisyon Vergisi 

Vergiler genellikle, CO2 emisyonu ve yerel hava kirliliği gibi enerji kullanımından 

kaynaklanan dışsallık veya sosyal maliyetlerin bir kısmının fiyatlandırılması amacıyla kullanılır. 

Dışsallıkların fiyatlandırılması için vergilerin kullanımı, “Pigouvian vergilendirmesi” olarak 

adlandırılmaktadır. Geleneksel Pigouvian yaklaşımına göre, karbon vergisi marjinal zararlara eşit 

olmalı ve doğrudan emisyon kaynağı üzerinden tarh edilmelidir (Yılmazcan & Dağ, 2018).  
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Karbon vergisi, karbondioksit salan faaliyetlerin cezalandırılmasını ve kirleten öder 

prensibiyle kirlenmeye yol açanları hedefler. Doğrudan karbonun fiyatlanmasına yol açan bu 

vergi, emisyon salan faaliyetlerin fiyatını etkileyerek, fiyat mekanizması yoluyla karbon 

emisyonuna neden olan fosil yakıtların kullanım maliyetlerini artırmayı amaçlar. Bunun 

sonucunda, karbon emisyonuna neden olanlar, zorunlu olarak daha az fosil yakıt kullanır ya da 

temiz enerji teknolojilerine geçer. Düzgün bir şekilde tasarlanan ve uygulanan karbon vergisinin, 

doğrudan fiyatları etkilemesi nedeniyle etkin ve düşük maliyetli azalım sağlayacağı 

belirtilmektedir (Marron & Toder, 2014). 

Tüm ülkelerde aynı oranda konan karbon vergisi karbon salınımının azaltılmasının marjinal 

maliyetini tüm ülkelerde eşitleyecek, dünya açısından en düşük maliyetle karbon azalımını 

sağlayabilecektir. Diğer bir ifadeyle ülkelerin karbon salımı üzerine, aynı oranda karbon vergisi 

koymaları halinde, sağlanan gelirin kaynak dağılımı üzerindeki etkisinin dikkate alınmadığı dar 

manada maliyet etkinlik koşulu sağlanarak dünya refahı maksimize edilecektir (Ian, Eduardo, & 

Aldy, 2008). 

Etkin ve başarılı bir karbon emisyon vergisi uygulamasının tasarımı ve yönetimi büyük 

önem arz etmektedir. Bu kapsamda, karbon emisyon vergisi tasarlanırken, nelerin 

vergilendirileceği ve nasıl vergilendirileceği, vergi oranın ne kadar olacağı ve toplanan verginin 

nasıl kullanılacağı konuları ciddi olarak çalışılmalı hatta disiplinler arası bir yaklaşım 

benimsenmesi yararlı olabilir (Karakaya, 2016).   

Genel adıyla çevre vergilerinin öncelikli konusu vergi matrahının (vergi toplanmasında esas 

alınan miktar) ne olacağının belirlenmesidir. Negatif dışsallıkların içselleştirilmesi için kullanılan 

vergilerin doğrudan dışsal maliyet yaratan faaliyet üzerine uygulanması gerekmektedir. Eğer bir 

malın üretim süreci zarar verici salımlar içeriyorsa, malın kendisi değil salınan emisyon verginin 

konusu olmalıdır. Bu nedenle, kirletici bir endüstrinin kârları ya da çıktısı üzerindeki bir vergi, 

zarar veren faaliyetin kendisi üzerindeki bir verginin ikamesi değildir (Kargı & Yüksel , 2010).  

Karbon emisyon vergisi alınırken vergi matrahının seçimi konusundaki en temel sorun 

emisyonların hesaplanmasında yaşanan zorluktur. Normal şartlarda en ideal yöntem CO2 

emisyonlarının tümünün ölçülüp sabit bir oranda vergilendirilmesidir.  Ancak, tüm emisyonların 

hesaplanması zor ve maliyetli olacağı için, genellikle, kirlilikle ilgili seçilen temsili bir ölçüt esas 

alınır. Bu anlamda, uygulamada fosil yakıtların karbon içeriğine göre, bu yakıtların yanması 

sonucu salınan her bir ton CO2 birim olarak kabul edilir. Bilindiği gibi, CO2 emisyonlarının 
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yaklaşık %90’ı fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere salınır (Marron & Toder, 2014). Bu 

durumda, karbon içeriğinin kolayca hesaplanabileceği arz zincirinin başlangıç noktasını esas 

alarak uygulanacak bir vergi, daha az sayıda vergilendirilecek bir kitleyi hedeflemiş olur (Metcalf 

& Weisbach, 2009).  

Karbonun nasıl vergilendirileceği konusunda uygulamada en fazla kullanılan yöntem her 

bir ton CO2 için kaç TL ya da Dolar fiyat konulacağı şeklindedir. Vergi miktarının ne kadar 

olacağı konusunda farklı argümanlar vardır. İdeal olanı, her bir ton karbonun yol açacağı zararı 

(karbonun sosyal maliyeti) tazmin edecek kadar bir fiyat belirlenmesidir (Çakmak, 2018). 

Bunun yanında, karbon vergisinin siyasi olarak kabul edilebilir bir seviyeyi aşmamasına 

özen gösterilmelidir. Aksi takdirde, uygulamanın itirazlara yol açabileceği veya sonuçsuz 

kalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamda, karbon fiyatının ilk başlarda düşük bir 

seviyede konulması ve daha sonrasında kademeli olarak arttırılması daha uygun olacaktır. Bu 

sayede, toplumun karbon vergisine adapte olması, sonuçların değerlendirilmesi ve buna göre yeni 

fiyat belirlenmesi için ortamın sağlaması kolaylaşacaktır (Marron, Toder, & Austin, 2015).    

Çevre kirliliğini azaltması hem de bu vergilerden elde edilen gelir ile istihdam, gelir ya da 

kurumsal vergilerin düşürülmesi sağlanabiliyor ise bu duruma “çifte kazanç” (double dividend) 

etkisi denir (Çakmak, 2018). Şöyle bir gerçeklik vardır ki, ülkelerin sera gazı azalımı 

faaliyetlerinin, özellikle enerji karışımında fosil yakıtların ağırlıklı olduğu ülkelerde önemli bir 

maliyeti olacaktır. Örneğin, kullanılan fosil yakıtlara bağlı olarak karbon vergisinin kullanıcılar 

üzerine ilave bir maliyeti vardır. Düz oranlı bir vergi türü olan karbon vergisinin özellikle düşük 

gelirli hane halkları için maliyeti daha yüksek olacaktır. Çünkü, enerji tüketimine ödenen meblağ 

düşük gelir grubunun toplam geliri içinde daha yüksek bir paya sahiptir. Bu anlamda, literatürde 

yapılan ampirik çalışmalar, karbon vergisi yoluyla sağlanan gelirin başta emek olmak üzere gelir 

ve kurumsal vergilerin azaltılması sağlanarak yapılması durumunda, maliyetlerin daha az olacağı 

belirtilmektedir (Karakaya, 2008). Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, karbonun fiyatlanması 

sonucu elde edilen gelirin nasıl kullanılacağı ülkeden ülkeye ve zamana göre etkinlik açısından 

farklılık arz etmektedir. Kanada için yapılan bir çalışmada karbonun fiyatlanması sonucu elde 

edilecek gelirin nasıl sağlanacağı ülke içinde bölgeden bölgeye bile farklı sonuçlar ortaya 

koymaktadır (Karakaya, 2016).  Bundan dolayı, karar vericilerin bu şekilde bir politika 

uygulaması sonrası elde edilecek kaynağı nasıl kullanacağına zamana ve koşullara uygun şekilde 

karar vermesi ve düzenli olarak değişen şartlara göre yeniden değerlendirmesi gerekmektedir. 
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2.2. Karbon Emisyon Ticareti  

AB ETS, AB’nin iklim değişikliği ile mücadele politikasının temel taşı olup, endüstriyel 

sera gazı emisyonlarının maliyet etkin şekilde azaltılmasında önemli bir araçtır. 2003 yılında ETS 

hakkında Direktif ile getirilmiş bu sistem, uluslararası alanda ilk ve halen açık ara en büyük 

sistemdir. 28 AB üyesi ülkeye ilaveten İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’in de bulunduğu toplam 

31 ülkedeki havayolları ve 11.000’in üzerindeki santral ve endüstriyel tesis üzerinde etkindir. 

Böylelikle AB karbon emisyonlarının yaklaşık %50’sini kapsamı altına almaktadır. Direktif 

düzenlemelerine göre, CO2 yayan ve ölçülmüş ısı girdisi 20 MW’ı aşan santraller sera gazı izni 

almak zorundadırlar (Yılmazcan & Dağ, 2018).  

Üye ülkeler, her bir santral için ödenek miktarını belirleyeceklerdir. AB ETS, “üst sınır ve 

ticaret (cap and trade)” prensibine göre işlemektedir. Sistemdeki fabrikalar, güç santralleri ve 

diğer kurulumlardan salınan belirli sera gazlarının toplam miktarı üzerine bir üst sınır 

konulmakta; zamanla toplam emisyonlar azaldıkça, bu üst sınır düşürülmektedir. Üst sınır 

dahilinde şirketler, ihtiyaç duyduklarında ticaretini yapabilecekleri “emisyon karşılıkları” satın 

almakta veya kazanmaktadırlar. Şirketler, her yılın sonunda tüm emisyonlarını kapsamaya 

yetecek miktarda emisyon karşılığı teslim etmek zorundadırlar; aksi takdirde ağır para cezaları 

uygulanmaktadır. Eğer şirket, emisyon miktarını, elindeki karşılıkların altına düşürmeyi 

başarırsa; fazlaya ilişkin karşılıklarını gelecek ihtiyaçları için biriktirebileceği gibi, ihtiyaç duyan 

başka bir şirkete de satabilecektir. Emisyon karşılıklarının fiyatı, arz ve talep durumlarına göre 

belirlenmektedir (Yılmazcan & Dağ, 2018). 

Etkin ve işlerliği olacak bir emisyon ticaretinde, karbon fiyatının yüksek ve istikrarlı olması 

oldukça önemlidir. Çünkü karbonun fiyatı temiz enerji teknoloji maliyetlerinden ne kadar yüksek 

olur ise işletmelerin daha fazla düşük karbonlu üretim yapmaları söz konusu olacaktır. Piyasada 

oluşacak karbon fiyatı işletmelere getirilen emisyon sınırlandırması seviyesine bağlıdır. Eğer ki 

ciddi oranda bir azalım yükümlülüğü getirilmiş ise, piyasada oluşan karbon fiyatı daha yüksek 

olacak, aksi durumda ise nispeten düşük kalacaktır. Bu nedenle ülkeler, her yıl sera gazı azalımı 

hedeflerini önceki yıllara göre daha fazla arttırıp karbonun fiyatını yüksek tutmayı amaçlamalıdır 

(Karakaya, 2016).  

Emisyon ticareti sistemi 20 yılı aşkın süredir değişik ülke ve bölgelerde çevre politikası 

aracı olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar kurulan bu ETS teoride belirtildiği gibi emisyona bir 

sınırlama getirip daha sonra kirletme haklarının ticaretini sağlayacak bir piyasa sistemi oluştursa 
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da, uygulamada bir kısım farklılıklar göstermektedir (Schmalensee & Stavins) , 2015).  Emisyon 

ticaretinin topluma iyi anlatılması gerekmektedir. Çünkü bu uygulama halkta karbon emisyonu 

yaratanların ödüllendirilmesi gibi algılanabilir. Bu durum, toplumda küresel ısınma ve iklim 

değişikliği gibi çevresel olaylara duyarlılığı zayıflatabilir.  

3. KARBON EMİSYON VERGİSİ VE KARBON EMİSYON TİCARETİ 

KARŞILAŞTIRILMASI  

Karbon emisyonlarının fiyatlandırılmasında her iki uygulama ile karbona bir fiyat 

konulması söz konusudur. Her iki uygulamada karbon emisyonu salan firmalar, bu emisyonları 

azaltmaya ve temiz teknolojilere geçişe yönlendirmektedir. Karbona bir fiyat konulması ile etkin 

ve düşük maliyet ile sera gazı azalımı sağlanacağı kabul edilse de, karbon vergisi ve emisyon 

ticareti uygulamasının, pratikte farklı sonuçları ortaya çıkabilmektedir (Çakmak, 2018). Ağırlıklı 

olarak 1990 yılından sonra uygulanmaya başlanan bu iki aracın uygulanmasına yönelik olarak 

teorik ve pratikte görülen farklılıkları ve bu farklılıkların birbirlerine sağladığı avantaj ve 

dezavantajları aşağıda karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir.  

*Öncelikle, literatürde bu iki aracın sınıflandırılması konusunda önemli bir kavram 

kargaşası yaşandığı söylenebilir. İlk yıllarda her iki uygulamada ekonomik araç olarak 

adlandırılırken, son yıllarda emisyon ticareti sistemi ekonomik araç, karbon vergisi ise mali araç 

olarak kabul edilmektedir (Karakaya, 2008).  

*İlk yıllarda her iki uygulamada piyasa temelli araçlar olarak isimlendirilirken, özellikle 

uluslararası iklim müzakerelerinde bazı ülkeler bu sınıflandırmaya şiddetle itiraz etmiş ve BM 

Taraflar Konferansı kararlarında emisyon ticareti piyasa temelli yaklaşım (market approach), 

karbon vergisi ise piyasa-dışı yaklaşım (non-market approach) olarak sınıflandırılmıştır. Buradaki 

temel ayrım, sera gazı emisyonu azalımlarının sertifikalandırılarak ulusal ya da uluslararası 

düzeyde başka işletmelere ticaret yoluyla “transferi” söz konusu olup olmadığı ile ilgilidir. Bu 

anlamda emisyon ticareti, sertifikalandırılmış emisyon permilerinin transferini mümkün kıldığı 

için piyasa temelli olarak görülürken, karbon vergisi sadece yükümlülük alan kuruluşun 

sorumluluğuyla kaldığı için piyasa-dışı yaklaşım olarak kabul edilmektedir (UNFCCC, 2014).  

*Karbon vergisi ve emisyon ticareti uygulaması arasındaki en temel fark emisyon miktarı 

ve emisyon fiyatı üzerinde kontrol ve kesinlik sağlanabilmesi ile ilgilidir (Baranzini, Van Den 

Bergh, Carattini , Howarth, Padilla, & Roca, 2016). Şöyle ki, karbon vergisi uygulaması ile her 

bir ton karbonun fiyatı doğrudan kanunla belirlenirken, bu fiyat nedeniyle sera gazı azalımının ne 
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kadar olacağı bilinemez. Sınırla ve al-sat (cap and trade) şeklindeki emisyon ticareti 

uygulamasında ise emisyon miktarının ne kadar azaltılacağı kesin olarak bilinir iken, bu 

uygulama sonrası oluşacak karbon fiyatının ne olacağı bilinmez. Fiyatlar ETS’de ticareti yapılan 

kirletim hakları olan emisyon permilerinin piyasada talep ve arzına göre belirlenir. Görüleceği 

gibi, fiyat ve azalım miktarı konusunda iki çeşit belirsizlik söz konusudur ve bu belirsizliğin 

etkisi ve önem derecesine göre seçilecek politika araçlarından ETS veya karbon vergisinin 

avantaj/dezavantajları görülebilir.   

*Buna göre, sınırlanan emisyon miktarı, bir ülkenin azalım yükümlülüğünü yerine 

getirecek seviyede, ya da arzulanan çevresel tahribatı azaltacak seviyede ise, emisyon ticareti 

sistemi bu hedefe ulaşmak için net bir miktar kısıtlaması getirdiği için kesin sonuç alıcı 

niteliktedir. Dahası, sistemde kirletme haklarının ticaretine izin verilerek piyasa mekanizması ile 

oluşacak karbon fiyatı tüm işletmelerin marjinal azalım maliyetini eşitleyecektir. Bu sayede 

sınırlanan emisyon hedefi daha düşük maliyetle gerçekleşmiş olacaktır. Karbon vergisi 

uygulamasında ise uygulanan vergi ile arzulanan azalımın sağlanacağı kesin değildir. Çünkü 

karbon vergisi ile fiyatların artmasına rağmen işletmeler ya da tüketiciler hala karbon-içerikli 

ürünleri kullanmaya devam edebilir. Uygulanan karbon vergisinin, karbon içerikli faaliyeti ne 

kadar azaltacağı, ilgili ürünün talebinin fiyat esnekliğine bağlıdır. Eğer ilgili ürünün fiyat 

esnekliği düşük ise, arzulanan azalımın gerçekleşmesi daha az olacaktır. Bu anlamda, eğer 

ülkenin almış olduğu azalım hedefini tutturmak çok önemli ise, ya da sera gazlarının çevresel 

tahribata yol açması bu azalım hedefi ile başarılmış olacak ise, politika seçeneği olarak azalım 

miktarı konusunda belirsizliği ortadan kaldıran ve kesinlik sağlayan emisyon ticareti sistemi 

azalım garantisi veremeyen karbon vergisi uygulamasına göre tercih edilir (Karakaya, 2008).  

Öte yandan, karbon vergisi yoluyla karbon fiyatının biliniyor olması, fiyat netliği olmayan 

ETS uygulamasına göre önemli avantajlar sunmaktadır. Şöyle ki, karbon vergisi karbon fiyatının 

ne kadar olacağını belirlenen orana göre azalım sağlayacaklara net olarak bildirmektedir. Bu 

bilgilere göre işletmeler bugünden geleceğe kendi pozisyonlarını ayarlayabilirler. Dahası, karbon 

vergisi oranları kısa dönemde değişmeyeceği ve gelecek dönemde ne kadar artırılacağı tahmin 

edilebilir olacağı için yatırımcılar gelecek planlarını daha kolay yapabilirler. Emisyon ticareti 

uygulamasında ise kirletilebilir emisyon miktarı sabit olacağı için, arz edilebilir permilerin 

esnekliği tam inelastik olacak ve piyasada oluşacak karbonun fiyatı tamamen bu permilere 

yönelik talebe göre belirlenecektir. Talebin az veya fazla olması fiyatı etkileyecektir. Özellikle 
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ekonomik genişleme ve daralma dönemlerinde karbon permilerine talep büyük değişim 

göstereceği için karbon fiyatı ciddi dalgalanma gösterebilecektir. Örneğin, 2005-2007 Avrupa 

Birliği ETS pilot uygulama döneminde işletmelere kirletme hakları oldukça cömert bir şekilde 

dağıtıldığı için karbon permilere talep ciddi bir şekilde düşmüş ve bir yılın sonunda 31 Euro olan 

karbon fiyatları tabana vurmuş ve dönem sonunda tamamen sıfırlanmıştır (Saruç & Karakaya , 

2008). Daha sonra, 2008 küresel finans krizi özellikle AB ülkelerinde ciddi bir resesyona neden 

olunca, EU ETS piyasasında yine arz fazlası yaşanmış ve karbonun fiyatı bugüne kadar hala 5-6 

Euro civarlarında seyretmektedir. Haliyle, bu şekilde ekonomik şoklardan ciddi bir şekilde 

etkilenen ve uzun yıllar düşük kalan EU ETS karbon fiyatları, emisyon azalımı ve teknolojik 

dönüşüm için gerekli olan fiyat sinyalini verme konusunda etkisiz kalmaktadır (Grodecka & 

Kuralbayeva, 2015). Emisyon ticaretinin fiyat volatilitesini artırması konusunda diğer bir uç 

örnek Kaliforniya eyaletinde dolaylı sera gazı olan Nitrik Oksit (NOX) emisyonları azalımı 

programı RECLAIM emisyon ticareti sisteminde yaşanan tecrübelerdir. 2000 yılında yaşanan 

elektrik santrallerindeki yoğun bozulmalar nedeniyle, Los Angeles şehrinde bir çok elektrik 

üreticisi artık kullanılmayan eski ve daha kirletici santralleri devreye sokunca, NOx emisyonları 

radikal bir şekilde artmış ve bunun sonucunda emisyon piyasasında bir ton NOx permi fiyatları 

400 $’dan ortalama 40000 $’a çıkmıştır (Gaulder & Schein, 2013). Görüleceği gibi, emisyon 

ticareti sisteminde fiyat dalgalanmaları çok şiddetli olabilmektedir.  Emisyon ticareti sisteminde 

karbon fiyatının ekonomik şoklar neticesinde bu şekildeki aşırı dalgalanma göstermesi, 

işletmelerin azalım stratejileri geliştirmesini ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Ekonomik 

dalgalanmalar özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha sık, uzun dönemli ve daha zor tahmin 

edilebilir olacağı için, gelişmekte olan ülkelerin uygulayacağı emisyon ticareti bu tür riske daha 

fazla sahip olacaktır (Karakaya & Yılmaz, 2016). Fiyat dalgalanmasını asgariye indiren karbon 

vergisi bu anlamda daha tercih edilir bir politika seçeneği olarak görülebilir. 

Sera gazı emisyonu azalımı sağlamak için geliştirilecek politika aracının idari yapılanması 

ve yönetim maliyetleri konusu karbon vergisi ve emisyon ticareti uygulaması açısından önemli 

farklılıklar göstere bilmektedir. İdari yapılanma açısından, karbon vergisi uygulaması ülkeler için 

daha kolaydır. Çünkü mevcut vergiler için yıllardır süregelen bir kurumsal yapılanma 

oluşturulmuştur. Dahası, ülkelerin birçoğu enerji ve yakıt üzerinden vergi alınması konusunda 

tecrübeli olduklarından mevcut enerji ve yakıt vergilerinin karbonu esas alarak geliştirilmesi ile 

karbon vergisi uygulaması hazır hale gelebilir. ETS ise nispeten daha kompleks ve idari 
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maliyetleri daha yüksek olacaktır. Dahası ETS sistemi kurulması yeni bir kurumsal yapılanmayı 

gerektirecektir. ETS uygulamasından sorumlu makam, sadece emisyonların izlenmesi konusunda 

idari düzenleme yapmakla kalmaz. Aynı zamanda, emisyonların tescil işlemlerinin yapılması ve 

bunların ticaret ve takas kayıtlarını da sağlayacak idari yapılanmaya gitmesi gerekecektir.  Bu 

işlemlerin gerçekleşmesi ve yürütülmesi haliyle bürokrasiyi ve idari maliyetleri önemli miktarda 

artıracaktır (Gaulder & Schein, 2013).  

ETS yapılanmasının çevre ve şehircilik bakanlığında ya da hazine ve maliye bakanlığı 

sorumluluğunda olup olmaması da öncelikle düşünülmesi gerekir. Güney Kore ETS 

uygulamasında, örneğin, sorumlu kuruluşun çevre bakanlığı olması piyasa temelli bir ekonomik 

enstrümanı idare etme açısından ciddi sıkıntılar yaratmış ve daha sonra ETS ile ilgili yükümlülük 

maliye bakanlığına devredilmiştir. Karbon vergisinde temel yükümlülük tecrübeli kuruluş olan 

maliye bakanlığına bırakılırken, ETS için yükümlülüğün her iki bakanlığa (Çevre veya Maliye) 

bırakılması sorun yaratacaktır. Çevre bakanlığı piyasa temelli bir aracın uygulanıp işletilmesinde 

sorun yaşarken, Maliye bakanlığı ise emisyonların izlenmesi, permilerin dağıtımı ve yönetimi 

konusunda teknik açıdan sıkıntı yaşayabilecektir (Karakaya, 2008).   

ETS sisteminin idari işlemlerinin yoğun ve yüksek maliyetli olması nedeniyle, ulaştırma 

sektörü, ısıtma ve soğutma gibi daha fazla aktörü içeren sektörler için uygulaması daha zordur. 

Bu sorun, ETS uygulamasının karbon vergisine göre başka bir dezavantajlı yönünün ortaya 

çıkarmaktadır. ETS sistemi toplam CO2 ya da diğer sera gazı emisyonlarının ancak büyük 

işletmelerce gerçekleştirilen kısmını kapsam alanına alabilir. Düşük miktarlı ancak toplamda 

büyük bir meblağa ulaşacak enerji kaynaklı emisyonlar için karbon fiyatı uygulaması ancak 

karbon vergisi ile sisteme dâhil edilebilir. Bu tür sorunları aşabilmek için son yıllarda büyük 

tesisler için ETS ve ulaştırma sektörü başta olmak üzere küçük ölçekli emisyon kaynakları için 

ise karbon vergisinin uygulandığı hibrid bir sistemin daha etkili olacağı tartışılmaktadır (Saruç & 

Karakaya , 2008).   

Karbon vergisi uygulaması ile hükümetler önemli miktarda gelir sağlayabilirler. Bu 

durumda karbon vergisine tabi olan işletme veya tüketiciler neden olduğu kirletme miktarına göre 

devlete sabit oranda vergi ödemek zorundadır. Emisyon ticareti sisteminde ise, kirletme hakkı 

olan permiler işletmelere ilk başta bedava dağıtılmış ise, devletin karbon vergisinde olduğu gibi 

belli bir gelir sağlama imkanı yoktur. AB ETS uygulamasının pilot uygulama döneminde böyle 

bir yöntem geliştirilmiştir. Ancak, son yıllarda mevcut ya da yeni yapılanan emisyon ticareti 
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uygulamaları permilerin ilk dağıtımını belli bir fiyat üzerinden devlete gelir sağlayacak şekilde 

ticarete konu olan işletmelere satmaktadırlar. Bu anlamda, ETS uygulamasında ilk dağıtılan 

permiler belli bir fiyat karşılığı devlete gelir sağlamaktadır. Daha sonraki piyasada oluşan fiyattan 

azalım sağlayabilen işletmeler, sattıkları permilerle kendileri belli miktarlarda gelir 

sağlamaktadır. Karbon vergisi ile devlete sağlanan gelirin, fiyat belirli olduğu için, yıllık tutarının 

ne kadar olabileceği öngörülebilir iken, ETS uygulamasında özellikle fiyatların aşırı dalgalı 

olduğu durumlarda bu gelirin ne kadar olacağını öngörmek zordur. Emisyon ticareti sisteminin 

karbon vergisine göre diğer önemli bir farkı, ETS uygulamasının ulusal ya da uluslararası diğer 

ETS uygulamaları ile işbirliğine gidip ortak bir karbon fiyatı belirleyerek koordineli çalışmasına 

imkân sağlamasıdır. Bu şekilde oluşacak sistem sayesinde genişletilen emisyon ticareti 

uygulaması ile tek bir karbon fiyatı geçerli olur. Bu sayede piyasada fiyat seviyesi daha fazla 

istikrar kazanır ve daha fazla piyasa derinliği sağlanabilir. Buna örnek olarak, AB ETS ile İsviçre 

ETS uygulamalarının ya da Quebec (Kanada) ve California (ABD) emisyon ticareti sistemlerinin 

birleştirilmesi gösterilebilir (Worldbank, 2015).  

Bu şekilde küresel ölçekte bir karbon piyasasının oluşturulması da teorik olarak 

mümkündür.   Karbon vergisi uygulaması ise genellikle ulusal ölçekte olup uluslararası ya da 

bölgesel olarak uygulanması daha zordur.  Bunların dışında, emisyon ticareti ile denkleştirme 

(offsets) olarak bilinen ETS uygulamasına dahil olmayan kuruluşların sera gazı azalımı sonucu 

kazandığı azalım kredilerinin sisteme transferi sağlanabilir. Kyoto döneminde uygulanan proje 

temelli mekanizmalar olan Ortak Yürütme (JI) ya da Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) 

yoluyla azalım sağlanmasıyla elde edilen karbon birim kredileri EU ETS sisteminde alınıp 

satılabilmekteydi. ETS uygulamasının sağladığı bu kredileri transfer edebilme fırsatı, düzgün 

işlediği zaman, ETS dışında kalan diğer sektörlerin de emisyon azalımı sağlamasına imkan 

tanımaktadır (Karakaya & Yılmaz, 2016).  

Türkiye’de uygulanan gönüllü karbon piyasası sisteminde görüldüğü gibi, bu tür transfer 

imkânıyla yenilenebilir enerji teknolojilerine geçişi teşvik eden karbon finansmanı sağlama 

imkânı da yaratılmış olur. Yukarıdaki konuyla da ilgili olarak, emisyon ticaretinin bir özelliği de 

diğer politika araçları ile birlikte kullanıldığında etkinliğinin azalması durumudur. Şöyle ki, 

politika aracı olarak standartlar veya yenilenebilir enerji teşvikleri ile birlikte ülkede emisyon 

ticareti sistemi uygulanıyor ise, bu uygulamaların sonucunda sağlanan ilave bir emisyon azalımı 

olmayabilir. Çünkü, doğası gereği emisyon ticareti sisteminde zaten azalım miktarı belirli bir 
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miktarla sınırlandığı için, bu alternatif araçların uygulanması bu hedefin daha altına inmesine yol 

açmayabilir. Örneğin ETS uygulaması ile birlikte bir düzenleme veya yenilenebilir enerjiye sabit 

fiyat alım garantisi (feed-in-tariff) gibi bir teşvik mekanizması uygulanıyor ise, bu durumda 

hedeflenen azalımdan daha fazla bir azalım gerçekleşmeyip, aksine bu düzenleme ve teşvikler 

nedeniyle karbon fiyatlarının daha düşük kalmasına yol açabilmektedir (Worldbank, 2015). 

Karbon vergisi uygulamasıyla birlikte diğer alternatif araçların birlikte uygulanmasında ise bu tür 

bir sonuç ortaya çıkmamaktadır. Son olarak, hem emisyon ticareti hem de karbon vergisi 

uygulaması nedeniyle ülkede karbon fiyata maruz kalan bazı sektörlerin rekabet avantajı 

yaşayabileceği söylenebilir. Bunun sonucunda, bazı enerji-yoğun kirletici işletmelerin 

üretimlerini başka ülkelere kaydırmaları söz konusu olabilecektir. Bu sorunun en etkili çözümü 

uluslararası camianın ‘küresel bir karbon fiyatı’ koyması yoluyla olabilir.   

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME   

Ekonomik araçlar, özellikle karbonun karbon vergisi ya da ETS yolu ile fiyatlandırılması, 

sera gazı emisyonu için oldukça önemlidir. Kısaca özetlemek gerekirse, politika aracı olarak 

karbon fiyatı uygulamasını cazip kılan nedenler şunlardır;   

Karbon fiyatı kirleticilere mümkün olan en düşük maliyetle azalım sağlamayı özendiren 

güçlü bir ekonomik araçtır. Daha maliyet-etkin teknolojilerin geliştirilmesini ödüllendirerek 

teknolojik gelişmeyi teşvik eder. Düşük karbonlu yatırımların finansmanı için özel sektörü teşvik 

eder. Hükümetler için gelir yaratır. Ayrıca, karbon fiyatı uygulaması ülkeler arasında iş birliğini 

güçlendirerek daha ileri düzeyde iklimle mücadeleyi teşvik eder. Karbon fiyatı uygulamasının 

diğer politika araçlarına göre önemli avantajları vardır. Karbon fiyatı uygulaması için ister karbon 

vergisi ister karbon emisyon ticaret uygulaması konulsun, genellikle benzer sonuçlar alınacaktır. 

Önemli olan, ilgili seçeneğin kurulumu ve tasarlanmasının düzgün yapılmasıdır. Bununla birlikte, 

ülke içinde düşük karbonlu ekonomiye dönüşümü sağlayacak istikrarlı ve etkin bir karbon 

fiyatının oluşturulmasıdır.  

Karbona bir fiyat konulması tek başına yeterli değildir. Karmaşık ve birçok farklı dinamiği 

de barındıran düşük karbonlu ve iklime dirençli bir ekonomik dönüşümü sağlamak için bütün 

ekonomik araçların ve emir komuta yöntemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde birlikte 

kullanımı sağlanabilmelidir. 

Hükümetler, karbon emisyon vergisi ya da karbon ticaretinden elde edilen gelirleri, karbon 

emisyonlarının azaltan teknolojilerin geliştirilmesinde teşvik aracı olarak kullanabilir. Bununla 
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birlikte, emek faktörünün vergi yükünün azaltılması ile işveren sosyal güvenlik prim 

ödemelerinin azaltılması yönünde kullanarak sektörleri ekonomik büyüme yönünde teşvik 

edebilir. 

İklim değişikliği ile mücadelede karbon emisyonlarının fiyatlandırılmasında uluslararası 

anlaşmalarla devletlerin karbon emisyonlarına ton CO2 başına vergileri eşitlemeli böylelikle 

firmaların karbon ağırlıklı üretim faaliyetlerini diğer ülkelere kaydırmalarının önüne geçebilir. 

Karbon vergisi, karbon emisyonuna neden olanları vergilendirirken bu kapsamda kirleten 

öder ilkesine daha uygun bir mali araç olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, emisyon ticareti 

ise kirletenlerin ödüllendirilmesi gibi bir izlenime neden olabilen bir ekonomik araç olarak 

görülmektedir. Bu kapsamda karbon emisyonlarının azaltılmasında ilk tercihin karbon emisyon 

vergilerinin olması daha doğru bir tercih olarak görülürken, karar vericiler içinde bulundukları 

siyasi, mali, ekonomik ve sosyal koşullara göre, mali ya da ekonomik araçtan birini seçebilir ya 

da her iki aracı birlikte kullanma yönünde karar verebilirler. 
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