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AB  Avrupa Birliği
ABD  Amerika Birleşik Devletleri
ACCF  Afrika İklim Değişikliği Fonu (Africa Climate Change Fund)
ACT  Kömürden Çıkışı Hızlandırma Fonu 
  (Accelerating Coal Transition Fund)
ADB  Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank)
AF  Adaptasyon Fonu (Adaptation Fund)
AFD  Fransız Kalkınma Ajansı (Agence Française de Développement)
AfDB  Afrika Kalkınma Bankası (African Development Bank)
AREI  Afrika Yenilenebilir Enerji İnisiyatifi 
  (Africa Renewable Energy Initiative)
ASAP  Küçük Toprak Sahipleri İçin Tarım Programı 
  (Adaptation for Smallholder Agriculture Program)
BEIS  Birleşik Krallık İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Genel Müdürlüğü 
  (UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy)
BMZ  Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı 
  (Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung)
CAFI  Orta Afrika Orman İnisiyatifi (Central African Forest Initiative) 
CAN-E  Avrupa İklim Eylem Ağı (Climate Action Network - Europe)
CBFF  Kongo Havzası Orman Fonu (Congo Basin Forest Fund)
CCTF  Kömür Topluluğu Dönüşüm Fonu 
  (Coal Community Transition Fund)
CDM  Temiz Kalkınma Mekanizması 
  (Clean Development Mechanism)
CIDA  Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı 
  (Canadian International Development Agency)
CIF  İklim Yatırımı Fonları (Climate Investment Funds)
COP  Taraflar Konferansı (Conference of the Parties)
COSATU  Güney Afrika İşçi Sendikaları Birliği 
  (Congress of South African Trade Unions)
CSIS  Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi 
  (Center for Strategic and International Studies)
CTF                     Temiz Teknoloji Fonu (Clean Technology Fund)
CWTP  Kömür İşgücü Dönüşüm Fonu 
  (Coal Workforce Transition Program)
ÇED  Çevresel Etki Değerlendirmesi
DEFRA  Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Köy İşleri Genel Müdürülüğü 
  (Department for Environment, Food and Rural Affairs)
DİSK  Devrimci İşçi Sendikaları Konfeserasyonu
DFAT  Avustralya Dış İlişkiler ve Ticaret Genel Müdürlüğü 
  (Department of Foreign Affairs and Trade)
DFC  ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu 
  (US International Development Finance Corporation)
DFID  Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Genel Müdürlüğü 
  (Department for International Development)
EBRD  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
  (European Bank for Reconstruction and Development)
EIB  Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank)

KISALTMALAR LİSTESİ
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ERDF  Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu 
  (European Regional Development Fund)
ESF+  Avrupa Sosyal Fonu+ (European Social Fund Plus)
ETS  Emisyon Ticaret Sistemi
ETUC  Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
  (European Trade Unions Confederation)
Ex-Im  ABD İhracat İthalat Bankası (Export-Import Bank of the United States)
FCDO  Birleşik Krallık Dış İşleri ve Kalkınma Bakanlığı 
  (Foreign, Commonwealth and  Development Office)
FAO  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
  (UN Food and Agriculture Organization)
FFEM  Fransız Küresel İklim Fonu 
  (Fonds Français pour l’Environnement Mondial)
FIP  Orman Yatırım Fonu (Forest Investment Program)
GCCI  ABD Küresel İklim İnisiyatifi (US Global Climate Change Initiative)
GCF  Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund)
GCF  Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility)
GCPF  Küresel Çevre Ortaklığı Fonu (Global Climate Partnership Fund)
GEEREF  Küresel Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Fonu 
  (Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund)
GEF                     Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility)
GIZ  Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu 
  (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
HAK-İŞ  Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
ICF  Birleşik Krallık Uluslararası İklim Fonu (UK International Climate Fund)
IDB  Amerikan Kalkınma Bankası (Inter-American Development Bank)
IFAD  Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 
  (International Fund for Agricultural Development)
IKI  Almanya Uluslararası İklim İnisiyatifi 
  (Die Internationale Klimaschutzinitiative)
ILO  Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization)
IPCC  Hükümetler Arası İklim Paneli 
  (Intergovernmental Panel on Climate Change)
IRENA  Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 
  (International Renewable Energy Agency)
ITUC  Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
  (International Trade Union Confederation)
İÇG  İhtisas Çalışma Grubu
İSO  İstanbul Sanayi Odası
JBIC  Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası 
  (Japan Bank for International Cooperation)
JI  Ortak Uygulama (Joint Implementation)
JICA                     Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı 
  (Japan International Cooperation Agency)
KFW  Alman Kalkınma Bankası (Kreditenstalt für Wiederaufbau)
KFK  Kalkınma Finansman Kuruluşları
KOBİ  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
KPMG  Klynveld Peat Marwick Goerdeler danışmanlık şirketi
LCDF                   Az Gelişmiş Ülkeler Fonu (Least Developed Countries Fund)
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MDG-F  Binyıl Kalkınma Hedefleri Gerçekleştirrme Fonu 
  (Millenium Development Goals Achievement Fund)
MIES  Fransa Bakanlıklar Arası İklim Değişikliği Görev Gücü 
  (Mission Interministérielle de l’Effet de Serre)
MOFA  Japonya Dış İşleri Bakanlığı (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
NACTU  Güney Afrika Ulusal Sendikalar Konseyi 
  (National Council of Trade Unions)
NAMA  Ulusal Uygun Azaltım Eylemi Fonu 
  (Nationally Appropriate Mitigation Action Facility)
NICFI  Norveç Uluslararası İklim ve Orman İnisiyatifi 
  (Norway International Climate and Forest Initiative)
NMFA  Norveç Dış İşleri Bakanlığı (Ministry of Foreign Affairs of Norway)
OECD  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
  (Organisation of Economic Cooperation and Development)
OXFAM  Oxford Kıtlık Yardımı Komitesi (Oxford Committee for Famine Relief)
POWER  ABD Fırsat, İşgücü ve Ekonomik Canlanma için Ortaklık 
  (Partnership for Opportunity and Workforce and Economic 
  Revitalization)
REM  REM+Almanya ve Birleşik Krallık
SCCF  Özel İklim Değişikliği Fonu (Special Climate Change Fund)
SREP  Düşük Gelirli Ülkeler Yenilenebilir Enerji Geliştirme Fonu 
  (Scaling Up Renewable Energy Program in Low-Income Countries)
STK  Sivil Toplum Kuruluşu
TÜRK-İŞ  Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
UNDP  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
  (United Nations Development Program)
UNEP  Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
  (United Nations Environment Program)
UNFCCC  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
  (United Nations Framework Convention on Climate Change)
UN-REDD Birleşmiş Milletler Ormansızlaşma ve Orman Bozulmasına Bağlı 
  Emiyonların Azaltılması Programı (United Nations Program on 
  Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
USAID  ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı 
  (United States Agency for International Development)
WB  Dünya Bankası (World Bank)
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• İklim değişikliği ile mücadelenin ana eksenini oluşturan enerji dönüşümünün 
planlama ve uygulamasında her aşamanın “adil dönüşüm” prensipleri 
çerçevesinde yürütülmesi kritik önem taşıyor. Yeşil yeni düzen bağlamında 
ulusal ve yerel düzeyde sosyoekonomik etkilerin saptanması, olumlu etkiler 
çoğaltılırken olası olumsuz etkilerin telafi edilebilmesi için adil dönüşüm 
ilkelerinin ulusal ve yerel kalkınma ile buluşturulması gerekiyor. 

• Adil dönüşüm çerçevesine yapılacak planlamanın merkezi kamu otoritesi, yerel 
yönetimler, işçi ve işveren örgütleri, yerel aktörler ve yöre halkları ile aktif 
diyalog içinde oluşturulması ve uygulamanın merkezdeki aktörler tarafından 
koordine edilmesi önerilmektedir. Adil dönüşüm kapsamı iyi belirlenmeli, 
finansal kaynaklar bu kapsamla uyumlu şekilde oluşturulmalıdır.

• Eğitim sistemi içerisinde adil dönüşümü destekleyecek bileşenlerin bölgelerin 
ihtiyaçlarına göre farklılaştırılarak tasarlanması ve aktif hale getirilmesi 
önerilmektedir. Eğitim sisteminde işbaşı eğitimi, mesleki eğitim ve yaşam boyu 
eğitim de dâhil olmak üzere tüm tür ve kademelerde özellikle kırılgan/dezavantajlı 
gruplardaki iş gücüne yeni becerilerin kazandırılması için gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır.

• Kurumsal şirketlerin yeşil dönüşüm planlarına ve raporlamalarına adil 
dönüşüm ilke ve planlarını dahil etmesinin sağlanması ve tedarik zinciri 
yaklaşımı içinde KOBİ’lerin adil dönüşümünü tesis edecek mekanizmaların 
geliştirilmesi önerilmektedir. 

Ana Mesajlar
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İklim değişikliği politikaları son dönemde her ne kadar hızla ana akım kapsamına 
girmiş; sağlık, enerji krizi ve savaş gibi gündemlere karşı dayanıklılığını ispatlamış 
olsa da bu konuda daha iddialı stratejiler geliştirilerek,  somut adımların atılması 
ihtiyacının, gözden kaçırılamayacak denli aciliyet taşıdığı görülmektedir. Hali hazırda 
karşılaşılmakta olan iklim değişikliği kaynaklı risklerin giderek arttığını gösteren 
bilimsel raporlarda, mevcut politikalar altında yüzyıl sonuna kadar ortalama 30C 
ısınma patikasında olduğumuz ve bu seviyenin, güvenli eşik olarak ifade edilen 
1,50C’nin oldukça uzağında olduğu söylenmektedir.

Artan riskler, bir yandan toplumların iklim değişikliğinin ortaya çıkan etkilerine uyum 
kapasitesini aşındırmakta, diğer taraftan da zaman geçtikçe daha azimli bir azaltım 
patikasını yakalamak gerekeceğinden, dönüşüm karşısında kırılgan olan toplum 
kesimleri üzerinde ek riskler yaratmaktadır. Bu nedenle iklim değişikliği ile mücadelede 
zamanında hareket etmek ve dönüşümün yaratacağı riskleri yönetmek önem 
taşımaktadır. Enerji dönüşümünün yanında çok farklı üretim ve hizmet faaliyetlerinde 
de köklü değişimler gerektiren emisyon azaltım stratejilerinin istihdam üzerindeki 
kesin etkileri hakkında yapılan değerlendirmeler, pozitif yönde olsa da, karbon yoğun 
sektörlerin daralması ve hatta ortadan kalkması nedeniyle bu sektörlerdeki istihdamın 
olumsuz etkilenmesi de beklenmektedir. Bunun yanında mevcut sektörlerdeki 
iş yapış biçimlerinin de değişecek olması durumu, istihdamda ihtiyaç duyulan 
becerilerin farklılaşmasına neden olarak dönüşüme uyum sağlayamayan iş gücü için 
olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Tüm bu tespitler, düşük karbonlu bir ekonomiye 
geçişin etkilerinin farklı bölgeler ve toplum kesimleri için kapsamlı bir şekilde 
değerlendirilmesinin ve muhtemel riskleri en aza indirecek ya da tamamen önleyecek 
bir planlama sürecinin önemine işaret etmektedir.

“Adil dönüşüm” ya da “adil geçiş” olarak ifade edilebilecek bu tasarım, her ne kadar ele 
alınan ülke/bölge özelliklerine, buradaki iktisadi ve sosyal imkânlara ya da kurumsal 
yaklaşımlara göre değişkenlik gösterecek olsa da, en temel anlamıyla iklim hedefleriyle 
uyumlu bir net sıfır patikasına geçişi ekonomi çapında bir dönüşüm süreci olarak ele 
almakta ve bu da, adil dönüşümün, tüm işlerin ekolojiyle ve iklimle uyumlu, insana 
yakışır olduğu, yoksulluğun ortadan kaldırıldığı ve tüm toplum kesimlerinin kalkındığı 
ve dirençlerinin artırıldığı bir geleceği mümkün kılan planlar, politikalar ve yatırımlar 
bütünü olduğu anlamına gelmektedir1. Farklı adil dönüşüm yaklaşımları ise, sosyal 
içerme seviyesine ve mevcut sistemde kökten bir dönüşüm ya da yalnızca belli bir 
alanda iyileştirme hedefine göre gruplandırılabilir.

Adil dönüşüm kavramının belli ilkeler çerçevesinde tanımlanması gerektiği 
işçi ve işveren sendikaları, araştırma kuruluşları ve alanda çalışan sivil toplum 
örgütleri tarafından ortaya vurgulanmış ve kurumlar kendi odakları doğrultusunda 
oluşturdukları prensipleri kamuoyu ile paylaşmışlardır. Bu raporda tüm bu çalışmalar 
en kapsayıcı şekilde derlenmiş ve evrensel bir ilkeler bütünü oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Kapsayıcı bir adil dönüşüm prensipleri listesi aşağıda verilmektedir:

1. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş, sosyo-ekonomik ve çevresel dayanıklılığı 
sağlayacak uzun dönemli bir vizyon doğrultusunda tasarlanmalı, uzun dönemli 
hedeflere erişmeyi sağlayacak, kısa-orta vadeli bağlayıcı ara hedefler belirlenmeli. 

1 https://www.ituc-csi.org/what-s-just-transition?lang=en

Yönetici Özeti
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2. Adil dönüşüm, iklim adaleti başta olmak üzere genel anlamda sosyal adaleti 
sağlayacak şekilde, bireylerin olanaklara eşit erişimini sağlamalı; temel sosyal 
koruma ve insan haklarını garanti etmeli. 

3. Fosil yakıt sanayilerinde  ve diğer karbon yoğun, ağır sanayi kollarında çalışmakta 
olan işçilerin günümüzün refahına yaptığı katkı göz ardı edilmemeli ve onlara 
saygı gösterilmeli. Söz konusu işçiler için gelir desteği, yeniden eğitim, yeni 
sektörlere yerleştirmeye yönelik destekler sağlanmalı. Emekliliğe yakın olan işçiler 
için ise, erken emeklilik imkânları oluşturulmalı, onlara düzenli bir emekli maaşı 
sağlanmalı.

4. İster enerji ister sanayi dönüşümü veya doğal afetler sonucunda olsun, etkilenen 
bölgelerde insanların umudunu tazelemesi ve güvenini yeniden kazanabilmesi 
için toplumun yenilenmesine yönelik planlar bölgelerdeki coğrafi, kültürel, tarihsel 
farklılıkları ve farklılaşan ihtiyaçları dikkate alarak yapılmalı. 

5. Enerji ve diğer sanayi şirketlerinin emisyon azaltma ve istihdama yönelik orta vadeli 
hedeflerini oluşturmaları ve geçişi sağlamak için, inovasyon ve teknoloji paylaşımı 
desteklenmeli.

6. Temiz şehirlerin, metropollerin geliştirilmesine yönelik hazırlanan sektörel planlara 
sosyal taraflar da dâhil edilmeli, iklim felaketleriyle ilgili olarak sağlanmakta olan 
kurtarma, yeniden inşa etme ve dayanıklılık artırmaya yönelik işler kayıt altına 
alınmalı, resmî düzlemde tanınmalı.

7. Ekonomik faaliyetler sürdürülebilir bir şekilde çeşitlendirilmeli; hem iklim 
değişikliğine uyum hem de emisyon azaltımı için hayatî önem taşıyan mesleklere 
ve insana yakışır işlere yatırım yapılması sağlanmalı.

8. Özel sektör ve kamu finansmanı yoluyla ulusal seviyede sosyal ve çevresel 
dayanıklılığı destekleyecek bir adil geçiş fonu oluşturulmalı, gelişmekte olan ve en 
az gelişmiş ülkeler içinse uluslararası seviyede adil geçiş fonları oluşturulmalı ve 
faaliyetler bu fon tarafından desteklenmeli.

9. Adil dönüşüm planlamasının, ilgili tüm taraflarla sosyal diyaloğa, işçiler ve işçi 
sendikaları ile toplu sözleşmeye dayanması, bu sözleşmelerin kamuya açık ve yasal 
olarak uygulanabilir, uygulamaların da izlenebilir olması sağlanmalı.

10. Adil dönüşüme ilişkin tüm politika, plan ve projelerin cinsiyet perspektifini de ele 
alacak şekilde hazırlanması sağlanmalı.

Bu ilkeler doğrultusunda, ülkelerin enerji dönüşümü politikaları kapsamında ele 
aldığı adil dönüşüm mekanizmalarını iki farklı yoldan birini seçerek hayata geçirdikleri 
görülmektedir: Bazı ülkeler ulusal çapta, merkezi olarak yürütülen mekanizmalarla 
bölgelerde dönüşümün adaletini sağlamayı hedeflerken, bazı ülkeler ise öncelikli 
bölgeler kapsamında yerel ölçekte mekanizmalar geliştirmektedir. İki yaklaşımda da 
paydaş katılımı öne çıkmaktadır. Böylelikle dönüşümün farklı alanlardaki yansımalarını 
kapsayıcı bir şekilde değerlendirmek ve dönüşüme tabi bölgelerin sosyoekonomik ve 
kültürel özelliklerini dönüşümün tasarımında bir belirleyici olarak ele almak mümkün 
olmaktadır. 

Dönüşümün adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaya yönelik araçlar, istihdam 
unsuru üzerine yoğunlaşmaktadır. Bir yandan dönüşümden etkilenen sektörlerde 
istihdam edilen işçilerin yeninden istihdam edilebilirliğini sağlamak üzere tasarlanan 
iş başı eğitimi, beceri dönüşümü, yetenek öğretimi gibi eğitim faaliyetleri tasarlanırken, 
diğer taraftan da dönüşümden etkilenen bölgelerde ekonomik faaliyet çeşitliliğini 
artıracak, yeni istihdam alanları yaratacak ve bu yeni sektörlere geçişi destekleyecek 
faaliyetler yürütülmektedir. Gerek yaş gerek beceri bakımından yeniden istihdam 
edilemeyecek çalışanlar için ise erken emeklilik planlarının ve diğer sosyal yardımları 
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içeren politikaların tasarlandığı görülmektedir. Raporda söz konusu araçların farklı 
ülkelerdeki uygulamalarına ilişkin geniş bir inceleme sunulmaktadır. 

İklim hedefleri doğrultusunda düşük karbonlu ekonomiye geçiş tartışmaları 
yaygınlaştıkça, adil dönüşüm konusu da bu tartışmaların ana bileşenlerinden biri 
haline gelmekte ve iklim finansmanında kendine yer bulmaktadır. Yeşil İklim Fonu’nun 
(Green Climate Fund – GCF) kaynak sağladığı 8 stratejik alandan bir tanesi “insan ve 
toplulukların geçimini sağlamaya destek” olarak belirlemiştir2. GCF’in hedeflenen 
hacme ulaşamaması küresel iklim finansmanı özelinde soru işaretleri yaratsa 
da, bölgesel, ulusal ve özel sektör fonlarının bu alanda tamamlayıcı rol oynadığı 
görülmektedir. 

Yeşil Mutabakat ile dönüşüm gündeminin küresel liderliğini yapan AB’nin, adil geçiş 
mekanizması için ayrı bir Adil Geçiş Fonu oluşturduğu; Bölgesel Adil Dönüşüm 
Planları’na sağladığı katkılarla ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu 
gibi kaynaklarla üye ülkelerin geçişlerini finansal olarak desteklediği görülmektedir. 
ABD’de de, Obama döneminde hazırlanan adil dönüşüm programı, benzer bir yaklaşım 
uygulanarak Adil Geçiş Fonu ile desteklenmiştir. 

Bölgesel ve ulusal fonlara ek olarak, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) gibi çok taraflı 
kalkınma bankalarının da hem sektör odaklı (örn. kömürden çıkış) hem de geniş 
kapsamlı dönüşüm stratejilerinin adil geçiş ayağını destekleyen finansman imkânları 
bulunmaktadır.

Adil dönüşüm konusunun Türkiye gündemine resmî seviyede girişinin, AB Yeşil 
Mutabakatı tartışmalarının hızlandığı dönemde ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın 
ileri aşamalarında gerçekleştiği görülmektedir. Eylem Planı kapsamında oluşturulmuş 
olan İhtisas Çalışma Grupları’nın (İÇG) kapsamı zaman içerisinde genişlemiş ve “Adil 
Dönüşüm İhtisas Çalışma Grubu”nu da içeren 19 adet İÇG oluşturulmuştur. Adil 
dönüşüm gündemi ayrıca Türkiye’nin ilk İklim Şûrası’nda da ele alınmış, Şûra altında 
oluşturulan 7 komisyondan bir tanesine “İklim Göçü, Adil Dönüşüm ve Diğer Sosyal 
Politikalar Komisyonu” adı verilmiştir. Tartışmaların derinleşmesi ve gündemin 
gelişmesi açısından olumlu olarak değerlendirilebilecek bu gelişmelere rağmen, 
yapılan paydaş görüşmelerinin de altını çizdiği gibi, adil dönüşümün bir politika alanı 
haline gelmesi ve ilgili paydaşların bu yönde somut adım atabilmesi, Türkiye’nin 
daha iddialı iklim hedefleri belirleyerek dönüşümün yönünü tayin etmesine bağlı 
görülmektedir. 

Türkiye’de adil dönüşüm ile ilgili hazırlıklar, daha iddialı iklim hedefleri için mücadele 
eden ve bunun en önemli bileşeninin de geçişin adil bir şekilde planlanması gerektiğini 
söyleyen sivil toplum örgütleri tarafından uzun zamandır sürdürülmekte, bu konuda 
bilgi notları ve raporlar yayımlanmakta ve dönüşümde öncelikli olması muhtemel 
olan kömür bölgelerinde vaka çalışmaları yapılmaktadır. Dönüşüm gündeminin gerek 
yurt içindeki gerek yurt dışındaki dinamiklerle gittikçe daha geniş bir paydaş kitlesinin 
gündemine girmesiyle birlikte, STK’ların adil dönüşüm kapsamında yaptığı çalışmalara 
daha fazla ilgi gösterilmektedir. Ayrıca Türkiye’de özellikle iklim ve çevre adaleti üzerine 
bugüne kadar yapılmış olan akademik ve uygulamalı çalışmaların da güncel adil 
dönüşüm gündemine önemli bir zemin hazırlamış olduğu görülmektedir.  

2 https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-project-portfolio-eng_1.pdf
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Adil dönüşüm kavramını, tanımı, prensipleri ve örnek uygulamalarıyla birlikte 
inceleyen bu çalışma, Türkiye’deki mevcut durumu da özetleyerek, önümüzdeki 
dönemde 2053 net sıfır emisyon hedefi gibi daha iddialı iklim hedefleri doğrultusunda 
adım atması beklenen Türkiye’nin bu dönüşümü adil bir şekilde gerçekleştirmesini 
sağlayacak ana çerçeveyi ortaya koymaktadır. Türkiye’nin mevcut durumu ve bugüne 
kadarki uluslararası deneyimleri ışığında, izlenmesi gereken politikalar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir.

1) Dönüşüm mesajı güçlü bir şekilde verilmeli, doğrultusu açık şekilde ifade 
edilmelidir: Tüm paydaşların dönüşümün doğrultusunu ve hızını anlaması, adil 
dönüşümü bu doğrultu içerisinde bir bileşen olarak algılaması ve ortak bir kapsam 
tarifinde buluşarak hareket etmesi, ancak iddialı bir dönüşüm mesajının kamu 
otoriteleri tarafından daha açık bir şekilde ifade edilmesiyle mümkün olacaktır. Bu 
şekilde adil dönüşüm gündeminin paydaşları, görevlerini ve sorumluluklarını ortak 
bir çerçeveye hizmet edecek şekilde üstlenebileceklerdir.

2) Tasarım, yerel bölgelerdeki aktörler öncelikli olmak üzere tüm paydaşlarla 
aktif bir diyalog içerisinde yürütülmelidir: Adil dönüşüm sürecinin tasarımı, 
işçiler, işçi sendikaları, işverenler, hükümetler ve yöre halklarının arasındaki 
müzakereleri kapsamında yapılmalıdır. İşçilerin ve yöre halklarının geleceğini ve 
geçim kaynaklarını güvence altına alabilecek adil bir dönüşümün gerçekleşebilmesi 
için, aktif bir sosyal diyalog mekanizması oluşturulmalıdır.

3) Bölgesel planlar tüm bölgesel aktörlerin katılımı ile hazırlanmalı, merkezdeki 
aktörler tarafından koordine edilmelidir: Adil dönüşüm yaklaşımı bölgesel 
imkânların göz önünde bulundurulduğu, alternatif sektörlerin ortaya çıkarıldığı, 
her bölgenin kendine özgü bir düşük karbonlu kalkınma planının tüm bölgesel 
aktörlerin katılımı ile hazırlandığı bir planlama sürecini içermelidir. Bu hazırlık 
merkezden koordine edilmeli, ulusal hedeflerle uyumu sağlanmalıdır. Kalkınma 
Ajansları’nın adil dönüşüm gündeminde daha aktif bir rol oynamaları ve bölgesel 
kalkınma stratejilerini bu yönde geliştirmeleri sağlanmalıdır.

4) Adil dönüşüm kapsamı iyi belirlenmeli, finansal kaynaklar bu kapsamla 
uyumlu şekilde oluşturulmalıdır: Adil dönüşüm planının bir parçası olarak, 
ulusal adil geçiş fonu oluşturmalı, bu fon aracılığı ile sosyal koruma, sosyal 
içerme faaliyetleri ile herkes için insana yakışır iş hedefleriyle uyumlu faaliyetlerin 
desteklenmesi sağlanmalıdır. Orta vadede işleyişe geçmesi beklenen ulusal 
emisyon ticaret sistemi gelirleri, adil dönüşüm çalışmalarına aktarılacak şekilde 
düzenlenmelidir.

5) Eğitim sistemi içerisinde adil dönüşümü destekleyecek bileşenler bölgelerin 
ihtiyaçlarına göre farklılaştırılarak tasarlanmalı ve aktif hale getirilmelidir: 
Eğitim sisteminin işbaşı eğitimi, mesleki eğitim ve yaşam boyu eğitim de dâhil 
olmak üzere tüm tür ve kademelerinde özellikle kırılgan/dezavantajlı gruplardaki 
iş gücüne yeni beceriler kazandırılmalı ve bunların resmî iş gücüne dâhil edilmeleri 
için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

6) Tedarik zinciri yaklaşımı içerisinde KOBİ’lerin adil dönüşümünü 
kolaylaştıracak mekanizmalar tesis edilmelidir: Düşük karbonlu ekonomiye 
geçiş sürecini izlemek ve yönetmek üzere fiziki ve finansal imkânlara erişimi 
olmayan KOBİ’ler için oluşturulacak destek mekanizmaları, hem kamu tarafından 
hem de değer zinciri içerisinde irtibatta bulundukları büyük şirketlerin yol 
göstericiliği ile tesis edilmelidir.
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7) Şirketler, ilgili sektörlerindeki dönüşüm risklerine ilişkin gönüllü bir 
raporlama yapmak üzere teşvik edilmelidir: Karbon raporlaması gibi gönüllü 
süreçlere benzer şekilde, Yeşil Mutabakat uyumu kapsamında daha sürdürülebilir 
üretim süreçlerine geçen ya da geçmeyi planlayan şirketler, dönüşümlerindeki 
istihdam risklerini ve bu riskleri en aza indirmeye yönelik planlarını açıklamaya 
teşvik edilmelidir.

8) Bu tasarımın tek seferlik olmadığı, bölge ve zamana göre değişiklik 
gösterebileceği göz önünde bulundurularak adil dönüşüm mekanizmalarının 
etkinliğini izleyecek, değerlendirecek ve yeninden tasarlayarak 
konumlandıracak mekanizmalar hayata geçirilmelidir: Adil dönüşüm 
mekanizmaları, ilk aşamada, yürürlüğe konmuş politika araçlarının işleyişini ve 
sonuçlarını takip edecek bölgesel ve/veya sektörel bir izleme ; ikinci aşamada ise, 
hızla değişen eğilimler ve teknolojiler ışığında, gelecekte meydana gelebilecek 
dönüşüm etkilerine ilişkin bir değerlendirme mekanizması aracılığıyla yakından 
takip edilmeli; yapılacak olan analizlerle uygulanan araçlar iyileştirilmeli ve 
etkinliklerinin artırılması sağlanmalıdır.
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Bölüm 1: Adil Dönüşüm: Neden Şimdi?

İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini engelleyebilmek için iklim bilimi doğrultusunda 
belirlenmiş olan “yüzyıl sonu itibarıyla küresel sıcaklık artışlarını ortalama 1,50C 
altında tutma” hedefi doğrultusunda, emisyon yoğun sektörler öncelikli olmak üzere 
ekonominin pek çok alanında acil bir dönüşüme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu aşamaya 
erişebilmek için konmuş olan 2050 itibarıyla küresel net sıfır emisyon hedefi, 2030 
yılına kadar emisyonların %50 oranında azaltılmasını gerektirmektedir. COVID-19 
küresel salgını sırasında dünya ekonomisinin karşılaştığı derin daralmayla3 birlikte 
2020 yılında emisyonlarda meydana gelen ciddi düşüş (%7) iklim hedefleri için 
yakalanması gereken tempolu azaltım patikasıyla karşılaştırıldığında, 2030 hedeflerine 
ulaşılabilmesi için her yıl aynı oranda bir düşüşün sürdürülebilir kılınması gerektiği 
ortaya çıkmaktadır. Ancak 2021 yılı emisyon gerçekleşmeleri 2020’deki kaybın telafi 
edildiğini göstermekte, ekonomik aktivite ile emisyonlar arasındaki güçlü bağlantının 
henüz yapısal bir şekilde kırılamadığına işaret etmektedir. Hükûmetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) tarafından Nisan 
2022’de yayımlanan “Altıncı Değerlendirme Döngüsü 3.Çalışma Grubu Raporu”nda 
da ifade edildiği gibi, her ne kadar hatırı sayılır bir büyüklükte bir net sıfır emisyon 
koalisyonu kurulmuş olsa da, mevcut patika, bizi, 2100’e kadar ortalama 30C ısınmaya 
doğru götürmektedir.  

IPCC 2. Çalışma Grubu tarafından 2022 yılının Şubat ayında yayımlanan “Etkiler, Uyum 
ve Kırılganlık Raporu” ise bir yandan insan faaliyetleri kaynaklı küresel ortalama sıcaklık 
artışının on yıllardır toplumlara zarar vermekte olduğunu daha güçlü şekilde ifade 
ederek, hali hazırda iklim değişikliği kaynaklı risklerin yaşanmakta olduğuna dikkat 
çekerken, diğer taraftan da ortalama sıcaklıklardaki artışın önlenmemesi durumunda 
karşılaşılabilecek risklere işaret etmektedir. Bu riskler arasında şiddetli yağmur, 
fırtınalar ve kuraklık gibi artan aşırı hava olayları ile birlikte, özellikle daha savunmasız 
ve uyum sağlama yeteneğinin daha düşük olduğu toplum kesimlerinde daha fazla 
insanın evlerinden olmaya zorlanması gibi fiziksel riskler öne çıkarken; muhtemel bir 
gıda ve su krizine ilişkin riskler, küresel gıda tedarikinin tehdit altına girmesi, toprak 
sağlığının zayıflayarak tarımsal üretim kayıplarına yol açması, tarımda zararlı ve zirai 
hastalıkların yaygınlaşması ve daha fazla sıcaklık artışı ile su mevcudiyetinin daha 
da baskı altına girmesi olarak sıralanmaktadır. Kısaca özetlenecek olursa, önlem 
alınmadığı takdirde iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla alanda aynı 
anda ortaya çıkacağı ve birbiriyle etkileşime girerek dünya için daha tehlikeli sonuçlar 
doğuracağı öngörülmektedir. 

Birbirini besleyerek büyüyen bu risk sarmalı içerisinde, toplumların iklim değişikliğinin 
ortaya çıkan etkilerine yönelik uyum kapasitesi de aşınmakta, pek çok topluluk için 
oldukça kısa süre içerisinde uyum kapasitesinin sınırlarına dayanılacağı muhtemel 
görünmektedir. Uyum için ihtiyaç duyulan kaynaklara erişimde en çok zorluk 
yaşayacak ve hatta hali hazırda karşılaşılmakta olan aşırı iklim olaylarına ve doğal 
afetlere karşı en kırılgan olan kesimin ise iklim krizindeki sorumluluğu tarihsel olarak 
oldukça düşük olan kesimler olduğu ve olacağı öngörülmekte, yapılan projeksiyonlar 
bu eşitsizliğin artacağını göstermektedir. Örneğin, OXFAM (Oxford Committee for 
Famine Relief) tarafından yayımlanan bir çalışmada,4 dünya üzerindeki en zengin 
%1’lik kesimin emisyonlarını 1990 seviyesine kıyasla %25 oranında artırması sonucu 

3 Küresel ticaretin %9,6 seviyesinde daraldığı 2020 yılında küresel ekonomik daralma %3,5’i bulmuş, gelişmiş ülkeler için bu 
rakam yaklaşık olarak %5 seviyesinde olmuştur.
4 https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-set-be-30-times-15degc-limit-2030
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2030 yılına kadarki emisyon seviyelerinin 1,50C limitinin 30 katına kadar çıkacağı 
öngörülmektedir. Buna karşılık en düşük gelirli %50’lik kesimin ise emisyonları hali 
hazırda 1,50C limitinin altındadır ve 2030’a kadar da böyle kalmaya devam edecektir. 
Bu açıdan bakıldığında, iklim hedefleri ve özellikle de büyük kirleticilerin emisyonlarını 
kontrol altına alması doğrultusunda atılacak adımların, iyi planlandığı takdirde, 
tanımları gereği iklim adaletsizliğini gidermeye de hizmet edeceği ortaya çıkmaktadır. 

İklim değişikliğini önlemeye yönelik stratejiler, merkezinde enerji dönüşümü olmak üzere 
pek çok farklı üretim ve hizmet faaliyeti alanlarında köklü değişimleri gerektirmektedir. 
Bu değişimler bir yandan yeni iş alanlarının açılmasına imkân sağlarken, diğer taraftan 
da karbon yoğun sektörlerin daralması ve hatta ortadan kalkması nedeniyle bu 
sektörlerdeki istihdamı olumsuz etkileyecektir. Yalnızca karbon yoğun sektörlerdeki 
istihdam olanaklarının daralması değil, mevcut sektörlerdeki iş yapış biçimlerinin de 
değişmesi nedeniyle istihdamda ihtiyaç duyulan becerilerin farklılaşması, bu dönüşüme 
uyum sağlayamayan iş gücü için olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Bu nedenle, düşük 
karbonlu bir ekonomiye geçiş, dönüşümün muhtemel olumsuz etkilerini kapsamlı bir 
şekilde değerlendirecek ve oluşacak riskleri en aza indirecek ya da tamamen önleyecek 
bir öngörü/planlama süreci olarak tasarlanmalıdır. 

“Adil Dönüşüm” ya da “Adil Geçiş” olarak isimlendirilen ve “kimseyi geride bırakmama” 
ilkesiyle örtüşen bu talebin özellikle son dönemde, iklim değişikliği politikaları 
gündeminin gittikçe merkez siyasetin bir parçası olmasıyla birlikte daha geniş bir 
paydaş gurubu içerisinde tartışıldığı görülmektedir. Her ne kadar bu kavram son 
dönemde artan hızda popülerleşmiş olsa da ortaya çıkışı 1970’lere kadar gitmektedir. 
ABD’de çevre hassasiyetinin arttığı ve yasal düzenlemelerin sıkılaştığı bir dönemde, 
bu düzenlemelerden en çok etkilenen sektörlerde çalışanları temsil eden işçi 
sendikalarının seslendirdiği bu talep, 1990’lara gelindiğinde çevre ve iklim adaleti 
talepleriyle birleşmiş ve güçlenmiştir5. Her ne kadar AB’deki işçi örgütleri tarafından 
da adil dönüşüm ilkeleri 1990’lardan bu yana savunuluyor olsa da AB’deki iklim 
politikaları dokümanları içerisinde adil dönüşüm kavramının yer almaya başlaması 
ancak 2000’leri bulmuştur6. Uluslararası platformlarda ise gündemin öncülüğünü 
Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor Organization – ILO) ve Uluslararası 
Sendikalar Konfederasyonu (International Trade Union Confederation – ITUC) 
üstlenmekte, hazırladıkları adil dönüşüme yönelik kavramsal çerçeve ve ilkeleri 
tartışmalara yol gösterici olmaktadır.

Türkiye özelinde bakıldığında adil dönüşüm gündeminin oldukça yeni olduğu göze 
çarpmaktadır. Türkiye’de küresel iklim değişikliği politikaları gündemiyle birlikte 
ulusal politika söylemi de daha iddialı hale gelmiş ve özellikle de AB Yeşil Mutabakatı 
gündeminin itici gücü ile birlikte dönüşüm stratejilerine hız verilmiştir. Henüz resmî 
dokümanlar içerisinde adı geçmiyor olsa da, bu hızlı gündem içerisinde adil dönüşüm 
bileşeninin de yer almaya başladığı görülmektedir. Küresel çaptaki örneklerinde 
olduğu gibi Türkiye’de de adil dönüşüm gündemi sosyal paydaşlar tarafından daha 
erken aşamada ele alınmış ve tartışmaya açılmıştır. Resmî seviyede ise Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı çalışmaları içerisinde oluşturulmuş ihtisas çalışma grupları (İÇG) arasına 
dâhil edilmiş olan “Adil Geçiş Politikaları” ve İÇG ve Şubat 2022’de gerçekleştirilen ilk 
İklim Şûrası’nda belirlenen 7 komisyondan biri olan “İklim Göçü, Adil Dönüşüm ve 
Diğer Sosyal Politikalar” komisyonu, adil dönüşüm kavramının hükûmet seviyesinde 
de karşılık bulmaya başladığını göstermektedir.
5 Matthew S. Henry, Morgan D. Bazilian, Chris Markuson, Just transitions: Histories and futures in a post-COVID world, Energy 
Research & Social Science, Volume 68, 2020
6 Laurent É. Issues in environmental justice within the European Union. Ecol. Econ. 2011;70(11):1846–1853. 
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Bu rapor, yukarıda özetlenmekte olan gelişmeler doğrultusunda Türkiye’deki adil 
dönüşüm gündeminin arka planına ışık tutmayı ve bugüne kadarki deneyimlerden 
öğrenilenleri özetleyerek genel bir politika yol haritası sunmayı amaçlamaktadır. 
Böylelikle hızlanarak büyüyen enerji dönüşümü ve iklim politikaları tartışmasında, 
dönüşümün adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik eylemlerin tasarımı için bir 
başlangıç noktası oluşturulması hedeflenmektedir.

Raporun ilk bölümünde adil dönüşüm tanım ve ilkelerinin farklı kurum ve kuruluşlar 
tarafından nasıl ele alındığı incelenip farklılaşan ve ortaklaşan unsurlar ortaya 
konularak en geniş ortak tanıma erişilmeye çalışılması; ikinci bölümünde, dönüşümün 
adil bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışıldığı örnekler incelenip darboğazlar ve iyi 
uygulamaların sıralanması; Türkiye’deki adil dönüşüm gündemini derinlemesine 
ele alındığı üçüncü bölümünde bugüne kadar yapılan çalışmalara değinilip resmî 
dokümanlar incelenerek süreçteki eksiklere dikkat çekilmesi; dördüncü ve son 
bölümlerinde ise ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında Türkiye’deki adil dönüşüm 
gündeminin ana hatlarını belirlemek üzere genel bir politika çerçevesi sunulması 
amaçlanmaktadır. 
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Adil dönüşümün tanımı ve kapsamı; dönüşümün ele alındığı ülke/bölgeye özgü 
gelişmişlik durumu, iktisadi ve sosyal imkânlar, kurumsal altyapı ve ihtiyaç duyulan 
politikalar açısından değişkenlik göstermektedir. Ayrıca doğrudan adil dönüşüm 
alanında çalışan ya da faaliyet gösterdiği alanla adil dönüşüm arasında bağlantı kuran 
kurumlar açısından, kurumun ana faaliyet alanı da bu konuda belirleyici olmaktadır. 
Örneğin, işçi sendikaları daha çok çalışanların adil geçişi üzerine odaklanırken, 
iş dünyası örgütleri konuya işletmelerin ve sektörlerin adil dönüşümü açısından 
yaklaşmaktadır. Bu nedenle tek bir tanımdan ya da prensipler listesinden bahsetmek 
mümkün değildir. 

Adil Dönüşüm Tanımı

Adil dönüşüm gündeminde öncü aktörlerden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu 
(ITUC), iklim hedefleriyle uyumlu bir net sıfır emisyon patikasına geçişi, ekonomi 
çapında bir dönüşüm süreci olarak ele almakta ve adil dönüşümü tüm işlerin doğa ve 
iklimle uyumlu, insana yakışır olduğu, yoksulluğun ortadan kaldırıldığı ve tüm toplum 
kesimlerinin kalkındığı ve dirençlerinin artırıldığı bir geleceği mümkün kılan planlar, 
politikalar ve yatırımlar bütünü olarak tanımlamaktadır7. ITUC tarafından Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) için hazırlanan Adil Dönüşüm raporu8 bu tanımı 
derinleştirerek Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim 
Anlaşması bağlamında da değerlendirmektedir.

Kırılgan toplulukların ve dönüşümden olumsuz yönde etkileneceği öngörülen 
grupların adil bir geleceğe ulaşması amacı doğrultusunda çalışan bir STK olan Adil 
Dönüşüm İttifakı (Just Transition Alliance) da, ITUC ile benzer bir tanımı benimserken, 
dönüşüm sürecinde karşılaşılacak muhtemel kayıpların adil dağılımına da dikkat 
çekmekte ve adil dönüşüm politikalarının tasarımında mevcut iklim adaletsizliğinden 
en çok etkilenen toplum kesimlerine liderlik edilecek bir kuruluş oluşturulmasının 
önemine değinmektedir9. Bu anlamda, Adil Dönüşüm İttifakı’nınki ile dönüşümdeki 
faydaların en kapsayıcı şekilde paylaşıldığı, kayıpların ise adil olarak dağıtıldığı bir 
adil dönüşüm tanımından bahseden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası10 (EBRD) ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün11 (ILO) tanımı birbiriyle uyumludur. Dönüşümün 
fayda ve maliyetlerinin hakkaniyetli ve mevcut adaletsizlikleri de giderecek şekilde 
dağıtıldığı bir adil dönüşüm planının yalnızca ulusal ve yerel aktörlerin diyaloğu ile 
mümkün olamayacağı, bu konuda kurulacak uluslararası bir iş birliğinin de gerekeceği 
belirtilmektedir.12 İklim krizinin tarihsel sorumluluğunun gelişmiş ve gelişmekte olan/
az gelişmiş ülkeler arasındaki dağılımı dikkate alındığında, uluslararası bir iş birliği 
kurulmasına duyulan ihtiyacın önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Kurumların adil dönüşüm tanımlarını kendi çalışma alanları çerçevesinde yaptıkları 
da görülmektedir. Örneğin Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (International 
Renewable Energy Agency – IRENA), adil dönüşümü, yenilenebilir enerjiye geçişin 
maliyet ve faydalarının adil bir şekilde bölüşümü olarak tanımlamaktadır13. Bu 
kapsamda yenilenebilir enerji ile ortaya çıkacak yeni ekonomik fırsatlar eşitlikçi bir 
7 https://www.ituc-csi.org/what-s-just-transition?lang=en
8 https://www.oecd.org/environment/cc/g20-climate/collapsecontents/Just-Transition-Centre-report-just-transition.pdf
9 http://jtalliance.org/what-is-just-transition/ ve 
  https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/ea428626847ee11db7b3c6d227de3433_JustTransitiondefinitions.pdf
10 https://www.ebrd.com/what-we-do/just-transition
11 https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_824102/lang--en/index.htm
12 https://www.caro.ie/knowledge-hub/general-information/just-transition-(1) 
13 https://www.irena.org/newsroom/articles/2018/Dec/An-Opportunity-for-Poland-and-the-World-to-Tackle-Climate-Change
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şekilde paylaşılmalı, yeni eğitim ve beceri ihtiyaçları karşılanmalı, fosil yakıta bağımlı 
bölgelerde alternatif ekonomik faaliyet alanları yaratılmalı ve gerekli sosyal destek 
sistemleri tasarlanmalıdır. 140 ülkede enerji, maden ve sanayi sektörlerindeki 50 
milyon çalışanı temsil eden Küresel IndustryALL Sendikası (IndusrtyALL Global Union) 
için adil dönüşümün üç dayanağından ilki, sürdürülebilir sanayi politikalarıdır14. Diğer 
ikisi ise, güçlü sosyal destek programları ve işçilerin uyumunu sağlayacak politikalar 
olarak sıralanmaktadır.

Adil dönüşüm kavramını daha geniş olan iklim adaleti ve bunu da kapsayan çevre 
adaleti kavramlarının içerisinde konumlandırmak mümkündür. Çevre adaleti kavramı 
kirletici ve kaz-çıkar sektörleri ve altyapı yatırımları sonucu ortaya çıkan toplumsal 
ve çevresel maliyetlerin büyük ölçüde farklı topluluklar arasındaki eşit olmayan 
dağılımına ilişkin endişelerle ilgili olarak ortaya çıkmıştır ve özellikle kirlilik, farklı 
topluluklar ve yoksulluk arasındaki bağlantıya dikkat çekmektedir. Adalet kavramının 
çok boyutlu ve birbiriyle bağlantılı yönlerini içererek maliyetlerin (emisyonlar, 
toksinler gibi) ve faydaların (yeşil alanlar ve daha iyi hizmetler gibi) sosyo-mekansal 
dağılımını, tanınma süreçlerini ve katılım haklarını ele almaktadır15. Çevre adaleti 
kavramının kapsadığı iklim adaleti de iklim krizine insan hakları merkezinden bakar. 
İklim değişikliğinin tarihsel sorumluluğunun zengin ve güçlü topluluklara ait olduğunu 
ancak orantısız bir şekilde en yoksul ve en savunmasız toplulukları etkilediğini söyler. 

Bu tanımlardan da anlaşılabileceği gibi adil dönüşüm tanımlarını sektör/istihdam, 
çevre ve toplum unsurları bağlamında gruplandırmak mümkündür. Sektörel ve 
bölgesel farklılıklar göz ardı edildiğinde adil dönüşüm için iki temel yaklaşım olduğu 
söylenebilir.  Bunlardan ilki doğrudan bir referansla, yeşil dönüşümün getireceği fosil 
yakıtlardan çıkıştan olumsuz etkilenecek çalışan ve toplulukları hedef alan ve onlara 
sağlanması gereken destek mekanizmalarına odaklanan bir adil dönüşüm tanımıdır. 
İkinci tanım ise, adil dönüşümü, tarihsel ve toplumsal bir perspektiften ele alarak, yeni 
düşük karbonlu bir sosyoekonomik düzeni iklim adaleti de dâhil olmak üzere bugüne 
kadar ortaya çıkmış tüm toplumsal adaletsizlikleri bertaraf edecek ve insanı daha adil 
bir yaşama kavuşturacak bir süreç olarak tarif etmektedir. Küresel adaleti ve eşitliği 
ön plana koyan ikinci tanım, adaletsizliğin temellerine inerken daha iddialı bir iklim 
hedefinin aynı zamanda daha bir iddialı sosyal ve ekonomik dönüşümle desteklenmesi 
gerektiğini savunmaktadır16.

Bu farklı yaklaşımlar göz önünde bulundurulduğunda, Stratejik ve Uluslararası 
Çalışmalar Merkezi (Center for Strategic and International Studies – CSIS) ve İklim 
Yatırım Fonu (Climate Investment Fund – CIF) tarafından yayımlanan ve adil dönüşümü 
iklim eylemi bağlamında ele alan raporda17 olduğu gibi, adil dönüşümü, sosyal 
kapsayıcılığının ve kapsamının genişliğe göre değerlendirmek mümkündür (Şekil 
1). Buna göre hem sosyal kapsayıcılığı en yüksek hem de daha geniş bir anlamda 
dönüşümü tarif eden bir adil geçiş yaklaşımı (Kadran I), mevcut düzenin kökten 
dönüşümünü hedeflerken, bu dönüşümün farklı alanlardaki etkilerini en geniş şekilde 

14 https://www.industriall-union.org/a-just-transition-to-sustainability
15 Leah Temper, Daniela del Bene and Joan Martinez-Alier. 2015. Mapping the frontiers and front lines of global environmental 
justice: the EJ Atlas. Journal of Political Ecology 22 255-278
16 Eisenberg, Ann M. (2019) Just Transitions, https://southerncalifornialawreview.com/wp-content/uploads/2019/03/92_2_273.pdf
17 Just Transition Concepts and Relevance for Climate Action: A Preliminary Framework 
https://www.climateinvestmentfunds.org/sites/cif_enc/files/knowledge-documents/justtransition_final.pdf
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göz önünde bulundurmakta ve daha geniş bir paydaş grubunu sürece  dâhil ederek 
kırılgan grupları güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Daha dar bir adil geçiş yaklaşımı 
(Kadran III) ise, mevcut sistemdeki aksaklıkları gidermek üzere, şimdiye değin tanımlı 
olan alanlarda alınacak önlemlere ve bu önlemlerin etkilerine yoğunlaşarak, sınırlı 
sayıda paydaşa ulaşmakta ve kırılgan kesimlerin özellikle güçlendirilmesini sağlama 
amacı taşımadan söz konusu kesimlerin paydaş grupları içerisinde temsil edilmesini 
hedeflemektedir. 

Adil Dönüşüm Prensipleri

Adil dönüşümün belirli temel prensipler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği, yine 
bu alanda çalışan kurumlar tarafından ifade edilmektedir. Adil dönüşüm tanımında 
olduğu gibi bu prensipler listesinde de farklı yaklaşımlar söz konusudur. Çalışmanın 
bu bölümünde gerek işçi ve işveren sendikaları gerekse araştırma kurumları ve alanda 
çalışan sivil toplum örgütleri tarafından ortaya konulmuş olan prensipler en kapsayıcı 
şekilde derlenmiştir (Tablo 1). 

Şekil 1: Adil Dönüşüm Kapsamı ve Sosyal Kapsama 

So
sy

al
 K

ap
sa

m
a

Tanınan Statü: Yükseltme
Yöntem: Güçlendirme 

Tanınan Statü: Temsil
Yöntem: Katılım

III

II

 

KapsamAmaç: Reform
Dağılıma Etkisi: Dar, odaklı

Amaç: Dönüşüm
Dağılıma Etkisi: Geniş, yaygın

IV

 

I

Kapsam: belirli konu ve etkilere odaklanır; 
reformlarla mevcut sistem içinde değişimi hedefler. 

Sosyal Kapsama: dönüşüm sürecinin tüm 
aşamalarına geniş bir paydaş yelpazesini dahil eder; 
kırılgan grupları yükseltir ve güçlendirir.

Kapsam: belirli konu ve etkilere odaklanır; 
reformlarla mevcut sistem içinde değişimi hedefler. 

Sosyal Kapsama: dönüşümün farklı alanlarında 
seçilmiş paydaşları dahil eder; kırılgan grupların 
temsilini ve katılımını sağlar.

Kapsam: geniş kapsamlı konu ve etkileri dikkate 
alır; Dönüştürücü bir yaklaşımla mevcut sistemde 
köklü değişimi hedefler.  

Sosyal Kapsama: dönüşüm sürecinin tüm 
aşamalarına geniş bir paydaş yelpazesini dahil eder; 
kırılgan grupları yükseltir ve güçlendirir.

Kapsam: geniş kapsamlı konu ve etkileri dikkate 
alır; Dönüştürücü bir yaklaşımla mevcut sistemde 
köklü değişimi hedefler.

Sosyal Kapsama: dönüşümün farklı alanlarında 
seçilmiş paydaşları dahil eder; kırılgan grupların 
temsilini ve katılımını sağlar.
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Görüldüğü gibi, prensiplerin en başında net ve bağlayıcı ara hedefleri açıkça 
ifade edilmiş uzun dönemli bir dönüşün stratejisinin sosyo-ekonomik ve çevresel 
dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlanması gelmektedir. Adil bir dönüşümü mümkün 
kılabilmek için öncelikle kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile uyumlu bir 
dönüşüm planına ihtiyaç duyulmaktadır. Ulusal ve uluslararası taahhütler çerçevesinde 
hazırlanacak uzun dönemli dönüşüm vizyonu, kısa-orta vadeli hedefler yoluyla 
erişilebilir ve izlenebilir kılınmalıdır.19 

Adil dönüşüm kavramı yalnızca düşük karbonlu ekonomiye geçişte ortaya çıkması 
muhtemel adaletsizlikleri önlemek ya da gidermek üzere değil, hali hazırda 
yaşanmakta olan adaletsizliklere geniş anlamda çözüm sunabilecek, sosyal adaleti 
sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Adil dönüşüm kaynakların yeniden dağıtımı yoluyla 
bireylerin imkanlara eşit erişimini sağlarken, sosyo-ekonomik ve çevresel dayanıklılığın 
artırılmasını temel almalıdır.20  

Dönüşüm, fosil yakıt sektörü ve diğer karbon yoğun sektörlerden çıkışı planlarken, 
söz konusu sektörlerde çalışanların insanlığın bugünkü refah seviyesine katkılarını 
yadsımadan gelir kayıplarını telafi edecek, beceri dönüşümünü sağlamak için 
tamamlayıcı eğitimleri verecek, farklı alanlarda yeniden istihdamı mümkün kılacak ve 
emeklilik yaşına yakın olan çalışanlar için erken emeklilik planları oluşturacak şekilde 
tasarlanmalıdır.21 

Tablo1: Adil Dönüşüm Prensipleri

Adil Dönüşüm Prensipleri

1 Düşük karbonlu ekonomiye geçiş, sosyo-ekonomik ve çevresel dayanıklılığı sağlayacak uzun dönemli bir vizyon doğrultusunda tasarlanmalı, uzun 
dönemli hedeflere erişmeyi sağlayacak, kısa-orta vadeli bağlayıcı ara hedefler belirlenmeli. 

2 Adil dönüşüm, iklim adaleti başta olmak üzere genel anlamda sosyal adaleti sağlayacak şekilde, bireylerin olanaklara eşit erişimini sağlamalı; temel 
sosyal koruma ve insan haklarını garanti etmeli. 

3
Fosil yakıt sanayilerinde18 ve diğer karbon yoğun, ağır sanayi kollarında çalışmakta olan işçilerin günümüzün refahına yaptığı katkı göz ardı edilmemeli ve 
onlara saygı gösterilmeli. Söz konusu işçiler için gelir desteği, yeniden eğitim, yeni sektörlere yerleştirmeye yönelik destekler sağlanmalı. Emekliliğe yakın 
olan işçiler için ise, erken emeklilik imkânları oluşturulmalı, onlara düzenli bir emekli maaşı sağlanmalı.

4
İster enerji ister sanayi dönüşümü veya doğal afetler sonucunda olsun, etkilenen bölgelerde insanların umudunu tazelemesi ve güvenini yeniden 
kazanabilmesi için toplumun yenilenmesine yönelik planlar bölgelerdeki coğrafi, kültürel, tarihsel farklılıkları ve farklılaşan ihtiyaçları dikkate alarak 
yapılmalı. 

5 Enerji ve diğer sanayi şirketlerinin emisyon azaltma ve istihdama yönelik orta vadeli hedeflerini oluşturmaları ve geçişi sağlamak için, inovasyon ve 
teknoloji paylaşımı desteklenmeli.

6 Temiz şehirlerin, metropollerin geliştirilmesine yönelik hazırlanan sektörel planlara sosyal taraflar da dâhil edilmeli, iklim felaketleriyle ilgili olarak 
sağlanmakta olan kurtarma, yeniden inşa etme ve dayanıklılık artırmaya yönelik işler kayıt altına alınmalı, resmî düzlemde tanınmalı.

7 Ekonomik faaliyetler sürdürülebilir bir şekilde çeşitlendirilmeli, hem iklim değişikliğine uyum hem de emisyon azaltımı için hayatî önem taşıyan 
mesleklere ve insana yakışır işlere yatırım yapılması sağlanmalı.

8 Özel sektör ve kamu finansmanı yoluyla ulusal seviyede sosyal ve çevresel dayanıklılığı destekleyecek bir adil geçiş fonu oluşturulmalı, gelişmekte olan ve 
en az gelişmiş ülkeler içinse uluslararası seviyede adil geçiş fonları oluşturulmalı ve faaliyetler bu fon tarafından desteklenmeli.

9 Adil dönüşüm planlamasının, ilgili tüm taraflarla sosyal diyaloğa, işçiler ve işçi sendikaları ile toplu sözleşmeye dayanması, bu sözleşmelerin kamuya açık 
ve yasal olarak uygulanabilir, uygulamaların da izlenebilir olması sağlanmalı.

10 Adil dönüşüme ilişkin tüm politika, plan ve projelerin cinsiyet perspektifini de ele alacak şekilde hazırlanması sağlanmalı.

18 Fosil yakıt sanayilerinin tanımı için Bkz. dipnot 2.
19 CAN-E tarafından hazırlanan 10 maddelik adil dönüşüm prensipleri dokümanı kapsamlı ve izlenebilir bir dönüşüm 
vizyonunu önceliklendirmektedir.
20 CAN-E, The Carbon Trust, Just Transition Alliance ve Stocholm Environment Institute gibi kurumlar adil dönüşümün 
mevcut adaletsizliklere de işaret ederek, tüm insanlar için en temelde sosyoekonomik eşitliği sağlaması gerektiğini ifade 
etmektedirler.
21 Bu ilke adil dönüşüm gündeminde aktif şekilde yer almakta ve gündemi şekillendirmekte olan ITUC tarafından ilk sırada 
ifade edilmektedir. Prensipler listesinde benzer yaklaşımları olan kurumlar arasında Bankwatch Network, the Carbon Trust, 
World Resources Institute ve Grantham Research Institute bulunmaktadır.
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Dönüşümün farklı aşamalarından etkilenecek, iklim değişikliği ya da doğal afet 
etkilerinin daha ciddi şekilde görüleceği kırılgan bölgelerde çalışan ve yaşayan 
insanların, bulundukları yerlerde yaşamlarını uzun vadede sürdürebileceklerine 
yönelik umut ve güveni geri kazanabilmeleri için gerekli fiziki ve sosyal altyapı yatırım 
ihtiyacının göz önünde bulundurulması gerektiği saptanmaktadır.22 

Dönüşümde kritik önemde olacak enerji sektörü başta olmak üzere tüm sanayi 
işletmeleri faaliyetlerini küresel uzun dönemli emisyon azaltım hedefleriyle uyumlu 
şekilde sürdürebileceği imkânlara erişmelidir. Bu doğrultuda, 2025 ve 2030 gibi daha 
yakın tarihli hedefleri gerçekleştirebilmeleri için inovasyon faaliyetlerinin ve ortak 
bir teknolojik gelişim sürecinin desteklenmesi, adil dönüşüm sürecinin bir parçası 
olmalıdır.23 

Adil dönüşüm aynı zamanda iklim felaketlerine karşı alınan önlemleri de kapsamalı ve 
mega kentlerin dönüşümüne ilişkin planlamayı yaparken kurtarma, yeniden inşa etme 
ve dayanıklılık kapasitesini artırmayla ilgili alanlarda hizmet veren çalışanların kayıtlı 
iş kolları dâhilinde tanımlanmasını sağlamalıdır.24 Ayrı bir prensip olarak ifade edilse 
de adil dönüşüm kapsamı ile ilgili bir başka nokta da, dönüşümün, yalnızca emisyon 
azaltımına yönelik faaliyetler şeklinde bir çerçeveyle sınırlandırılmaması ve hali hazırda 
görmekte olduğumuz ve yakın gelecekte de daha fazlasıyla karşılaşacağımız iklim 
değişikliği etkilerine uyumu mümkün kılacak faaliyetlerin ve ilgili alanlardaki işlerin de 
bu kapsamda ele alınması gerekliliğidir.  

Düşük karbonlu ekonomiye dönüşümün, karbon yoğun bir sektörden düşük karbonlu 
bir sektöre kayıpsız, yumuşak bir geçişi ifade etmediği, özellikle belli sektörlerde ve 
belli tipte çalışanların yeniden istihdam edilebilmesi açısından riskler barındırdığı 
pek çok kez ifade edilmiştir. Bu nedenle adil dönüşüm, istihdam imkanlarını artıracak 
ekonomik çeşitlenmeyi sürdürülebilir bir şekilde sağlarken, istihdamda olsun ya da 
olmasın, dönüşümden etkilenen tüm kesimlerin sosyal haklarını korumalı ve temel 
insan haklarını garanti altına almalıdır.

Adil dönüşümün belirlenmiş olan kapsamda ve ilkeler doğrultusunda uygulanabilmesi 
için, bir “adil dönüşüm fonu” tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Gerek özel 
sektör gerekse kamu kaynaklarının adil dönüşümü destekleyecek şekilde yeninden 
dağıtılması yoluyla desteklenecek ulusal adil dönüşüm planlarına ek olarak 
uluslararası fonlar aracılığı ile en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de adil 
dönüşümün sağlanması konusunda desteklenmelidir.25   

Pek çok paydaşı ilgilendiren adil dönüşümün, bu paydaşları kapsayan ve sosyal 
diyaloğa dayalı bir planlama süreci olarak tasarlanması, işçiler ve işçi sendikaları ile 
yapılacak toplu pazarlıklara dayandırılması, sözleşmelerin kamuya açık ve yasal olarak 
uygulanabilir olması gerekmektedir.26 

22 Genel anlamda bir bölgesel kalkınma vizyonu içerisinde, dönüşüm bölgelerinde çalışan ve yaşayanların hayatlarını yerinde 
idame ettirebilmesi için gerekli desteğin sağlanmasına yönelik bir bakış açısı Banwatch Network, the Carbon Trust, World 
Future Council, World Resources Institute ve Stocholm Environment Institute tarafından dile getirilmektedir.
23 AB’deki adil dönüşüm perspektifine benzer şekilde işletmeleri de ele alacak şekilde genişleten bu prensip aynı zamanda 
World Resources Institute tanımlarında da yer almaktadır.
24 World Resources Institute, Grantham Research Institute gibi kurumlar adil geçiş kapsamında yalnızca düşük karbonlu 
faaliyetleri değil aynı zamanda direnç artıracak faaliyetleri de tanımlamaktadırlar.
25 Kamu ve özel sektöre ait finansal kaynakların adil bir şekilde sosyal ve çevresel dayanıklılığı destekleyecek şekilde harekete 
geçirilmesine yönelik vurgu ITUC ve CAN-Europe adil geçiş ilkeleri içinde sıralanmaktadır. CAN-Europe ayrıca gelişmekte olan 
ülkelerdeki adil geçiş süreçlerinin desteklenmesi gerekliliğinin de altını çizmektedir.
26 Adil dönüşümde kapsayıcı ve kamuya açık planlama, sosyal diyalog, toplu pazarlık, yasal uygulanabilirlik ve takip 
edilebilirlik gibi unsurları öne çıkaran kurumlar arasında CAN-Europe, World Futura Council, World Resources Institute ve 
Stocholm Environment Institute gibi kurumlar da bulunmaktadır.
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Adil dönüşümün bütünsel ve kapsayıcı bir plan olarak tasarlanması, uygulanması 
ve izlenebilmesi için ilgili tüm politika, plan ve projelerde cinsiyet perspektifi göz 
önünde bulundurulmalıdır. İklim adaleti, enerjiye ve diğer kamu hizmetlerine erişim 
gibi konularda en kırılgan gruplar arasında kadınların yer aldığı ve adil geçiş sürecinde 
kadınların işgücüne katılımını artırmanın da ana prensipler arasında yer alması 
gerektiği unutulmamalıdır.27 

27 Adil dönüşümün cinsiyet boyutu CAN-E, New Economics Foundation, Stockholm Environment Institute ve Catholic Climate 
Movement gibi kurumlar tarafından vurgulanmaktadır.
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Enerji dönüşümü politikaları kapsamında adil dönüşüm mekanizmalarını da 
tasarlayan ülkelerin bu mekanizmayı iki farklı yolla hayata geçirdiği görülmektedir. Bazı 
ülkeler ulusal çapta merkezi olarak yürütülen mekanizmalarla hareket ederken, bazı 
ülkeler ise öncelikli bölgeler kapsamında yerel boyutta mekanizmalar geliştirmektedir.

Kanada, Avustralya, Almanya, Danimarka, İskoçya, Fransa, Filipinler, ABD, Slovakya, 
Kosta Rika, Japonya, Romanya ve Yeni Zelanda adil dönüşümü ulusal boyutta ele alan 
ülkelere örnek gösterilebilir. Bu ülkeler arasında, örneğin Yeni Zelanda’da dönüşüm 
süreci bakanlıklar düzeyinde yürütülürken, Almanya’da ve İskoçya’da ise adil dönüşüm 
mekanizmaları kurulan komisyonlar aracılığıyla tasarlanmaktadır.

Ulusal boyutta adil dönüşüme destek veren ülkeler arasında saydığımız Avustralya, 
Slovakya ve Yeni Zelanda, ayrıca, bölgesel olarak da yerel adil dönüşüm 
mekanizmalarına sahiptir. Avustralya’da Latrobe Vadisi, Slovakya’da Upper Nitra 
Bölgesi, Yeni Zelanda’da ise Taranaki Bölgesi için hali hazırda adil dönüşümde öncelikli 
faaliyetlere yönelik yol haritaları oluşturmuştur. Bu noktada ABD’de uygulanan 
adil dönüşüm politikaları için de ayrı bir parantez açmak gerekir. Federal hükümet 
kanunlarının ve yönetmeliklerinin yanı sıra, özellikle Kuzey ABD eyaletlerinden 
New York’ta, Colorado’da ve California’da adil dönüşüm mekanizmaları hayata 
geçirilmektedir. Yine bölgesel yaklaşımlara örnek olarak, İrlanda’da Midlands Bölgesi 
için, Hindistan’da ise istekli olan bölgeler için yerel adil dönüşüm mekanizmaları 
geliştirilmektedir.

Adil dönüşüm mekanizmalarında dikkat çekici ülkelerden biri de Polonya’dır. 
Polonya’da, Eastern Wielkopolska Bölgesi için yerel seviyede adil dönüşüm planlaması 
yapılırken, bu plan yerel hükümet, STK’lar, düşünce kuruluşları, işçi örgütleri ve yerel 
işletmeler olmak üzere çok paydaşlı bir katılımla geliştirilmektedir.

Güney Afrika’da da yürütülen “Bir Milyon İklim İstihdamı” (One million Climate 
Jobs) kampanyası ile adil dönüşüm stratejilerinin uygulanması için hükümete baskı 
yapılması amaçlanmaktadır. Bu kampanyanın, Güney Afrika Ticaret Birlikleri (Congress 
of South African Trade Unions - COSATU), Ulusal Ticaret Birlikleri Konseyi (National 
Council of Trade Unions - NACTU), STK’lar ve diğer toplumsal hareketler olmak 
üzere müşterek bir çabayla yürütülmesi açısından önemli bir örnek teşkil edeceği 
düşünülmektedir. Ayrıca 31 Ekim – 12 Kasım 2021 tarihinde İskoçya’nın Glasgow 
kentinde gerçekleştirilen 26. Taraflar Konferansı’nda, Güney Afrika’nın kömürden 
çıkışını desteklemek için ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve AB tarafından sağlanması 
kararlaştırılan 8,5 milyar ABD$ tutarındaki kaynağın, dönüşümü hızlandıracağı ve adil 
bir dönüşümü destekleyeceği beklenmektedir28.

Adil Dönüşümü Desteklemek Amacıyla Kullanılan Araçlar

Adil dönüşümün desteklenmesinde kullanılan araçları üç ana başlık altında toplamak 
mümkündür: İlk başlık, dönüşümden etkilenen sektörlerde istihdam edilen işçilerin 
yeniden istihdam edilebilirliğini sağlamak üzere tasarlanan iş başı eğitimi, beceri 
dönüşümü, yetenek öğretimi gibi eğitim faaliyetlerini; ikinci başlık gerek yaş gerek 
beceri bakımından yeniden istihdam edilemeyecek çalışanlar için erken emeklilik 
planları ve diğer sosyal yardım faaliyetlerini; son başlık ise dönüşümden etkilenen 

Bölüm 3: Uygulamada Adil Dönüşüm

28 https://foreignpolicy.com/2021/11/12/coal-climate-south-africa-cop26-agreement/
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bölgelerde ekonomide çeşitliliği sağlamak, yeni sektörlere geçişi desteklemek için 
yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. Bu bölümde farklı ülke/bölge örnekleri üzerinden 
bu araçlara ilişkin bir derleme sunulmaktadır. 

Öncelikle vurgulanması gereken nokta, söz konusu ülkelerin neredeyse tamamının, adil 
dönüşüm planları kapsamında gerekli toplumsal ve sosyoekonomik desteği, kurulan/
geliştirilen adil dönüşüm fonları yoluyla öncelikli gruplara sağlamakta olduklarıdır. Adil 
dönüşüme özel olarak tasarlanmış fonlar bulunmaktadır. Bu durum da, finansmanı, 
başarılı bir adil dönüşüm için dönüşümün diğer alanlarında ihtiyaç duyulan politikaların 
tasarımı kadar kritik bir noktaya taşımaktadır. Adil dönüşüm için özel olarak tanımlanmış 
fonların, dönüşümü adaletli şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmesi için, yukarıda 
sayılmış olan ilkelerle uyumlu şekilde harcanması gerekmektedir.

İncelenen ülkelerden Kanada, Avustralya ve İskoçya29’da doğrudan fonlama yoluyla 
yeni beceri kazandırma (reskilling) faaliyetleri yürütülmektedir. Benzer şekilde 
İspanya’da genç madenciler, Danimarka’da deniz üstü rüzgâr teknolojileri alanında 
çalışacak işçiler, İrlanda30’da turba kömürü (peat) işçileri ile Polonya’da Eastern 
Wielkopolska Bölgesi’nin çalışanları için yeni beceriler kazandırma amacıyla, adil 
dönüşüm finansman kaynakları kullanılmaktadır. Beceri tazelemenin yanı sıra, mevcut 
iş gücünün adil dönüşüme uyumunun kolaylaştırılması kapsamında tercih edilen 
diğer mekanizmalar ise, iş başı eğitimi ve beceri kazandırma eğitimi (skill training) 
olarak sıralanabilir. Danimarka, Filipinler, ABD, Japonya ve Hindistan söz konusu 
mekanizmaların fonlanması yoluyla, ulusal ve yerel adil dönüşümü ülkeleri için 
mümkün kılmayı hedeflemektedir.

Örnekler biraz daha derinleştirilecek olursa:
• Kanada: 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net sıfır olmayı hedefleyen 

Kanada’da, eyaletlerin de bu federal hedefe yönelik sorumluluklarını yerine 
getirdiği görülmektedir. Örneğin, elektriğinin %55’ini kömürden sağlayan 
Alberta eyaleti, kömüre dayalı elektrik üretimi altyapısından 2030 yılına kadar 
çıkmayı planlamaktadır. Bu amaçla 2016 yılında iki adet program devreye 
alınmıştır. Bunlardan birincisi, kömürden çıkıştan etkilenecek bölgelerdeki 
çalışanları desteklemeyi amaçlayan Kömür İstihdamı Dönüşüm Programı (Coal 
Workforce Transition Program – CWTP); ikincisi ise, yalnızca çalışanları değil, 
kömür bölgelerinde yaşayan nüfusun tamamını hedefleyen ve kolay erişilebilen 
desteklerden oluşan Kömür Yörelerinin Dönüşümü Fonu’dur (Coal Community 
Transition Fund – CCTF). Alberta’da alınan kömürden çıkış kararını takiben, 
2018 yılında Kanada, federal seviyede bir kömürden çıkış hedefi açıklamış, bu 
doğrultuda sendikaları, iş dünyasını ve sivil toplum örgütlerini, akademisyenleri ve 
yerel yönetimleri kapsayan, katılımcı bir Görev Gücü31 tesis etmiştir. Ayrıca federal 
hükümet 2019 yılında bir Adil Dönüşüm Yasası çıkararak, düşük karbonlu bir küresel 
ekonomiye geçişte işçilerin ve toplulukların geleceğini ve geçimini destekleme 
ilkesini kanuni bir çerçeveye oturtmuştur32.

• Avustralya: 2016 yılında, Latrobe Vadisi’nde, bölgenin en önemli işverenlerinden 
biri olan kömür santralinin kapanacağının açıklanmasının ardından bölgede bir 
geçiş süreci başlamıştır. Bu süreci desteklemek üzere bir istihdam dönüşümü 
hizmeti hem federal hükümet hem de eyalet hükümeti tarafından sağlanan 300 

29 https://www.kikonet.org/wp/wp-content/uploads/2021/09/JT_English.pdf
30 Department of the Environment, Climate and Communications, “Just Transition Fund,” Government of Ireland, https://
www.gov.ie/en/publication/ed10d-just-transition-fund/.
31 Task Force on Just Transition for Canadian Coal Power Workers and Communities
32 Hadrian Mertins-Kirkwood and Clay Duncalfe. April 2021. Roadmap to a Canadian Just Transition Act: A path to a clean and 
inclusive economy.
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milyon AU$ tutarında kaynakla desteklenmiştir33. Desteklenen faaliyetler arasında 
beceri dönüşümü programları, yeniden istihdam etmeye yönelik programlar ve 
hanelerin mali işlerini daha iyi yönetmesini desteklemek üzere bir danışmanlık 
hizmeti de bulunmaktadır.

• İskoçya: 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %75 seviyesinde düşürmeyi 
ve 2045 yılına kadar da net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen İskoçya, bu 
hedefe yönelik çalışmalar kapsamında 2018 yılında bir Adil Geçiş Komisyonu 
oluşturmuştur34. Net sıfır bir ekonomik düzene geçişin fayda ve maliyetlerinin eşit 
olarak paylaşıldığı bir yapı inşa etmeyi hedefleyen bu komisyon, aynı zamanda 
alacağı önleyici tedbirlerle maliyetleri en aza indirmeyi, faydaları ise en üst seviyeye 
çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu vizyonla uyumlu olarak, 2020-2021 Hükûmet 
Programı 5.000’e kadar yeni istihdamı desteklemek için 1,6 milyar £ değerinde 
doğrudan finansman sağlamış, hatta bunun yanı sıra 100 milyon £’lik bir kaynağı 
da, oluşturulan Yeşil İş Fonu’na tahsis etmiştir35. Ayrıca, sektör özelinde bakıldığında 
İskoçya’nın 2014 yılında fosil yakıttan çıkış sürecinde işsiz kalma riski altında 
bulunan işçilerin alternatif sanayi alanlarında kaliteli işlerde yeniden istihdam 
edilmelerini kolaylaştıracak beceri dönüşümünü ve mesleki eğitimi sağlayan bir 
programı ve bu programın işletilmesinden sorumlu olacak bir kurumsal yapıyı da 
içeren bir Petrol ve Gaz Dönüşümü Eğitim Fonu oluşturduğu da görülmektedir.  
Tasarladığı programı başarıyla uygulayan İskoçya, bu bu deneyimden aldığı 
güçle temiz sanayilerdeki istihdam talebini karşılamak üzere iş gücünün yeniden 
eğitimine yönelik olan diğer programlarını da genişletmiş ve 2017’de Ulusal 
Geçiş Eğitim Fonu ve 2020’de de beş yıllık İklim Acil Durum Becerileri Eylem Planı 
(Climate Emergency Skills Action Plan) adlı yeni stratejiler oluşturmuştur36.

• Danimarka: Enerji sektörü dışında bir adil dönüşüm ihtiyacı Danimarka’da 2009 
yılında, bazı tersanelerin kapatılmasıyla ortaya çıkmıştır. Danimarka hükûmeti 
ve sendikalar tarafından, tersane işçilerine açık deniz rüzgâr teknolojilerinin 
üretiminde gereken becerileri kazandırmak için bir yeniden beceri kazandırma 
programı oluşturulmuştur37. 

• İrlanda: Hükümetin 2019 yılında turba (peat) üretiminden çıkışını hızlandırma 
kararının ardından, söz konusu üretimde önemli bir paya sahip olan Midlands 
Bölgesi için adil bir geçiş planı oluşturulmuştur. Plan, işçilere yeniden beceri 
kazandırmayı ve toplulukların geçişe uyum sağlamasına yardımcı olmayı 
amaçlayan bir fonu içermektedir. Ocak 2021 itibarıyla, söz konusu fon aracılığı ile 
bölgedeki 47 ayrı proje için toplamda 27,8 milyon € tutarında koşullu finansman 
imkânı geliştirildiği raporlanmaktadır38.

• Almanya: 2018 yılında kurulan ve Almanya’nın iklim hedefleri doğrultusunda, 
kömür bölgelerinde istihdam edilen iş gücü için adil bir geçiş sağlamayı amaçlayan 
“Büyüme, Yapısal Değişim ve İstihdam Komisyonu”, bölgelerde alternatif 
enerji sistemlerini, ulaşım altyapısını ve araştırma enstitülerini destekleyerek, 
dönüşümden etkilenen topluluklar için alternatif istihdam alanları yaratmayı 
amaçlamaktadır. Bu amaçla federal hükümet ve eyalet parlamentoları, geçişten 
etkilenen bölgeler için 2038 yılına kadar 40 milyar €’ya varacak bir fon sağlamayı 
taahhüt etmişlerdir39.

33 Béla Galgócz, “Phasing out coal: A just transition approach,” Working Paper, European Trade Union Institute, 2019, pp. 31–32; 
Sinéad Mercier, “Four case studies on just transition: Lessons for Ireland,” Ireland’s National Economic & Social Development 
Office, May 2020, pp. 85–114; Darryn Snell, “‘Just transition’? Conceptual challenges meet stark reality in a ‘transitioning’ coal 
region in Australia,” Globalizations vol. 15 (no. 8), pp. 557–562.
34 Scottish Government, “Just Transition Commission,” no date, https://www.gov.scot/groups/just-transition-commission/. 
35 Scottish Government, “Scotland’s green recovery,” https://www.gov.scot/news/scotlandsgreen-recovery/. 
36 https://www.kikonet.org/wp/wp-content/uploads/2021/09/JT_English.pdf
37 The European Trade Union Confederation (ETUC), A guide for trade unions: Involving trade unions in climate action to build 
a just transition, 2018, p. 26; Lindø Offshore Renewables Center, “About,” https://www.lorc.dk/about
38 Department of the Environment, Climate and Communications, “Just Transition Fund,” Government of Ireland, https://
www.gov.ie/en/publication/ed10d-just-transition-fund/.
39 Florence Schulz, “Germany begins allocating €40 billion to coal regions to start phase-out,” Euractiv.com.
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• İspanya: Kömür madenlerinin kapatılması kapsamında 10 yıl süreyle sağlanacak 
250 milyon € tutarındaki fonun, genç çalışanlara yeniden beceri kazandırılmasını 
ve diğer sektörlerde istihdam edilmesini sağlayacak programların yanı sıra, kömür 
sektöründe faaliyet gösteren görece daha yaşlı olan iş gücünün erken emekliliğinde 
de (early retirement) kullanılması planlanmıştır40.

• Romanya: İspanya’daki uygulamaya benzer şekilde Romanya da kömür 
madenlerinin kapanması sürecinde çalışanlarına nakit olarak tazminat vermeyi 
taahhüt etmektedir41. Yürütülmekte olan adil dönüşüm programı ile aynı zamanda 
mikro krediler yoluyla ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi de amaçlanmıştır. 
Bu program yoluyla, yarısından fazlası kömür madenlerinin bulunduğu bölgelerde 
olmak üzere, 13 binden fazla yeni istihdam yaratılmıştır. 

• Yeni Zelanda: Fosil yakıta bağımlı bölgelerde ekonomik faaliyetlerin 
çeşitlendirilmesine yönelik bir başka girişim de Yeni Zelanda’dadır. 2050 yılı net 
sıfır hedefini desteklemek üzere 2017 yılında, ülkenin açık deniz petrol ve doğal gaz 
sanayine dayalı Taranaki bölgesinin dönüşümünü destekleyen bir Adil Dönüşüm 
Merkezi oluşturulmuştur42. 2019 yılında açıklanan “Taranaki 2050 Yol Haritası”nda 
bölgedeki dönüşümü mümkün kılıp yeşil ekonomiye geçişte doğrudan ve dolaylı 
etkilerde bulunacak olan sürdürülebilir istihdamı sağlayacak alternatif sektörlerin 
desteklenmesine yönelik bir çerçeve sunulmuştur43. 

• ABD: Aşağıda detayları verilmekte olan ve 2015 yılında yürürlüğe alınmış POWER 
girişimi aracılığıyla ABD’de de Ekim 2020’ye kadar kömür bölgelerinde ekonomik 
faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik 293 projeye 283 milyon ABD$  tutarında 
kaynak sağlanmıştır44.  

• Japonya: 1940-2000 yılları arasında kapanan kömür madenleri nedeniyle yaklaşık 
olarak 200 bin istihdamın yok olduğu hesaplanan Japonya, işlerini kaybedenleri 
desteklemek için 4 milyar JPY harcamıştır. İddialı emisyon hedeflerini yakalamak 
için köklü değişimler öngören Japonya, dönüşüm maliyetlerini azaltmak için 
çalışanların diğer sektörlere geçişini destekleyecek, doğrudan fayda sağlaması 
beklenen mekanizmalar üzerine yoğunlaşmaktadır45.

Ülke örnekleri üzerinden yapılan gözlemler, şu ana kadarki adil geçiş tartışmalarının 
çoğunlukla küresel Kuzey ülkeleriyle sınırlı kaldığını göstermektedir46. Çin, Hindistan 
ve Endonezya gibi gelişmekte olan büyük kömür ekonomilerinde adil dönüşüme 
yönelik fazlaca strateji yer almamaktadır. Ancak hedeflenen iklim eylemi için gereken 
küresel düzeyde bir eş güdüm gerektiği düşünüldüğünde, bu ülkelerde de kömür 
altyapısından aşamalı bir şekilde çıkışı ve bunu da adil bir şekilde gerçekleştirmeyi 
planlayan bir yaklaşımın elzem olduğu görülmektedir. Bu durum, söz konusu ülkeler 
kadar büyük bir kömür madenciliği sektörüne sahip olmasa da Türkiye için de 
geçerlidir. Türkiye, enerji dönüşümünün çok boyutlu etkilerini dikkate alarak adil bir 
dönüşüm yaklaşımı geliştirmelidir.

Adil Dönüşümün Finansmanı

Küresel iklim finansmanı her ne kadar son 10 yıl içerisinde hacim olarak genişlemiş 
ve 2019-2020 döneminde 632 milyar ABD$’a erişmiş olsa da iklim hedeflerine 
ulaşılabilmesi için 2030 yılına kadar yıllık iklim finansmanındaki artışın hızlanması 
40 https://www.wri.org/update/spains-national-strategy-transition-coal-dependent-communities
41 World Bank. 2006. “Poverty and Social Impact Analysis of Mining Sector Reform in Romania: A Policy Note.” Washington, DC. 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/940921468758986818/poverty-and-
social-impact-analysis-of-mining-sector-reform-in-romania-a-policy-note.
42 Just Transition Centre, Just transition in action: Union experiences and lessons from Canada, Germany, New Zealand, 
Norway, Nigeria, and Spain, 2019, p. 7.
43 Venture Taranaki, Taranaki 2050 Roadmap: Our Just Transition to a Low-Emissions Economy, July 2019.
44 https://www.kikonet.org/wp/wp-content/uploads/2021/09/JT_English.pdf
45 https://www.kikonet.org/wp/wp-content/uploads/2021/09/JT_English.pdf
46 Pai, S., Harrison, K. and Zerrifi, H. (2020). A systematic review of the key elements of a just transition for fossil fuel workers. 
Clean Economy Working Paper Series. WP 20-04. Smart Prosperity Institute. https://institute.smartprosperity.ca/sites/default/
files/transitionforfossilfuelworkers.pdf
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ve var olan düzeyin altı katına çıkması gerektiği belirtilmektedir47. Benzer şekilde 
adaptasyon finansmanı da, bugüne kadar karşılaşılan ve gelecekte karşılaşılması 
muhtemel iklim değişikliği etkilerine uyumu kolaylaştıracak faaliyetleri finanse etmek 
için ihtiyaç duyulan miktarın oldukça altında kalmaktadır. 

Bu noktada küresel iklim finansmanı mimarisinin genel anlamda nasıl kurulmuş 
olduğundan bahsetmek faydalı olacaktır. Küresel iklim finansmanı Birleşmiş Milletler 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (United Nations Framework Convention on Climate 
Change – UNFCCC) sistemi içindeki ve dışındaki kanallardan, ikili ve bölgesel fonlardan 
oluşan bir toplamı ifade etmektedir. Küresel iklim finansmanı mimarisinin çok katmanlı 
yapısı Şekil 2’de görselleştirilmiştir. Uluslararası iklim değişikliği rejimini tanımlayan 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında 
belirlenmiş ve Paris İklim Anlaşması tarafından da tanınmış olan “ortak fakat farklılaşmış 
sorumluluklar ve göreceli imkânlar” ilkesi doğrultusunda gelişmiş ülkelerin, gelişmekte 
olan ülkelere iklim finansmanı desteği Küresel Çevre Fonu (Global Environment 
Facility – GEF), Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund – GCF) ve Uyum Fonu (Adaptation 
Fund - AF) mekanizmaları aracılığı ile sağlanmaktadır. Sistem içerisindeki söz konusu 
kaynaklar, toplam iklim finansmanının yaklaşık olarak yarısını oluşturmaktadır.

47 Global Landscape of Climate Finance 2021, Climate Policy Initiative – Aralık 2021https://www.climatepolicyinitiative.org/
wp-content/uploads/2021/10/Full-report-Global-Landscape-of-Climate-Finance-2021.pdf
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Dönüşüm politikaları ana akıma dâhil oldukça ve bu dönüşümün temeline kapsamlı 
bir adil dönüşüm yaklaşımının gerekliliği yerleştikçe, adil dönüşümün finansmanı 
da iklim finansmanı ekseninde tartışılan konulardan biri haline gelmiş durumdadır. 
Birleşmiş Milletler iklim finansmanı sistemi içerisinde yer alan Yeşil İklim Fonu (Green 
Climate Fund – GCF), kaynak sağladığı 8 stratejik alandan bir tanesini “insan ve 
toplulukların geçimini sağlamaya destek” olarak belirlemiştir48. Ancak bilindiği gibi, 
gelişmiş ülkelerin 2020 yılı itibarıyla gelişmekte olan ülkelere her yıl 100 milyar ABD$ 
tutarında kaynak sağlaması amacıyla tasarlanmış olan bu fon, bugün, verilen sözün 
ancak %10’unu karşılayabilmiş durumdadır. Hedeflenen hacme ise 2023 yılında 
ulaşabileceği, 26. Taraflar Konferansı sırasında açıklanmıştır.

Küresel bir dönüşüm gündeminin liderliğini yapmak üzere yola çıkan ve iddialı 
bir Yeşil Mutabakat çerçevesini 55’e Uyum (Fit for 55) paketi ile sunmuş olan AB’de 
bütçe yaklaşımının detaylı bir şekilde tasarlanmış olduğu görülmektedir. 55’e Uyum 
Paketi, AB’nin net sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 yılındakine kıyasla 
en az %55 oranında azaltmasına yardımcı olacak bir dizi yeni yasa teklifi ve mevcut 
AB mevzuatında yapılan değişiklikleri içermektedir. Mevzuat değişiklikleri yoluyla, 
iklim hedeflerine doğru, tutarlı ve dengeli bir geçiş çerçevesinin yürürlüğe girmesi 
hedeflenmektedir. Bunun için 55’e Uyum Paketi, sosyal olarak adil bir geçişin 
sağlanmasını, AB sanayiinin yenilikçiliğini ve rekabet gücünü koruyarak güçlendirmeyi 
ve AB’nin ticari ilişkiler içerisinde olduğu üçüncü ülkelerdeki oyuncular için adil 
rekabet koşullarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu temeller üzerinden, AB’nin iklim 
değişikliğine karşı küresel mücadelede öncülük edeceği bir konuma yükselmesi, nihai 
hedef olarak belirlenmiştir.

AB’deki Adil Geçiş Mekanizması’nın temel finansman ayağını Adil Geçiş Fonu (Just 
Transition Fund – JTF) oluşturmaktadır49. Bu fon, yüzyıl ortası itibarıyla iklim nötr 
ilk kıta olmayı hedefleyen AB için, geçişten en çok etkilenen bölgelere özel destek 
sağlayacak bir araç olarak tasarlanmaktadır. Mekanizmanın önemli bir ayağı, adil geçiş 
planını daha da güçlendirmek için InvestEU kapsamında 89-104 milyar € tutarında 
bir yatırımı harekete geçirmeyi amaçlarken, JTF’dan mekanizmaya 40 milyar €’luk bir 
katkı sağlanacaktır50. Geçişin adil olarak sağlanmasının yanında, önceki bölümlerde 
de tartışıldığı gibi, daha geniş anlamda bir adaletin sağlanması, bölgesel farklılıkların 
ve AB’deki yapısal adaletsizliklerin giderilmesi de hedeflenmektedir. Gerek doğrudan 
finansman sağlanması gerekse özel sektör yatırımlarının harekete geçirilmesi yoluyla, 
etkilenen bölgelere en az 150 milyar € tutarındaki bir mali desteği içermektedir. 

AB ülkelerinin bölgesel yeşil geçiş planlarını destekleyen Bölgesel Adil Dönüşüm 
Planları (Territorial Just Transition Plans) kapsamında 2018 sabit fiyatlarıyla toplam 
17,5 milyar € tutarındaki fonun 7,5 milyar €’luk kısmı AB’nin 2021-2027 bütçesi 
kapsamında kullandırılacak, kalan 10 milyar € ise 2021-2023 yılları arasında sağlanacak 
olan NextGenerationEU fonundan kullanıma sunulacaktır51.

48 https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/gcf-project-portfolio-eng_1.pdf
49https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-
mechanism/just-transition-funding-sources_en
50 European Commission, “A European Green Deal: Striving to be the first climate-neutral continent,” https://ec.europa.eu/
info/strategy/priorities-2019-2024/european-greendeal_en; European Commission, “The Just Transition Mechanism: making 
sure no one is left behind,” https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-
taken-eu/just-transition-mechanism_en.
51https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2021/the-territorial-just-transition-
plans
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Üye devletler gönüllü olarak Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (European Regional 
Development Fund - ERDF) ve Avrupa Sosyal Fonu+ (European Social Fund 
Plus – ESF+) kapsamındaki ulusal tahsislerinden JTF’ya, tahsis edilen tutarın üç 
katını geçmemesi koşuluyla ek kaynaklar aktarabileceklerdir. AB bütçesinden 
yapılan harcamalar, uyum politikası kurallarına göre ulusal eş finansman ile de 
desteklenebilecektir.

Fon aracılığı ile, düşük karbonlu ekonomiye geçişin ortaya çıkaracağı sosyoekonomik 
maliyetlerin azaltılması ve ilgili bölgelerin ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinin 
ve yeniden dönüştürülmesinin desteklemesi beklenmektedir. Bu kapsamda, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerde üretken yatırımların desteklenmesi; yeni firmaların yaratılması, 
araştırma ve yenilik, çevre rehabilitasyonu, temiz enerji, işçilerin becerilerinin 
artırılması ve onlara yeniden beceri kazandırılması, iş arama yardımı ve iş arayan 
programlarının sürece aktif olarak dâhil edilmesi, emisyon azaltım önlemlerinden 
en çok etkilenecek olan karbon yoğun sektörlerin dönüştürülmesi anlamlarına 
gelmektedir. Fonun harekete geçirileceği yatırımın, fon hacminin yaklaşık iki katı (30 
milyar €) olması beklenmektedir.

ABD’de ise Obama yönetiminin hayata geçirdiği POWER (Partnership for Opportunity 
and Workforce and Economic Revitalization) programını finanse etmek için bir Adil 
Geçil Fonu oluşturulmuştur52. POWER girişimi, ABD’de enerji sektörünün karşı karşıya 
kaldığı değişimle birlikte kömür madenciliği, kömür santrali operasyonları ve kömürle 
ilgili diğer tedarik zinciri faaliyetlerinde meydana gelen istihdam kayıpları ile başa 
çıkmak, etkilenen topluluklara ve çalışanlara destek olmak üzere on adet federal 
kurumun koordinasyonunda oluşturulmuş bir girişimdir. Bu amaçla oluşturulan Adil 
Geçiş Fonu aracılığı ile yerel toplulukların iradesiyle oluşturulmuş geçiş projelerine, 
federal hükümet tarafından, 120 milyon ABD$ kaynak sağlanmıştır. 

Adil dönüşüm uygulamalarına ilişkin verilen örneklerde de bahsedildiği gibi farklı 
ülke koalisyonları aracılığı ile de bu alana finansman sağlanabilmektedir. Taraflar 
Konferansı’nda ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve AB tarafından Güney Afrika’nın 
kömürden çıkışını desteklemek için sağlanması kararlaştırılan 8,5 milyar ABD$ 
tutarındaki kaynak, bu tipteki girişimler arasında sayılabilir.

Çok taraflı kalkınma bankalarının da, faaliyette bulundukları coğrafyalarda adil 
dönüşüm girişimlerine kaynak sağladığı görülmektedir. Bu amaçla EBRD 2021-2025 
yıllarını kapsayan Yeşil Ekonomi Dönüşümü Yaklaşımı (Green Economic Transition 
Approach) belgesinde53 adil dönüşüm mekanizmalarının finansmanına yer vermiştir. 
Dünya Bankası’nın yürütmekte olduğu Herkes için Adil Geçiş (Just Transition for All) 
girişimi54 ise 1995 yılından bu yana kömür madenlerinin ve kömürlü termik santrallerin 
kapanmak üzere olduğu ülkelerde geçişin düzenli bir şekilde sağlanması için 3 milyar 
ABD$ tutarında kaynak kullandırdığını raporlamaktadır. Dünya Bankası’nın desteklediği 
faaliyetler arasında madencilik, ulaşım ve enerji santralleri gibi kömür yatırımlarının 
devreden çıkması ile bunların yerini alacak yenilenebilir enerji programlarının 
geliştirilmesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak yatırımlar da bulunmaktadır.

52 https://www.justtransitionfund.org
53 EBRD – Green Economy Transition Approach (2021-2025)
54 https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/justtransition
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Ayrıca, yine Dünya Bankası tarafından kullandırılan ve İklim Yatırım Fonu (Climate 
Investment Fund – CIF) altında yer alan Kömürden Çıkışın Hızlandırılması (Accelerating 
Coal Transition – ACT) fonu55, kömürden çıkışın kolaylaştırılması yoluyla hükûmetlerin 
iklim hedeflerini yakalamasında destek sağlamaktadır. ACT fonu bir yandan ulusal 
seviyede iklim hedeflerini gerçekleştirmeyi ve enerji dönüşümünü desteklemeyi 
amaçlarken diğer taraftan da yerelde dönüşümden etkilenecek toplulukların, 
dönüşüme yardımcı olmalarını sağlamak için bölgesel kalkınma perspektifinden 
destekler toplamaktadır.

55 https://www.climateinvestmentfunds.org/topics/accelerating-coal-transition
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52 https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YEŞİL.pdf
53 Komisyonun tam adı: Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının 
Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
54 Araştırma Komisyonu raporu için: https://www5.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss300.pdf
55 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/chp-tbmm-iklim-arastirma-komisyonu-raporuna-serh-koydu-komur-terk-edilmeli-
su-ve-iklim-yasasi-cikarilmali-1892891

İklim politikalarının özellikle AB Yeşil Mutabakatı ile hızlandığı ve Paris İklim 
Anlaşması’nı onaylayan son G20 ülkesi olan Türkiye’de, adil geçiş yaklaşımının resmî 
kurum gündemlerinde kendine yer bulmasının geciktiği görülmektedir. Türkiye’nin 
AB Yeşil Mutabakatı’na cevabı niteliği taşıyan ve koordinatör makam olarak Ticaret 
Bakanlığı  tarafından dönüşüm doğrultusunda kapsamlı bir yol haritası sunmaya 
çalışan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın gelişim sürecine bakıldığında, önceliğin, 
Ticaret Bakanlığı’nın da sorumluluk alanı ile örtüşecek bir şekilde, Türkiye’nin en 
önemli ticaret partneri olan AB ile ticaretinin düzenli bir şekilde yürütülmesine katkı 
sağlayacak eylemlere ve çalışma gruplarına verildiği görülmektedir. Temmuz 2021’de 
yayımlanan Eylem Planı metnine52 bakıldığında, adil dönüşüm kavramına, daha 
çok AB’nin Yeşil Mutabakat kapsamında üçüncü ülkelere adil yaklaşımı bağlamında 
kullanıldığı ve gerekli finansman olanaklarına erişimin, krizin getirdiği sosyal etkiler 
karşısında kapsayıcı ve adil bir ekonomik ve sosyal kalkınmanın sürdürülmesi 
açısından kritik öneme sahip olduğu vurgusu ile yeşil finansman başlığı altında 
referans verildiği görülmektedir. 

Ancak adil dönüşüme ilişkin daha derinlemesine bir yaklaşımın ilerleyen süreçte “Adil 
Dönüşüm İhtisas Çalışma Grubu”nun oluşturulması ile Eylem Planı çalışmalarında 
kendine yer bulduğu söylenebilir. Eylem Planı’nın, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye 
üzerindeki etkilerini kontrol edebilmek amacıyla hazırlanmış bir metinden, daha 
bütünsel şekilde Türkiye ekonomisinin düşük karbonlu bir ekonomiye dönüşümünü 
hedefleyen bir çalışma haline dönüşmesiyle birlikte İÇG’lerin sayısı artmıştır. Adil 
dönüşümün kapsamı, İÇG’nun koordinasyon organı olarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından belirlenmiştir. Bakanlıkta yeni kurulmuş olan 
Yeşil ve Sosyal Ekonomi Dönüşümü Şubesi, adil dönüşüm konusundaki çalışmaları 
yakından takip etmektedir. Henüz yazılı bir politika çerçevesi ve herhangi bir yaklaşım 
sunulmamış olan İÇG’da bu konudaki çalışmalara devam edilmektedir. 

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylamasına yönelik görüşmelerin de yapıldığı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu53 çalışmalarında 
da adalet kavramı ile daha çok mevcut ekonomik yapının doğurduğu iklim adaleti 
tartışmasının  kast edildiği göze çarpmaktadır.54 Buna karşılık ana muhalefet partisi 
tarafından hazırlanan Meclis Araştırma Komisyonu raporuna yönelik muhalefet 
şerhinde, hükûmet iklim krizine karşı daha acil önlemler almaya davet edilirken, 
bu geçişin bir parçası olarak kömürden çıkışın aşamalı bir şekilde ve adil dönüşüm 
ilkeleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır55.

Türkiye’nin iklim değişikliği ve/veya enerji geçişi politikalarını ele alan resmî 
belgelerinde henüz adil geçiş kavramı yer almıyor olsa da, hükûmetin bu boşluğu 
doldurma yönündeki girişimlerinden bir tanesi ve 21-25 Şubat 2022 tarihlerinde 
Konya’da gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk İklim Şûrası altında toplanan 7 adet 
komisyondan biri olan “İklim Göçü, Adil Dönüşüm ve Diğer Sosyal Politikalar 
Komisyonu”, konuyu bu alanda çalışan akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve ilgili 
diğer kurum ve kuruluşların katkısıyla ele almıştır. Komisyon toplantıları sırasında 
özellikle sahada çalışan sivil toplum örgütlerinin bu konudaki çalışmalarının, 
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görüşmelerin arka planını oluşturduğu izlenmiştir. Komisyonda adil dönüşüm 
konusunda alınan tavsiye kararları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• İklim değişikliği ile mücadelenin sosyal boyutları konusunda yürütülecek 

çalışmalarda hak temelli yaklaşımlar benimsenmeli, geliştirilecek politika, eylem ve 
mevzuat düzenlemelerinde cinsiyet eşitliği dikkate alınmalıdır. 

• Küresel gelişmeler ve ulusal koşullar dikkate alınarak iklim değişikliğine bağlı olarak 
ortaya çıkması muhtemel adaletsizliklerin doğurabileceği sorunlara yönelik  adalet 
temelli, onarıcı yaklaşımlar benimsenmelidir. 

• İklim adaletine ilişkin süreçlerde ve iklim değişikliğinin ele alınması için eyleme 
geçilirken, insan hakları, sağlık hakkı, eğitim hakkı, gelişme hakkı gibi temel haklar 
esas alınmalı; çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler gibi kırılgan durumdaki kişilerin 
menfaati gözetilerek cinsiyet eşitliği, kadınların güçlendirilmesi ve kuşaklararası 
adalet göz önünde bulundurulmalıdır. İklim değişikliğinden etkilenen kişi ve 
gruplara yönelik, ulusal politikalarda sosyal belirleyiciler dikkate alınmalıdır. 

• Uluslararası politika bağlamında iklim adaletine ilişkin süreçler, Türkiye’nin 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris İklim Anlaşması’nda 
açıkça ve kesin olarak kabul edilen “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve 
göreceli kabiliyetler ilkesi” temelinde ve Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle 
uyumlu olarak, küresel çabalara destek olma bağlamında dikkate alınmalıdır. 

• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında belirlenecek politikalarda, iklim adaleti 
ve yeşil dönüşüm unsurları gözetilerek, ekonomik büyümenin çevresel tahribattan 
ayrıştırılması hususuna öncelik verilmelidir. 

• İklim değişikliği ile ilgili bilgiye erişim olanakları iyileştirilmeli, karar alma ve 
uygulama süreçlerine toplumun tüm kesimlerini kapsayacak adil ve etkin katılım 
imkânları güçlendirilmelidir. Bu çerçevede kadınlar ve gençler öncelikli olmak üzere 
kırılgan gruplara, iklim değişikliğiyle ilgili karar alma ve uygulama süreçlerinde etkin 
rol verilmelidir. Kadın liderliği teşvik edilmelidir. 

• İklim adaletine erişimin sağlanması amacıyla etkin başvuru yolları oluşturulmasına 
yönelik mevzuat çalışmaları yapılmalıdır. 

• 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda, Türkiye’nin Paris 
İklim Anlaşması kapsamında sunmak zorunda olduğu Ulusal Katkı Beyanları da 
dâhil olmak üzere, iklim değişikliği ile ilgili üretilecek tüm planlar, programlar ve 
stratejilerde cinsiyet eşitliğine ve adil geçişe ilişkin hususlar dikkate alınmalıdır. 

• İklim adaletini sağlamaya yönelik kurulması gerekebilecek mekanizmalarda, 
cinsiyete duyarlı bütçe ile cinsiyet merceğinden yatırım imkânları geliştirilmeli ve bu 
imkânların entegrasyonunun sağlanması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. 

• ÇED mevzuatında değişiklik yapılarak, projelerin, çevresel koşullara ya da iklim 
değişikliğine bağlı olan ve sosyal konulardaki etkilerinin, uluslararası standartlarca 
ölçümlenmek suretiyle çevresel etki raporlarında yer alması sağlanmalıdır. 

• Afet eylem ve eğitim planlarında iklim değişikliği bağlamında yapılacak 
düzenlemelerde, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında kırılgan grupların da 
ihtiyaçları dikkate alınarak buna yönelik bir davranış değişikliği hedeflenmelidir. 

• İklim değişikliği konusunda kamu kurumlarının farkındalığını artırmaya yönelik 
çalışmaların gerçekleştirilebilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarda koordinasyonun 
sağlanabilmesi ve bu çalışmaların daha etkin şekilde yürütülebilmesi için yeni 
birimler oluşturulmalı ya da mevcut birimlerin görev tanımları gözden geçirilerek 
gerekli kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. 

• Adil geçiş, iklim nötr bir ekonomiye geçiş sürecinin, sosyal diyalog mekanizmasını 
etkin bir şekilde işleterek, kimsenin geride bırakılmadığı, dönüşüm sürecindeki 
riskler ve fırsatlar birlikte değerlendirilerek kırılgan gruplar öncelikli olmak üzere 
insana yakışır iş olanaklarının yaratıldığı stratejik çerçevedir. 
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• Hem insana yakışır, tam sosyal koruma sağlayan hem de karbon emisyonlarını 
azaltıcı bir etkisi olan “yeşil işler” arttırılmalı; iklim değişikliği sürecinden etkilenen 
iş gücünün istihdamının korunmasına yönelik yeşil ve dijital dönüşüm odaklı 
becerilerin kazandırılmasına ilişkin programlar, sosyal tarafların iş birliğiyle 
geliştirilmelidir. 

• İklim değişikliğinden ve dönüşümünden olumsuz etkilenecek çalışanlar ve aileler 
için uygun sosyal koruma önlemleri geliştirilmelidir. 

• Ulusal bir kayıp-zarar mekanizmasının oluşturulması ve hesaplanan kayıp-
zararların karşılanması kapsamında mevcut kaynakların etkin kullanımı ve 
uluslararası finans kaynaklarının ülkemize aktarılması konusunda çalışmalar 
yürütülmelidir. 

• Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi, ülkenin tabi olacağı uluslararası 
düzenlemeler bağlamında, geçişe konu olacak sektörlerin tedarik zincirleri de 
gözetilerek belirlenmeli; kömür madenciliği ve kömüre bağlı elektrik üretim 
sektörü, tarım ve sınırda karbon düzenlemesi açısından önceliklendirilmiş 5 
sektör olan çimento, elektrik, gübre, demir-çelik ve alüminyum gibi sektörler 
başta olmak üzere sürdürülebilir, adil ve eşitlikçi bir geçiş için etki değerlendirmesi 
çalışmaları yapılmalı; destek mekanizmaları bu kapsamda yeniden yapılandırılarak 
geliştirilmelidir. 

• Teşvik mekanizmaları, finansman ve yatırımlara, adil geçiş prensiplerini sağlayan 
proje ve işletmelere yönlendirilecek şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Adil 
geçişin sağlanması bağlamında, öncelikli sektörlerin yanı sıra mikro, küçük ve orta 
işletmelerin yeşil dönüşümünün desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

• Paris İklim Anlaşması uyarınca hazırlanacak Ulusal Katkı Beyanı ile 2053 net sıfır 
emisyon hedefinin istihdama etkileri, sektörel bazda değerlendirilmeli ve insana 
yakışır, potansiyel istihdam olanakları orta ve uzun vadeli bir perspektifle analiz 
edilmelidir. 

• Adil geçişe yönelik çalışmalarda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun 
güçlendirilmesi ve yerel yönetimler ile iş birliği sağlanması yoluyla, sürecin katılımcı 
bir yaklaşımla ilerlemesi sağlanmalıdır. Adil geçiş sürecinde, istihdam, sanayi, 
teknoloji, yerel/bölgesel kalkınma, iklim ve eğitim gibi politikalar koordineli bir 
şekilde yürütülerek, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve süreçten 
etkilenen tüm paydaşların katılımcılığına olanak sağlayacak mekanizmalar 
oluşturulmalıdır. 

• Adil geçiş bağlamında politikalar belirlenirken sosyal diyalog (işçi ve işveren 
sendikalarının kamu temsilcileri) temel unsur olarak öne çıkmalı ve bu konuda tüm 
paydaşların farkındalığının artırılması sağlanmalıdır. 

• Adil geçiş sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalarda veri/bilgi eksiğinin 
kapatılabilmesini teminen ilgili kurumların kapasiteleri artırılmalıdır. 

• 2053 net sıfır emisyon hedefi bağlamında olumsuz etkilenecek sektörlere yönelik 
bir adil geçiş mekanizması kurulmalı ve Emisyon Ticareti Sistemi ile diğer karbon 
fiyatlama mekanizmalarından ele edilecek gelirin bir kısmı bu mekanizmaya 
aktarılmalıdır. 

• İklim göçü, iklim adaleti, cinsiyet eşitliği, kırılgan gruplar ve adil geçiş konularına 
ilişkin akademik faaliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalı, bu konuda 
gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları desteklenmelidir. 

Yukarıda ifade edilen kararların tamamı, adil dönüşüm konusunun komisyon süreci 
boyunca derinlemesine bir şekilde tartışıldığının işaretidir. Ancak bu tartışmaların ana 
dönüşüm gündeminin bir parçası olabilmesi, adil geçişe yönelik daha sistematik bir 
yaklaşımın, özellikle de politika yapıcılar düzleminde bir farkındalığın oluşturulabilmesi 
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için daha iddialı dönüşüm hedeflerinin siyasi seviyede ortaya konulması 
gerekmektedir. Bu yöndeki değerlendirmeler, rapor hazırlığı sürecinde yapılan 
görüşmelerde İklim Şûrası’nı aktif şekilde takip etmiş ve faaliyetleri gereği dönüşüm 
planlarını şimdiden uygulamaya koymuş olan özel sektör aktörleri tarafından gündeme 
getirilen ortak bir noktadır. Görüşmelerde, kamunun dönüşüm sinyallerinin yeterince 
güçlü olmadığı, bu nedenle tüm tartışmalara rağmen adil dönüşüm kavramının tam 
olarak sahiplenilemediği de vurgulanmıştır.

Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçiş gündeminde adil dönüşüm bileşeninin 
ortaya çıkması henüz resmi dokümanlarda kendine yer bulamamış olsa da, özellikle 
iklim ve çevre alanında çalışan sivil toplum örgütleri tarafından bu gündemin daha 
hızlı sahiplenildiği görülmektedir. Adil dönüşüm ile ilgili hazırlıklar, daha iddialı 
iklim hedefleri için mücadele eden ve bunun en önemli bileşeninin de geçişin adil 
bir şekilde planlanması gerektiğini söyleyen sivil toplum örgütleri tarafından uzun 
zamandır sürdürülmekte, bu örgütler sürekli bilgi notları ve raporlar yayımlanmakta 
ve dönüşümde öncelikli olması muhtemel olan kömür bölgelerinde vaka çalışmaları 
yapılmaktadır. Dönüşüm gündeminin gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki 
dinamiklerle gittikçe daha geniş bir paydaş kitlesinin gündemine girmesiyle birlikte, 
STK’ların adil dönüşüm çalışmalarına daha fazla ilgi gösterilmektedir.

Avrupa İklim Eylem Ağı (Climate Action Network-Europe, CAN-E) 2019’da yayımladığı 
bilgilendirme raporuyla56 Türkiye’deki adil geçiş gündeminin öncülerinden olmuştur. 
Raporda, iklim krizinin aciliyeti karşısında hem ekonomik hem de sosyal olarak 
iklim dostu ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin adil ve makul olması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Raporda ayrıca, karbonsuzlaşma sürecinin en önemli unsuru olarak, 
insanı ve doğayı göz ardı etmeden değişen koşullara uyum şansı sağlayan ideal bir 
geçiş tanımlanmaktadır. İspanya, Almanya, Slovakya, Danimarka ve Birleşik Krallık gibi 
Avrupa ülkelerinde başarıyla uygulanmış adil geçiş örneklerini sunan raporda, Ukrayna, 
Bulgaristan ve ABD’de olduğu gibi plansız sektörel değişikliklerin de maliyetine işaret 
edilmektedir. Bu bağlamda plansız ve adil dönüşüm ilkelerini göz ardı eden bir geçişin 
doğuracağı sosyal çöküşe ve yüksek işsizlik oranlarına dikkat çekilmektedir. 

Daha yakın tarihli bir rapor57 ise, Friedrich-Ebert-Stiftung ve İvme Hareketi tarafından 
ortaklaşa yayınlanmıştır. Türkiye’de yeşil adil geçişe odaklanan raporda, Türkiye’nin 
iklim değişikliğinin getirdiği dönüşüm ihtiyacı ile başa çıkmak için gerekli politika 
araçlarına henüz sahip olmadığı vurgulanmaktadır. Raporda iklim değişikliğini 
engellemeye ve mevcutta gerçekleşen etkilere uyuma ilişkin önlem alınmaması 
durumunda Türkiye’nin karşılaşacağı sorunlara dikkat çekilirken, Türkiye’nin 
durumunu güçlendirecek politika önerileri de sunulmakta; iklim hedefleriyle uyumlu 
politikaların, sosyal refah programlarını da iyileştirmeyi içeren bir “Yeşil Adil Geçiş” 
çerçevesi içerisinde alınmasının gerektiğine dikkat çekilmektedir.

Önceki bölümlerde de altı çizildiği gibi adil dönüşüm konusu her bölgenin kendi 
özelliğine göre çerçevelenmesi gereken bir yaklaşımdır. Bölgesel planlamalar, 
adil dönüşümün ana ilkeleri etrafında ortaklaşsa da, kendi özgün sosyoekonomik 
yapılarına ve fiziki altyapısına uygun bir dönüşüm ihtiyacı nedeniyle farklılaşmaktadır. 
Bu yerel yaklaşımlardan birini, Türkiye’de taş kömürünün başkenti Zonguldak için 

56 İklim Dostu bir Ekonomiye Adil Dönüşüm Nasıl Gerçekleşebilir? CAN-E Bilgilendirme Raporu, Aralık 2019 http://www.
caneurope.org/content/uploads/2019/12/TR_JTbriefing_Final_16.12.pdf?utm_source=aposto
57 İklim Krizine Karşı Yeşil Adil Dönüşüm: Türkiye için Politika Önerileri Kasım 2021 https://www.ivmehareketi.com/wp-
content/uploads/2021/12/Iklim-Krizine-Karsi-Yesil-Adil-Donusum_Kasim-2021.pdf
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‘adil geçiş’ kampanyasını sürdüren Greenpeace’in hazırladığı rapordan58 görmek 
mümkündür. Zonguldak’ta kömüre dayalı ekonominin hem halk sağlığı hem de 
çevre, toplumsal refah ve ekonomik istikrar açısından risk taşıdığını ve hali hazırda 
plansız bir şekilde daralan kömür ekonomisinin kentte yaşayanların refahı üzerinde 
olumsuz etkileri olacağını bulgulayan rapor, Zonguldak için dönüşümle birlikte daha 
iyi yaşam seçeneklerinin mümkün olduğunu anlatmayı amaçlamaktadır. Raporda, 
kömürden adil çıkışın, kentin çevreye duyarlı ekonomik potansiyelinin ve istihdamının 
geliştirilmesini, doğal ve tarihi güzelliklerinin ortaya çıkarılmasını, bölge turizminin 
canlandırılmasını sağlayacağı ifade edilmektedir.

Bu raporlara ek olarak hem ulusal hem de uluslararası deneyimlerden öğrenmeyi ve 
küresel adil dönüşüm yaklaşımlarını olabilecek en iyi noktaya taşımayı amaçlayan 
çevrim içi STK buluşmaları da düzenlenmektedir. Ekonomilerin karbondan 
arındırılmasında geçişin sosyoekonomik etkilerinin tartışıldığı bir dizi toplantı, 
pandemi dönemine de atıf yaparak Küresel Adil İyileşme Buluşması59 adı altında 
küresel bir deneyim paylaşımı için uluslararası bir çevre STK’sı olan 350.org tarafından 
9-11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki adil toparlanma vizyonu 
da, yine bu 3 günlük etkinliğin bir parçası olarak, hem pandemiden hem de iklim 
krizinden adil bir şekilde çıkmanın kilit unsuru olarak tartışılmıştır. Katılımcılar, 
Türkiye’nin enerji geçişini başlatması için önemli fırsatların altını çizerek, her bölgenin 
kendi dinamiklerini, deneyimlerini ve yeteneklerini kullanarak adil geçiş için kendi yol 
haritalarını oluşturmasının önemini ortaya koymuşlardır. Yani bölgesel çalışmaların 
o bölge insanının katkısıyla yapılması önem taşımaktadır. Fosil yakıt endüstrilerinde 
çalışan kişilerin büyük çoğunluğu farklı beceriler gerektiren endüstrilere geçmek 
zorunda kalacağından, adil geçişte, yukarıdan aşağıya ya da merkezden yerele doğru 
yönlendirmelerden ziyade, o bölgedeki paydaşların neyin katma değer yarattığına 
ilişkin temel bilgilerine başvurmanın daha iyi bir seçenek olacağı deneyimlerle de 
ortaya konmuştur. Ayrıca merkezi destek mekanizmalarının kullanımının da geçiş için 
bir ön koşul olduğu vurgulanmaktadır.

Avrupa’da işçi örgütlerinin önünü açtığı adil geçiş tartışmalarından farklı olarak, 
Türkiye’de, sendikaların çalışmalarının bu konu üzerine yeteri kadar yoğunlaşmadığı 
görülmektedir. Bu durum diğer paydaşlarla yapılan görüşmelerde de vurgulanmıştır. 
Sendikaların bu yaklaşımında Türkiye’de kapsamlı bir dönüşüm planının henüz 
uygulamaya alınmamış olmasının da etkisi olduğu söylenebilir. Türkiye’deki işçi 
sendikalarıyla birlikte adil dönüşümü tartışmak üzere çalışmalar yürüten Avrupa İklim 
Eylem Ağı (Climate Action Network - Europe – CAN-E) tarafından 2022 yılının Ocak 
ayında düzenlenen çevrim içi seminerde60, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(TÜRK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Hak İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
(KESK) temsilcileri, örgütlerinin adil dönüşüm yaklaşımlarını paylaşmışlardır. Aynı 
seminerde ITUC ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (European Trade Union 
Confederation – ETUC) ise adil dönüşüm gündemini ve sendikaların rolünü küresel 
perspektiften paylaşmışlardır.  Seminere Türkiye’den katılan sendikalar, köklü bir 
dönüşüm ihtiyacına dikkat çekerken, özellikle Türkiye’nin kendisine özgü bir planlama 
yapması gerektiğinin altını çizmişlerdir. Halk yararını merkeze alan bu planlama 
iktisadi ve sosyal kalkınmayı bir arada ele almalı; geliştirilecek politikalar birbirini 
tamamlayıcı nitelikte olmalı, dönüşümün ana doğrultusu ile çelişen politikalar ise 

58 Zonguldak’ta Kömür Endüstrisinin Şehrin Ekonomik ve Toplumsal Yapısı Üzerindeki Etkisi, Greenpeace 2021 https://www.
greenpeace.org/static/planet4-turkey-stateless/2021/10/b94eed91-zonguldak-iktisat-sosyoloji-raporu_25_08.pdf
59 https://tr.justrecoverygathering.org
60 https://www.youtube.com/watch?v=JnIGPLWWViQ&t=5795s
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tamamen yürürlükten kaldırılmalıdır. Dikkat çekilen bir başka önemli nokta ise iyi 
planlanmamış bir dönüşümün mevcut eşitsizlikleri güçlendirerek yeniden yaratma 
tehlikesidir. Bu nedenle dönüşümün yalnızca teknik boyutları değil, toplumun farklı 
kesimleri üzerinde değişkenlik gösteren ekonomik ve sosyal etkileri de göz önünde 
bulundurularak bir planlama yapılmalıdır. Bu planlama ilk olarak, hem iklim krizi hem 
de dönüşümün etkileri karşısında en kırılgan durumda olan toplum kesimlerini hedef 
almalıdır. Dönüşümden en fazla etkilenecek olan meslek gruplarındaki iş gücünün 
desteklenmesi için ise erişilebilir eğitim hizmetlerinin sağlanması, yeni beceriler 
kazandırmaya yönelik programların geliştirilmesi ve meslek liselerinin itibarının 
geri kazandırılarak dönüşümün istihdam boyutunda aktif birer aktör olmalarının 
sağlanması gerektiği vurgulanmıştır.

Adil geçişi farklı boyutlarıyla ele alan diğer çevrim içi toplantılar yine alanda çalışan 
sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenmektedir. Bunlara örnek olarak, Yeşil 
Düşünce Derneği’nin düzenlediği ve adil geçiş konusunu cinsiyet perspektifinden 
alan çevrim içi seminer61 verilebilir. Bu seminerde, daha önceleri, Türkiye’de yeşil ve 
adil geçiş bağlamında toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması gereken alanların 
ve kadınları güçlendirebilecek yurttaş temelli mekanizmaların neler olabileceği 
tartışılmıştır. Bir diğer örnek olan Heinrich Böll Stiftung tarafından düzenlenen çevrim 
içi seminerde ise iklim ve biyolojik çeşitlilik alanlarında derinleşen ve geleceğimizi 
tehdit eden ekonomik, sosyal ve politik krizlerden kurtulmanın ve etkilerini azaltmanın 
yolları tartışılırken, sürdürülebilir bir düzene geçişle birlikte mevcut adaletsizliklerin de 
giderilebileceğine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Oturumlarda ayrıca adil geçişin 
tarihsel ve kavramsal çerçevesi, Yeşil Yeni Anlaşma bağlamında çevre adaletinin önemi 
ve Türkiye’de adil geçiş ihtiyacı temaları üzerinden tartışmalar yürütülmüştür.

İklim ve çevre STK’larının uluslararası deneyim aktarımı ve saha deneyimleri 
üzerinden geliştirdikleri adil dönüşüm gündemine, aynı zamanda, araştırma odaklı 
çalışan kuruluşların çalışmaları da katkı sağlamaktadır. Örneğin, SHURA Enerji 
Dönüşüm Merkezi tarafından hazırlanan “Türkiye’de Elektrik Sistemi Dönüşümünün 
Sosyoekonomik Etkileri” raporunda62 bir taraftan enerji dönüşümünün maliyet ve 
faydaları değerlendirilirken, diğer taraftan da dönüşüm kaynaklı istihdam etkilerine 
değinilmektedir. 2030 yılına kadar Türkiye’de yenilenebilir enerjinin elektrik 
üretimindeki payının % 50’ye çıkarılmasının ve enerji verimliliğinde mevcut hedeflere 
kıyasla %10 iyileştirme sağlanmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğunun 
dile getirildiği raporda, bu geçiş için yıllık 12,3 milyar ABD$’lık yatırım gerektiği 
tespitinde bulunulmaktadır. Baz senaryoda ihtiyaç duyulan yatırım ihtiyacından 
yaklaşık 6 milyar ABD$ daha yüksek olan bu tutar, fosil yakıt bağımlılığını azaltarak 
pek çok eş faydayı da beraberinde taşımaktadır. Örneğin sağlık ve çevre maliyetlerinin 
yıllık 2,5 milyar ABD$’dan 1,1 milyar ABD$’a düşürülebileceği, karbon emisyonlarının 
düşürülmesinden 1,3 milyar ABD$ tutarında fayda sağlanabileceği, ithal yakıt 
maliyetinde yılda 1 milyar ABD$ tasarruf sağlanabileceği hesaplanmaktadır. Bu ek 
faydalar arasında, baz senaryoya göre enerji geçişi için 2030 yılına kadar 43.000 ek 
istihdam yaratma potansiyeli sayılmaktadır. Ancak raporda, tekstil ve hazır giyim, 
tarım, gıda ve konaklama gibi çok geleneksel sektörlerde iş kayıpları olabileceği de 
tespit edilmekte;bu nedenle, adil geçişin sağlanması açısından bu sektörler üzerindeki 
olumsuz etkilerin dikkatli bir şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekilmektedir.

61 https://www.youtube.com/watch?v=FBsbJl8Z1RI
62 https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2021/07/Turkiyede-Elektrik-Sistemi-Donusumunun-Sosyoekonomik-
Etkileri-2.pdf
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Düşük karbonlu ekonomiye geçişin odağında bulunan kömür ekonomisinin 
büyüklüğünü anlamak üzere Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN-E) tarafından hazırlanmış 
olan bir çalışma63, Türkiye’de kömür istihdamının, kömür madenlerinde ve termik 
santrallerde istihdam edilen toplam çalışan sayısı baz alınarak bakıldığında, bilhassa 
sektördeki özelleştirmelerin sebep olduğu etkiler sonucunda, hızlı bir düşüş eğilimine 
girdiğini göstermektedir. Rapora göre kömür ve linyit madenciliğinde zorunlu sigortalı 
çalışan sayılarında son 10 yılda (2008-2019) yaklaşık %26’lık bir düşüş yaşanmıştır. 
Kömürün ekonomi içerisindeki katma değeri de gittikçe azalmaktadır. Kömür ve 
linyit madenciliğinin katma değerinin GSYH içindeki payı 2000’lerin başındaki %0,14 
seviyesinden 2018’de %0,08’e kadar gerilemiştir. Ayrıca Türkiye’nin kömürde net 
ithalatçı konumda olduğu ifade edilirken, taş kömürü üretiminin 2005-2019 yılları 
arasında %50 oranında azaldığı, 2003-2019 döneminde ise ithalat hacmini artırdığı, 
yine, raporda yer alan bilgiler arasındadır.

Kömür ekonomisinin yol açtığı olumsuzluklar, Politik Ekoloji Çalışma Grubu’nun 
katılımcıları arasında yer aldığı kolektif bir girişim olan Çevre Adaleti Atlası’nda 
da ortaya çıkmaktadır64. Çevre ihtilaflarını kolektif ve katılımcı bir şekilde yerel 
hareketlerin, çevre aktivistlerinin, araştırmacıların ve ilgili tüm vatandaşların katkısıyla 
haritalamış olan Atlas, Türkiye için 158 adet ihtilaf tespit etmiştir65. Bu ihtilafların 
dağılımına kaynak bazında bakıldığında yaklaşık olarak %30’unun (46 adet) kömür 
yatırımları kaynaklı olduğu ortaya çıkmaktadır. Tüm fosil yakıtlar dâhil edildiğinde 
ise bu oran %35’e yaklaşmaktadır. Bu durum, kömürden başlayarak fosil yakıttan 
aşamalı bir çıkış planının hazırlanmasının aynı zamanda çevre adaletine de olumlu 
katkıları olacağını göstermektedir. Ancak yine aynı Atlas’ta tespit edilmiş olan ve enerji 
dönüşümünü desteklemek üzere ihtiyaç duyulabilecek diğer madencilik ya da elektrik 
sektörü yatırımları kaynaklı ihtilaflar da göz önünde bulundurularak, dönüşümün yeni 
ihtilaflara yol açmayacak şekilde uygulanması sağlanmalıdır.

Çevre ve iklim adaleti konusuna odaklanmış olan Türkiye kaynaklı bazı akademik 
çalışmalarda bu konu, aynı zamanda dönüşümün adaleti çerçevesinden de ele 
alınmaktadır. Örneğin, Aliağa’daki kömür karşıtı hareketi bu açıdan inceleyen akademik 
bir çalışma kapsamındaki bir bölümde66, ağır sanayi merkezi olarak konumlandırılan 
Aliağa’da 1990’lardan bu yana süren mücadele, bölgenin tarihsel olarak yüksek kirletici 
sektörlere bağımlı yapısı içerisinde değerlendirilmekte; bir ekonomik kalkınma modeli 
olarak sunulan planın bölge halkı açısından yarattığı iklim ve çevre adaletsizliklerine 
değinilerek alternatif bir yaklaşımın adil dönüşüm çerçevesine ele alınmasının önemi 
vurgulanmaktadır. Gerze’deki kömür karşıtı hareketin incelendiği  bir başka çalışmada67 

ise, söz konusu hareketin yalnızca çevresel kaygılardan kaynaklanmadığı, kalkınma 
politikalarının yeterince demokratik şekilde tasarlanmıyor oluşunun da bu hareketin 
ortaya çıkmasında etkili olduğu ifade edilmekte; çalışmanın sonuçlarında, adil 
dönüşümün yerel ve katılımcı bir şekilde planlanması ilkesi öne çıkarılmaktadır. Energy 
Research and Social Science dergisi özel sayısı için hazırlanmış olan tanıtım yazısında68 

63 Türkiye’de Kömüre Dayalı Ekonominin ve İstihdamın Analizi, CAN-E Haziran 2021, https://caneurope.org/content/
uploads/2021/06/Komure-Dayali-Istihdam-ve-Ekonomi_CAN-Europe.pdf
64 http://www.ejolt.org
65 https://tr.ejatlas.org/commodity
66 Turhan Ethemcan, Begüm Özkaynak ve Cem İstkender Aydın, (2019). “Coal Ash and Other Tales: The Making and Remaking 
of the anti-Coal Movement in Aliağa, Turkey,” Transforming Socio-Natures in Turkey: Landscpes, State and Environmental 
Movements, (ed) Onur İnal ve Ethemcan Turhan (London: Routledge), 166-186  https://library.oapen.org/bitstream/
handle/20.500.12657/24605/9781138367692_oachapter9.pdf?sequence=1
67 Murat Arsel, Bengi Akbulut & Fikret Adaman (2015) Environmentalism of the malcontent: anatomy of an anti-coal power 
plant struggle in Turkey, The Journal of Peasant Studies, 42:2, 371-395https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0306
6150.2014.971766
68 Bridge, Gavin, Begüm Özkaynak ve Ethemcan Turhan (2018). “Energy infrastructure and the fate of the nation: Introduction 
to special issue”, Energy Research & Social Science, Volume 41, 1-11 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2214629618302251
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ise enerji altyapısında fosil yakıt bağımlılığını ortadan kaldıracak tasarımların sosyal 
adalet, eşitlik ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir dönüşüm vizyonunu gerektirdiği 
söylenerek, Türkiye’nin de içinde bulunduğu farklı ülkelerdeki enerji politikası ve yerel 
hareketleri bu çerçevede incelenmektedir. Bir diğer çalışmada69 da, tarım sektöründe 
iklim değişikliğine uyuma yönelik alınan önlemlerin sektörde en kırılgan kesim olarak 
tanımlanabilecek mevsimlik tarım işçilerinin kırılganlığını artırıcı önlemler olduğu 
tespiti yapılmakta;  iklim politikalarında yalnız azaltım konusundaki önlemlerin değil, 
etkilere uyum için alınacak önlemlerin de adalet ilkesiyle tasarlanması gerektiğine 
dikkat çekilmektedir. 

Dönüşümün siyasi olarak tercih edilirliği özellikle istihdam etkilerine bağlı 
görülmektedir. Enerji dönüşümünün istihdam etkilerine bakan çalışmaların, daha çok 
yeşil yatırımların getireceği yeni istihdam olanaklarına odaklandığı görülmektedir. 
İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yayımlanmış olan bu tür bir raporda70, Türkiye’de 
artan yenilenebilir enerji yatırımının istihdamdaki yan faydaları sayısallaştırılmaktadır. 
Güneş ve rüzgâr enerjisi sektörlerine odaklanan çalışmada, Türkiye’nin yenilenebilir 
enerjilerin payını artırarak bu alandaki istihdamın önemli ölçüde artırılabileceği 
gösterilmektedir. Enerji sektöründe iddialı bir dönüşüm izlenirse, 2018-2028 yılları 
arasında güneş enerjisi sektöründe 61.400’e, rüzgâr enerjisi sektöründe ise 147.700’e 
kadar tam zaman eşdeğeri iş yaratılabileceğinin tespit edildiği çalışmada, rüzgâr ve 
güneş sektörlerindeki istihdamın Türkiye ortalamasına göre daha yüksek oranda vasıflı 
iş gücü olacağı tahmininde bulunulmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin yeşil ekonomiye 
geçişinde istihdam yaratma konusunda bilgi ve analiz sağlamayı amaçlayan bir 
diğer raporda71 ise, seçilmiş bazı şirketlerin daha yeşil bir iş modeline geçişteki 
deneyimlerine yer verilirken, şirketleri, yeşil uygulamalar ve yarattıkları yeşil işler 
aracılığıyla, değişimi taşıyacak ana yakıtlar olarak tanımlamaktadır. Seçilen şirketlerin 
sürdürülebilirlik veya diğer ilgili departmanlarında çalışan yetkililerle yüz yüze ve 
derinlemesine görüşmelere dayanan bu çalışmada, Türkiye’deki yeşil dönüşümün 
bazı zorlukları beraberinde getirmesine rağmen, işletmelerin özellikle çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltabilmeleri ve sektörlerinde lider konumlarını sürdürebilmeleri 
için bu geçişin kaçınılmaz olduğu sonucuna varılmaktadır. Öte yandan, aynı 
çalışmada, hem şirketlerin üst yönetimi hem de tüm çalışanları tarafından sürece 
sahip çıkılmasının önemine işaret edilirken, kamu kurumları başta olmak üzere diğer 
kurumlar ve STK’lar ile kurulan iş birliklerinin önemine de vurgu yapılmaktadır.

Yine yeşil işlerin gelişmesi alanında, İstanbul Siyasi Araştırmalar Enstitüsü (İstanPol), 
yeşil ve adil geçiş için daha yüksek potansiyele sahip görünen üç sektörü kısaca 
değerlendirerek bu sektörlere ilişkin çeşitli politika önerileri yayınlamıştır72. Politik 
çerçevesinin “Yeşil Adil Geçiş”in gelişmiş ülkelerin pandemi sonrası ekonomik 
toparlanma planlarında kendine büyüyen bir yer bulmaya başladığı ekseninde çizildiği 
bu notlarda, özellikle bu fikrin “Yeşil Yeni Düzen” olarak ortaya çıktığı AB ve ABD’de 
iklim değişikliği ile mücadeleyi ekonomik kalkınma, sosyal refah seviyesi ve ekonomik 
kalkınma hedefleriyle birleştirmenin ana akım haline geldiğine işaret edilmektedir. 

69 Turhan, Ethemcan, Christos Zografos, Giorgos Kallis, (2015). “Adaptation as biopolitics: Why state policies in Turkey do not 
reduce the vulnerability of seasonal agricultural workers to climate change,” Global Environmental Change, Volume 31, 296-
306, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378015000229
70 IPC (2019). Future Skill and Job Creation through renewable energy in Turkey. June 2020, İstanbul. https://www.cobenefits.
info/wp-content/uploads/2019/11/COBENEFITS-Turkey_Employment_ExecReport_200611.pdf
71 Yeşil Ekonomide İnsana Yakışır İşler: Türkiye’den İyi Örnekler Vaka Çalışması, ILO 2015, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_368300.pdf
72 Türkiye için Yeşil Adil Dönüşüm Fırsatları ve Politika Önerileri, İstanpol 2021, https://www.istanpol.org/post/türkiye-için-
yeşil-adil-dönüşüm-fırsatları-ve-politika-önerileri
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Düşük karbonlu ekonomiye geçişte, küçülmesi ya da tasfiye edilmesi gereken fosil yakıt 
kaynaklı ve diğer kirletici sektörlerde çalışan alt ve orta sınıf bireylerin ihtiyaçlarının 
göz önünde bulundurulduğu bir geçiş planlanmasının gerektiği ifade edilerek, geçiş 
sürecinde etkilenen bireyleri ve toplulukları destekleyecek sosyal programların 
tasarlanmasının önemi ve “kimsenin geride bırakılmaması” ilkesinin Yeşil Adil Geçiş’in 
temel taşı olduğu vurgulanmaktadır.

Araştırma odaklı STK’ların çalışmalarına benzer bir şekilde akademik çalışmalarda da 
düşük karbonlu ekonomiye geçişte kaybedilmesi olası işlere çok az vurgu yapılarak, 
çoğunlukla yeşil büyüme üzerinden adil geçiş kavramına atıfta bulunulmaktadır. Ateş 
ve Ateş (2015) makalesinde73, Türkiye için sosyoekolojik bir geçişi zorunlu kılan pek 
çok gelişme olduğu ve çeşitli risklere karşı farklı bir büyüme perspektifinin hayata 
geçirilmesi gerektiği savunulmaktadır. Makale kapsamında, Yeşil Büyüme kavramının 
Türkiye için gerekliliği, çok yönlü bir analiz yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen 
sonuçlar, sosyoekolojik geçişin artık bir seçim olmaktan çok, ülkelerin büyümelerini 
sürdürülebilir ve kaliteli hale getirebilmeleri için izlenmesi gereken zorunlu bir 
yol olarak karşımıza çıktığını göstermektedir. Türkiye açısından bakıldığında, 
Yeşil Büyüme stratejisinin ülkeye, kaynak verimliliğinden uluslararası anlaşma ve 
çerçevelere uyumuna, yeni iş kollarının ve fırsatların yaratılmasından yeni ürün ve 
pazarların geliştirilmesine, hatta sosyal ve çevresel etkilerin çözümüne kadar geniş bir 
yelpazede katkı sağlaması beklenebilir. Çalışmada ayrıca “Yeşil Büyüme” stratejisinin 
uygulanmasının çok kapsamlı ve uzun vadeli bir çalışmayı ve en önemlisi bir zihniyet 
dönüşümünü gerektirdiği vurgulanmaktadır.

Adil dönüşüm gündemi, kamu kurumlarının, STK’ların ve araştırma kuruluşlarının 
çalışmalarına ek olarak, özel sektörün de meseleleri arasında yer almaktadır. Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’nın getirdiği iş yapma biçimlerindeki yeniliklere hızlı bir şekilde 
uyum sağlamak zorunda kalan özel sektörün, adil dönüşüm konusunu da daha 
geniş bir çerçevede takip ettiği görülmektedir. Özel sektörün, adil dönüşümü yalnızca 
çalışanların değil, dönüşüme uyum kapasitesi görece daha düşük olan küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) de geride bırakılmayacağı bir dönüşüm planı 
olarak değerlendirdikleri, yapılan görüşmelerde belirtilmiştir. Burada uyum kapasitesi 
daha yüksek olan büyük şirketlerin kendi tedarik zincirleri içerisindeki KOBİ’lerin 
dönüşümüne, kurumsal kapasitenin geliştirilmesini, iyi uygulama örneklerinin 
transferini ve ihtiyaç duyulan finansman imkânlarına erişimlerini kolaylaştıracak 
uygulamalarla destek olabileceklerinin altı çizilmiştir.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen 15. Sanayi Kongresi74, “Başka Bir Yol 
Mümkün: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Geçişi Birlikte Tasarlamak” temasıyla büyük 
sanayi yatırımcılarını ve ilgili paydaşları bir araya getirmiştir. Çevre ve iklim sorunları ile 
sosyal sorunlara yönelik stratejiler de dâhil olmak üzere, yeni ve modern bir dünyaya 
yönelik gelişmelerin ve eğilimlerin tartışıldığı bu kongrede küresel dönüşümün “yeşil ve 
dijital” olduğu ifade edilirken, faydalarının sürdürülebilir olması için geçiş sürecinin adil 
ve kapsayıcı olması gerektiği de vurgulanmıştır.

Söz konusu ikiz dönüşüm (yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm), dönüşüm sürecinin 
sosyoekonomik etkilerinin bu açıdan da dikkate alınmasını gerektirmektedir. Dijital 
dönüşüm bağlamından bakıldığında, bu konuda Türkiye’nin konumunu belirleyen

73 Sosyoekolojik Dönüşüm Karşısında Türkiye: Bir Alternatif Olarak Yeşil Büyüme https://www.researchgate.net/
publication/299511680_Sosyo-Ekolojik_Donusum_Karsisinda_Turkiye_Bir_Alternatif_Olarak_Yesil_Buyume
74 https://www.isoyesilblog.com/15-sanayi-kongresi-adil-ve-kapsayici-donusum-nasil-mumkun/
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sınırlı bir literatür olduğu göze çarpmaktadır. Gökalp ve diğerleri tarafından yakın 
zamanda iki konferans bildirisi yayınlanmıştır. (2018; 2019) Dijital geçiş ve istihdam 
arasındaki ilişkiye odaklanan bu çalışmalardan ilkinde75, dijital geçişin, önümüzdeki 
yıllarda bazı mesleklerin kaybolmasına neden olacağı tespitinden yola çıkılarak 
istihdama etkisi, ortadan kalkacak işler ve yeni çalışma alanları detaylı olarak 
incelenmiştir. Rutin süreçlerin otomasyonunun, birçok sektörde istihdamın azalmasına 
ve ayrıca yeni ihtiyaçlar nedeniyle yeni mesleklerin ve yeni istihdam alanlarının 
yaratılmasına yol açması; örneğin fiziksel gücü kullanan düşük gelirli bir iş gücü yerine, 
üst düzeyde nitelikli bir iş gücü eğitim ve gelir durumu yaratması söz konusudur. 
Diğer çalışmada76 ise yazarlar dijital geçişten etkilenecek meslekleri odağa alarak, 
ihtiyaç duyulacak yeni meslekler ve bu meslekleri icra eden insan kaynaklarında 
olması gereken yetkinlikler incelenmiş; kısa, orta ve gerekli yetkinliklere sahip insan 
kaynağının verimli bir şekilde yetiştirilmesi için eğitim içeriklerine ve modellerine 
yönelik kısa, orta ve uzun vadeli öneriler sunulmuştur. Böylelikle iş gücünün yeni 
becerilerle donatılmasının ve dönüşüme uyum sağlamasının mümkün kılınması 
amaçlanmaktadır.

Çeşitli sektörel raporlar da küresel dijital çağa ve Türkiye’nin dijital geçişine ilişkin 
tespitlerde bulunmaktadır. KPMG’nin (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yaptığı 
çalışmada77, Toplum 5.0 kapsamında yürütülen tartışmalarda, konunun “teknoloji 
destekli sosyal geçiş” olduğu vurgulanırken, dijital dönüşümün sadece teknolojinin 
gelişmesi anlamına gelmediği, böyle bir dönüşümün aynı zamanda becerileri ve 
kapasiteleri insan ve toplum odaklı hale getireceği  ifade edilmektedir. Raporda, 
teknolojinin toplum yararına entegrasyon süreçlerinin zihinsel bir değişimi de 
beraberinde getireceği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda toplumsal geçişte eşitsizlik, 
yoksulluk, çevre politikaları, temiz enerji, cinsiyet eşitliği gibi faktörlerin birlikte 
okunması gerektiğinin altı çizilmektedir.

Aynı şekilde McKinsey & Company tarafından yayınlanan raporda78 da otomasyon, 
yapay zeka ve dijital teknolojiler aracılığıyla elde edilen verimlilik kazanımlarının, 
farklı sektörler ve meslekler açısından etki analizi yapılmıştır. Kişileri ve kurumları 
bu yeni dünyaya hazırlama çabalarına öncülük etmek için, Türkiye’de iş gücünün 
ve yetkinliklerin dönüşümünde yakalanması gereken fırsatlar ve aşılması gereken 
zorluklar, verilerle ortaya konmuş ve desteklenmiştir. Sonuçlar, dijital geçişin Türkiye 
için verimliliği artırmak ve birçok yeni iş alanları yaratmak açısından büyük fırsatlar 
sunduğunu göstermektedir. Raporda ayrıca, bu fırsattan yararlanmak için, Türkiye’nin 
geleceğin iş ortamında ihtiyaç duyulan yeni yetkinlikleri geliştirebilmek adına yetenek 
geçişine yatırım yapması gerektiği de vurgulanmaktadır. Bu geçişi gerçekleştirebilmek 
için, şirketler, birlikler, kamu kurumları, eğitim kurumları ve bireyler başta olmak üzere 
tüm paydaşların birlikte hareket etmesi ve çalışması büyük önem taşımaktadır. 

75 Dijital Dönüşümün İstihdama Etkisi: Mesleki Açıdan Fırsatlar ve Tehditler, 2018 https://www.researchgate.net/
publication/328582491_Dijital_Donusumun_Istihdama_Etkisi_Mesleki_Acidan_Firsatlar_ve_Tehditler
76 Dijital Dönüşümün Etkisinde Verimli İstihdam Yönetimi: Yol Haritası Önerisi, 2019 https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/738518
77 Dijitalleşme Yolunda Türkiye 2021, KPMG http://tbv.org.tr/wp-content/uploads/2021/04/Dijitalleşme-Yolunda-Türkiye-
Raporu-v9.pdf
78 İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü McKinsey & Company 2020, https://www.mckinsey.com/tr/~/
media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Turkey/Our%20Insights/Future%20of%20Work%20Turkey/
Isimizin-Gelecegi-McKinsey-Turkiye-Raporu_Ocak-2020.pdf
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Enerji dönüşümü söz konusu olduğunda, iklim hedefleriyle uyumlu bir dönüşüm 
planının aciliyeti gündeme gelmektedir. Dönüşümün hem teknolojik hem de ekonomik 
ve sosyal açılardan çok boyutlu olması, sürecin adil bir şekilde yönetilebilmesi için 
katılımcılığın olmazsa olmaz bir unsur olduğunu göstermektedir. Piyasa şartlarına 
bağlı, herhangi bir politika doğrultusu olmadan gerçekleşecek bir dönüşüm, iklim 
hedeflerini karşılayamayacağı gibi, dönüşümden etkilenecek kesimlerin genişliği, 
bu etkilerin  avantaja dönüştürülememesi durumunda ciddi toplumsal risklerle 
karşılaşılması ihtimalini yaratmaktadır. Bu nedenle, düşük karbonlu bir ekonomiye 
geçişte fırsatların yanında risklerin de göz önünde bulundurulduğu ve bu risklerin 
ölçülerek adil bir şekilde yönetildiği, ortaklaşa bir yönetim mekanizmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Öncelikli olarak kırılgan grupları hedef alıp mevcut adaletsizlikleri 
gidermeyi sağlayacak bu mekanizmanın dönüşümün ana eksenine yerleştirilmesi, ilgili 
tüm politikaların da adil dönüşüm kavramını kapsamına dâhil etmesi gerekmektedir.

Adil dönüşüm kavramını, tanımı, prensipleri ve örnek uygulamalarıyla birlikte inceleyen 
bu çalışma, Türkiye’deki mevcut durumu da özetleyerek; önümüzdeki dönemde 2053 
net sıfır emisyon hedefi gibi daha iddialı iklim hedefleri doğrultusunda adım atması 
beklenen Türkiye’nin bu dönüşümü adil bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak ana 
çerçeveyi ortaya koymaktadır. Türkiye’nin durumu ve bugüne kadarki uluslararası 
deneyimler ışığında, izlenmesi gereken politikalar aşağıda özetlenmektedir.

1) Dönüşüm mesajı güçlü bir şekilde verilmeli, doğrultusu ve hızı açık şekilde ifade 
edilmelidir: Türkiye’de görece ivmelenmiş bir enerji dönüşümü ve iklim politikaları 
gündemi oluşmuş durumdadır. Paris İklim Anlaşması’nın onaylanması ve özellikle de 
2053 net sıfır emisyon hedefinin açıklanması, Türkiye’nin iklim gündemindeki önemli 
açıkları kapatmıştır. Ancak Türkiye’yi 2053 hedefine ulaştıracak ara dönem hedefler 
ile somut ve etkili politikaların henüz ortaya konulmamış olması durumu, söz konusu 
hedefin paydaşlar tarafından da yeterince içselleştirilememesine, ilgili alanlardaki 
stratejilerin bir türlü somutlaşamamasına neden olmaktadır. Şu an yaşanmakta olan 
göreceli dönüşüm, teknolojik gelişmeler ve küresel iklim politikaları nedeniyle düşük 
karbonlu yatırımların piyasa şartları altında daha avantajlı hale gelmesiyle birlikte, 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi alanlardaki yatırımların hız kazanmasından 
kaynaklanmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji alanında Türkiye’de uygulanmakta 
olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM)  da bu 
gelişime katkısı not edilmelidir. Ancak iklim hedeflerini yakalayabilmek için piyasa 
şartlarının ötesine geçilmesi, daha hızlı bir dönüşümü mümkün kılacak bir politika 
çerçevesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Dönüşümün kapsamı ve hızı, adil 
dönüşüm politikalarının en kritik belirleyicisini oluşturmaktadır. Hangi sektörlerde 
ya da bölgelerde, hangi süreçte ne gibi etkilerin beklenebileceği ancak bu kapsamın 
ve hızın bilinmesi ile ortaya çıkarılabilecek, edinilen bilgiler doğrultusunda da bu 
etkilere karşı önlemler alınabilecektir. Aksi takdirde, adil dönüşüm gibi kapsamlı bir 
planlama çerçevesinde önlem alınması gereken bir alanda, zamanında müdahale 
edilememesi nedeniyle dönüşümden kaynaklı kayıpların artması beklenebilir. Bu 
nedenle Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine yönelik kısa-orta vade hedeflerini, 
politika ve eylem önerilerini ortaya çıkarması, böylelikle de tüm paydaşları 
dönüşümün kapsamı ve hızı ile ilgili şüpheye yer vermeyecek şekilde bilgilendirmesi 
gerekmektedir. Böylelikle, ilgili paydaşların adil dönüşüm konusundaki görev ve 
sorumluluklarını, daha öngörülebilir bir gelecek tahayyülü içerisinde, ortak çerçeveye 
hizmet edecek şekilde üstlenmesi sağlanabilecektir.

Bölüm 5: Adil Dönüşüm için Kısa bir Politika Çerçevesi
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2) Tasarım yereldeki aktörler öncelikli olmak üzere tüm paydaşlarla aktif bir 
diyalog içerisinde yürütülmelidir: İklim hedefleri doğrultusunda ele alınacak 
bir dönüşümün kapsamı ve hızı, merkezi bir karar verme sürecine tabi olsa bile 
muhtemel etkilerin sektörel ve bölgesel dağılımı gibi etkenler, farklı alanlardaki 
paydaşların politika tasarım sürecine dâhil edilmesini zorunlu kılmaktadır. 
Dönüşüm yalnızca bir teknoloji/mühendislik dönüşümü olarak algılanmamalı, 
bu çerçevede diyalog yalnızca politika yapıcılar, özel sektör kuruluşları ve iş 
dünyası örgütleri ile sınırlı kalmamalıdır. Müzakereler, dönüşümün sosyoekonomik 
boyutları da dikkate alınarak, işçiler, işçi sendikaları, yöre halkları ve ilgili diğer 
örgütlü yapıları kapsayacak şekilde genişletilmelidir. İşçilerin ve yöre halklarının 
geleceğini ve geçim kaynaklarını güvence altına alabilecek adil bir dönüşümün 
gerçekleşebilmesi için, bir sosyal diyalog mekanizması yaratılmalıdır. Bu kapsayıcı 
mekanizma, yalnızca dönüşümün ortak bir paydada tasarlanmasını sağlamayacak, 
dönüşümden doğrudan etkilenecek kesimlerin dönüşüme olan desteğini de 
yükseltecektir.  

3) Bölgesel planlar tüm bölgesel aktörlerin katılımı ile hazırlanmalı, merkezdeki 
aktörler tarafından koordine edilmelidir: Kurulacak olan kapsayıcı sosyal 
diyalog mekanizmasının bir parçası olarak, bölgesel planların katılımcı bir 
şekilde hazırlanması sağlanmalıdır. Fosil yakıta bağımlı sektörlerin yoğunlaştığı 
bölgelerde, bölge halkının hava kirliliği ve atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu 
kaynaklı dış koşullardan hoşnutsuz olmasına rağmen, bölgede alternatif bir 
ekonomik aktivite bulunmadığı durumlarda, geçimini sağlayabilmek için karbon 
yoğun faaliyetlere bağımlı olduğu ve dönüşüme destek vermediği sahada 
gözlemlenmektedir. Merkezden yapılan planlamalar ise çoğunlukla bölgelerin 
gerçekleri ile örtüşmemekte ya da bazı önemli paydaş gruplarını göz ardı 
edebilmektedir. Bu nedenle dönüşüm, tüm bölgesel aktörleri kapsayacak bir 
süreç içerisinde planlanmalıdır. Bölgesel imkânlar göz önünde bulundurularak 
alternatif ekonomik faaliyet alanları ortaya çıkarılmalı, bu alanları destekleyecek 
mekanizmalar tanımlanmalı ve böylelikle her bölgenin kendine özgü bir düşük 
karbonlu kalkınma planı hazırlayabilmesi sağlanmalıdır. Bu yeni bölgesel kalkınma 
planlarının ulusal seviyedeki ana hedefi, kalkınma hedeflerinin yanında iklim 
hedefleri de olacağından, bahsi geçen bölgesel planların ulusal hedefler açısından 
koordinasyonu, merkezi olarak yapılmalıdır. Bu açıdan, Kalkınma Ajansları 
tarafından bölgelerde sürdürülen tüm faaliyetlerin, düşük karbonlu ekonomiye 
dönüşüm gibi daha genel bir çerçevede ele alınması faydalı olacaktır. Ayrıca 
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülmekte olan ve ilgili tüm kurum ve 
kuruluşların yetki alanları doğrultusunda sorumluluk aldığı ve katkı sağladığı Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı çalışmaları ile aynı çerçevede toplanan İhtisas Çalışma 
Grupları’nın, “bölgesel kalkınma” alanını da kapsayacak şekilde genişletilmesi, hali 
hazırda “adil dönüşüm” başlığını da içeren bu sürecin daha bütünsel bir yaklaşıma 
sahip olmasını sağlayacaktır.

4) Adil dönüşüm kapsamı iyi belirlenmeli, finansal kaynaklar bu kapsamla 
uyumlu şekilde oluşturulmalıdır: Adil dönüşüm süreci, Türkiye’nin 2053 net 
sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, en geniş kapsamı ifade edecek şekilde 
planlanmalı ve sosyal koruma, sosyal içerme ve herkes için insana yakışır iş 
hedefleriyle uyumlu, uygun stratejiler oluşturulmalıdır. Adil dönüşüm planının bir 
parçası olarak, ulusal bir adil geçiş fonu oluşturmalıdır. Bu fon aracılığı ile yerelde 
ve ilgili sanayi sektörlerinde iklim eylemi ve bu eylemlerle ilgili istihdam risklerini 
adil dönüşüm çerçevesinde ele alacak faaliyetler desteklenmelidir. Bu adil geçiş 
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fonu, mesleki eğitim ve öğretime, yeniden beceri kazandırma ve yeniden eğitime 
yapılan yatırımları; işçiler ve işçi ailelerine genişletilmiş sosyal koruma yatırımlarını; 
bölge ekonomilerini çeşitlendirmek için hibe, kredi ve başlangıç sermayesi gibi 
programları içerebilir.  Yakın zamanda ulusal seviyede uygulamaya geçilmesi 
planlanan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) gelirleri, AB ETS örneğinde olduğu gibi 
böylesi bir fonun oluşturulmasında birincil kaynak olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, 
özellikle kömürden çıkış hedeflerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, sayıları giderek 
artmakta olan uluslararası adil geçiş destekleri de ek kaynak oluşturmak adına 
takip edilmelidir. Oluşturulan finansman imkânlarının yanında, adil dönüşüm için 
yaratılacak kaynak, mevcut vergi-teşvik mekanizmasının da gözden geçirilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Kamu mali yapısı içerisinde 2053 net sıfır emisyon hedefi ile 
çelişen alanlara verilen teşvikler, belli bir plan çerçevesinde, enerji arz güvenliği ve 
fiyat istikrarı gözetilecek şekilde kaldırılmalıdır.

5) Eğitim sistemi içerisinde adil dönüşümü destekleyecek bileşenler bölgelerin 
ihtiyaçlarına görefarklılaştırılarak tasarlanmalı ve aktif hale getirilmelidir: 
Ulusal seviyede tasarlanan adil dönüşüm stratejisi, yerel bölgelerin imkânlarına ve 
ihtiyaçlarına göre şekillendirilirken, bölgelerdeki kırılgan toplum kesimlerinin ve 
işçilerin geçiş için ihtiyaç duydukları beceri ve eğitime sahip olmalarını sağlayacak 
programların geliştirilmesi ve buna ilişkin bir müfredatın oluşturulması için 
çalışmalar yapılmalı, bu programlara erişim sağlanmalıdır. Eğitim sisteminin tüm 
kademelerinde, örgün ve yaygın eğitimi kapsayacak şekilde, özellikle dezavantajlı 
gruplardaki iş gücüne yeni becerilerin kazandırılması için gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. Ayrıca, kayıt dışı çalışanların ilgili sanayi kollarındaki kayıtlı işler için 
eğitilmelerini ve işe alınmalarını sağlamaya yönelik önlemler de tasarlanmalıdır.

6) Tedarik zinciri yaklaşımı içerisinde KOBİ’lerin adil dönüşümünü 
kolaylaştıracak mekanizmalar tesis edilmelidir: Düşük karbonlu ekonomiye 
geçiş ve iklim risklerini yönetme konusunda büyük şirketlerin uyum kapasitelerinin 
daha yüksek ve bu geçişi destekleyecek finansal imkânlara erişiminin daha kolay 
olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle faaliyetlerini çeşitlendirmiş şirketler, geçiş 
risklerini istihdam da olmak üzere pek çok farklı alanda yönetmek için şimdiden 
girişimlerde bulunmaktadırlar. KOBİ’lerin ise geçiş risklerini yönetecek imkânlara 
sahip olduğunu söylemek oldukça zordur. Oysa KOBİ’lerin dönüşümde geride 
kalması, tedarik zincirlerini bozacak ve yaygın ölçüde sosyoekonomik etkilere 
neden olacaktır. Bu nedenle KOBİ’lerin dönüşümünün desteklenmesi, gerekli 
teknik yardım ve finansal kaynaklara erişimlerinin sağlanması gerekmektedir. Kamu 
tarafından tasarlanacak olanlar dışında, firmaların değer zinciri içerisinde irtibatta 
bulundukları büyük şirketlerin yol göstericiliği ile de bir destek mekanizması daha 
tesis edilmelidir. Bu türde bir destek hem finansmana erişimi kolaylaştıracak hem 
de dönüşüm vizyonunu oluşturacak teknik yardım bileşenlerini içerecek şekilde 
tasarlanmalıdır. 

7) Şirketler, ilgili sektörlerindeki dönüşüm risklerine ilişkin gönüllü bir 
raporlama yapmak üzere teşvik edilmelidir: Yeşil Mutabakat uyumu kapsamında 
daha sürdürülebilir üretim süreçlerine geçen/geçmeyi planlayan şirketler, iklim riski 
ya da karbon raporlaması gibi gönüllü süreçlere benzer şekilde, istihdam risklerini 
ve bu riskleri en aza indirmeye yönelik planlarını açıklamaya teşvik edilmelidir. 
Bu uygulama, öncelikle karbon yoğun sektörlerden başlayarak yaygınlaştırılmalı; 
şirketler, ilgili kamu otoriteleri tarafından, uluslararası örgütlerin iş birliğinde 
hazırlanacak adil geçiş ilkeleri, kılavuzları veya standartları yoluyla raporlama 
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konusunda desteklenmelidir. Söz konusu raporların ve stratejilerin ulusal ve 
bölgesel hedefler ve stratejilerle tutarlılığı gözetilmelidir.

8) Bu tasarımın tek seferlik olmadığı, bölge ve zamana göre değişiklik 
gösterebileceği göz önünde bulundurularak adil dönüşüm mekanizmalarının 
etkinliğini izleyecek, değerlendirecek ve yeniden tasarlayarak 
konumlandıracak mekanizmalar hayata geçirilmeli: Adil dönüşüm 
mekanizmalarının tasarımı, iki aşamalı bir izlemeye tabi tutularak politikaların 
etkin bir şekilde işletilmesi sağlanmalıdır. Birinci aşamada, yürürlüğe konmuş olan 
politika araçlarının işleyişini ve sonuçlarını takip edecek bölgesel ve/veya sektörel 
bir izleme mekanizmasına ihtiyaç vardır. Böylelikle alınan kararların uygulama 
aşamasında ne kadar etkin olduğu izlenebilecek, aksaklıklar tespit edilerek etkinliği 
artıracak önlemler alınabilecektir. Bir diğer izleme aşama ise, hızla değişen eğilimler 
ve teknolojiler ışığında, gelecekte meydana gelebilecek dönüşüm etkilerine ilişkin 
bir değerlendirme mekanizmasıdır. İlk aşamaya göre daha merkezi bir pozisyonda 
yer alabilecek bu mekanizma, Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (European 
Center for Vocational Training Development – CEDEFOP) bünyesinde sunulmakta 
olan “beceri tahmini” (skills forecast79) aracında olduğu gibi, küresel gelişmeler 
ışığında gelecekte ihtiyaç duyulabilecek istihdam tiplerini ve beceri kategorilerini 
tahmin ederek, bu talebi karşılamak üzere eğitimin farklı seviyelerindeki gerekli 
müdahalelerin zamanında yapılmasını sağlayacak bir planlama birimi olarak 
tasarlanabilir. Sistem etkinliği, bu iki aşamada yapılacak gözlemler ve analizler 
sayesinde, adil dönüşüm mekanizması tasarımına yapılacak geri bildirimlerle, 
iyileştirilerek artırılabilecektir.

79 https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-forecast



İstanbul Politikalar Merkezi 
İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi 
ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren 
bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir: İPM-Sabancı 
Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Demokratikleşme ve Kurumsal Reform, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk. 
2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda 
tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

European Climate Foundation
European Climate Foundation (ECF) Avrupa’nın düşük karbonlu bir toplum haline gelmesine yardımcı olabilmek 
ve iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası alanda güçlü bir lider rolü oynayabilmek amacıyla kurulmuştur. 
ECF, her türlü ideolojiden uzak kalarak düşük karbonlu bir topluma geçişin “nasıl” olacağı konusunu odağına 
alır. Ortaklarıyla yaptığı iş birliği kapsamında ECF, bu geçişte kilit rol oynayacak patikaları ve farklı alternatiflerin 
sonuçlarını ortaya çıkararak bu tartışmalara katkı sağlamayı hedefler. 

Agora Energiewende 
Agora Energiewende; Özellikle Almanya ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada temiz enerjiye başarılı bir geçiş 
yapılmasını sağlamak amacıyla veri odaklı, politik açıdan uygulanabilir stratejiler geliştirir. Bir düşünce kuruluşu ve 
politika laboratuvarı olan Agora; yapıcı bir fikir alışverişi sağlarken siyaset, iş ve akademi dünyasından paydaşlarla 
da bilgi birikimini paylaşmayı hedefler. Kâr amacı gütmeyen ve bağışlarla finanse edilen Agora, kendini kurumsal 
ve siyasi çıkarlara değil, iklim değişikliğiyle mücadeleye adamıştır.
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