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YÖNETİCİ ÖZETİ
2015 yılında Paris İklim Anlaşması’nın kabul edilmesi ve yine aynı 
dönemde 2015-2030 yılları için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’nın belirlenmesi ile iklim ve sürdürülebilir 
kalkınma politikalarının önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. 
Hem Paris Anlaşması, hem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 
iklim eylemi başlığı iklim değişikliği ile mücadele için sera gazı 
emisyonlarının azaltılması ve ekonomilerin net sıfır (iklim-
nötr)—insan kaynaklı faaliyetler nedeniyle atmosfere salınan ve 
sera etkisine neden olan gazların miktarını yeryüzü tarafından 
doğal olarak emilen gaz miktarıyla eşitlemek— hale getirilmesi 
gerektiğini ifade etmektedir. Nitekim, giderek daha çok ülke net 
sıfır hedefi belirlemekte ve bu hedefe ulaşma yolunda izleyecekleri 
yol haritalarını şekillendirmeye çalışmaktadır. Türkiye de Ekim 
2021’de Paris Anlaşması’nın TBMM’de onaylanmasından sonra 
2053 yılı için net sıfır hedefini açıklamıştır. Bu yıl Kasım ayında 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar 
Konferansında da (COP27) Türkiye Paris Anlaşması'na yönelik 
güncellenmiş ulusal katkı beyanını açıklamış bu kapsamda 2030 yılı 
için sera gazı emisyonlarını 690 milyon ton CO2e ile sınırlandırmayı 
öngörmüştür. Mevcut emisyon seviyesinin %33 oranında artması 
anlamına gelen bu hedef ile net sıfır emisyon vizyonu arasında 
ciddi bir fark bulunmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'nin net sıfır 
hedefine nasıl ulaşacağına dair kapsamlı ve gerçekçi bir yol haritası 
belirlemesi gereklidir.  

Dünya genelinde 2019 yılında enerji ve ısı üretimi kaynaklı sera 
gazı emisyonları toplam emisyonların %44’ünü oluştururken, 
bu emisyonların %72,3’ü kömür kaynaklıdır (IEA, 2021). 
Dolayısıyla, ekonomilerin karbondan arındırılması açısından enerji 
sektörünün dönüşümü ve özellikle kömürlü elektrik üretiminden 
çıkış öncelik taşımaktadır. Kömürden çıkış iklim değişikliği 
ile mücadele açısından zorunlu olmanın dışında, yenilenebilir 
kaynaklardan enerji üretiminde yaşanan teknolojik gelişmeler, 
bunların maliyetlerindeki düşüşler ve kömürlü elektrik üretimi 
finansmanının giderek zorlaşması dikkate alındığında, ekonomik 
olarak da anlamlıdır. Bunun yanı sıra, kömürlü elektrik üretimi 
yerelde halk sağlığı, doğal çevre, geçim kaynakları ve yaşam biçimi 
üzerinde olumsuz etkilere de neden olmaktadır. Bu etkiler ve 
bunlara karşı verilen mücadeleler kömürden çıkışın toplumsal 
açıdan gereğine işaret etmektedir. Tüm bu gerekçelerle, Türkiye’nin 
enerji sektörünü karbonsuzlaştırması ve buna yönelik olarak 
kömürden aşamalı çıkış için bir plan geliştirmesi gerekmektedir.

KÖMÜRDEN ÇIKIŞIN 
OLUMSUZ ETKİLERİNİ 
YÖNETMEK VE BU 
SÜRECİ FIRSATA 
ÇEVİRMEK İÇİN 
KAPSAYICI VE 
DEMOKRATİK 
BİR ADİL GEÇİŞ 
PLANLAMASI 
GEREKLİDİR.
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Ulusal ölçekte kömürden çıkış stratejisine paralel olarak, bu 
sürecin ekonomileri kömüre dayalı bölgelerdeki olumsuz etkilerini 
yönetmek ve kömürden çıkışı bu bölgelerin sürdürülebilir 
kalkınmasını sağlama yolunda bir fırsata dönüştürmek amacıyla 
kapsayıcı ve demokratik bir yerel/bölgesel adil geçiş veya adil 
dönüşüm1 planlaması yapılması ve uygulanması gereklidir. 
Kömürden çıkış bağlamında adil dönüşüm, çıkış sürecinin ve 
sonrasının kapsayıcı ve demokratik bir şekilde planlanarak kömür 
sektöründe çalışanların haklarının ve geçimlerinin korunması; bu 
bölgelerde yeni istihdam ve insana yakışır iş olanakları yaratan, 
toplumsal eşitsizlikleri azaltan ve doğal kaynaklar ile doğal yaşamı 
koruyan eşitlikçi, adil, sürdürülebilir ve dirençli bir kalkınma 
patikasının belirlenmesi ve uygulanması anlamına gelmektedir. 
Dönüşümün adil ve planlı şekilde gerçekleştirilmesi, aynı zamanda, 
dönüşüme toplumsal desteğin sağlanması açısından da gereklidir.

Bu çalışma, Türkiye’de kömürden çıkış ve adil geçiş tartışmalarına iki 
şekilde katkı sunmayı amaçlamaktadır. Birincisi, bölgesel/yerel ölçekte 
adil dönüşüm sürecinin nasıl planlanabileceğine ilişkin bir yöntem 
önerisi sunmaktadır. İkinci olarak, enerji ve tarım sektörlerinde 
öngörülebilecek bir yeşil dönüşümün makro ölçekte üretim (arz), 
katma değer, istihdam ve sera gazı emisyonları üzerindeki doğrudan ve 
dolaylı etkileri girdi-çıktı yöntemi ile analiz etmektedir. 

Çalışmada şu noktalar vurgulanmaktadır:

 ● Ulusal ölçekte net sıfır hedefine ulaşma yol haritası ve 
bunun bir parçası olarak kömürden çıkış stratejisi ile 
kömür bölgelerinde adil geçiş birbirleriyle bağlantılı şekilde 
planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 ● Makro/ulusal ölçekte adil dönüşüm planlamasının bir parçası 
olarak ekonomik, sosyal ve ekolojik etkileri yüksek tarım ve 
enerji sektörlerine yapılacak yeşil yatırımlar (yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği ile organik tarım) daha az sera gazı 
emisyonuna neden olacağı gibi bu yatırımların geçiş sürecinde 
ve sonrasında daha fazla istihdam olanağı sağlayacağı 
açıktır. Söz konusu yatırımların doğrudan ve dolaylı etkileri 
incelendiğinde görülmektedir ki:

• Konvansiyonel tarım yerine organik tarıma %20 oranında 
(7,7 milyar TL değerinde) daha fazla yatırım yapılması 

1  İngilizce “just transition” kavramı adil geçiş ve adil dönüşüm olarak Türkçe’ye 
çevrilebilmektedir. Metinde iki kavram aynı anlamda kullanılmıştır. 

durumunda 219.500 kişi daha fazla istihdam edilebileceği 
gibi 4,2 milyon ton daha az sera gazı emisyonuna neden 
olunacaktır. 

• Fosil yakıtlar yerine enerji verimliliğine aynı oranda daha 
fazla yatırım yapılması neredeyse iki-üç kat daha fazla 
istihdam yaratmaktadır. 

• Aynı oranda yatırım yenilenebilir enerjiye yapıldığı takdirde 
fosil yakıtlara yapılan yatırımın getireceği 12.505 kişilik 
istihdama karşı, rüzgâr enerjisi yatırımının 7.061 ila 35.486, 
güneş enerjisi yatırımının ise 12.584 ila 34.165 kişilik 
istihdam potansiyeli sağlaması söz konusudur.

• Kilowatt saat (kWh) başına emisyon analizleri güneş enerji 
sistemlerinin karbon ayak izini 6g CO2e/kWh ve rüzgârınkini 
4g CO2e/kWh olarak bulunmuştur. Bu rakam, kömürde 109 
grama çıkmaktadır (Pehl vd., 2017).

 ● Bölgesel/yerel adil geçişin planlaması ve uygulaması sürecinde 
kapsayıcı, katılımcı ve demokratik bir yönetişim modelinin 
kurulması ve paydaşlar arasında sosyal diyaloğun sağlanması 
elzemdir. 

 ● Adil dönüşüm planlamasında kritik bir unsur; bölgenin 
koşulları, ihtiyaçları ve potansiyelleri ile kömürden çıkışın 
etkilerini kapsamlı ve detaylı bir şekilde ortaya koyacak bir etki 
analizinin yapılmasıdır.

 ● Kömür bölgelerinde ekonomik çeşitlendirme olanaklarının 
belirlenmesi ve bunların desteklenmesine yönelik araçların 
geliştirilmesi adil geçişin en önemli bileşenlerindendir. 
Makro ölçekli girdi-çıktı analizi, yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği ile organik tarıma yapılacak yatırımların yüksek 
istihdam potansiyeli taşıdığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, 
kömür bölgelerinde bu sektörlere yapılacak yatırımlar, bu 
bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol oynayabilir. 

 ● Adil dönüşüm sürecinde kaliteli, insana yakışır yeni istihdam 
olanaklarının yaratılması, kömür sektöründen ayrılan 
çalışanlar başta olmak üzere, yerel halkın bu istihdam 
olanaklarından faydalanması için gerekli önlemlerin alınması 
elzemdir. Bu bakımdan mevcut mesleki becerilerin ve yeni 
oluşacak beceri ihtiyaçlarının ayrıntılı bir şekilde ortaya 
konması ve ihtiyaç duyulacak becerilerin yerelde geliştirilmesi 
için gerekli mesleki eğitim fırsatlarının sağlanması şarttır. 

FİNANSAL KAYNAK 
OLMAKSIZIN ADİL 
DÖNÜŞÜMÜN 
GERÇEKLEŞMESİ 
BEKLENEMEZ. KAMU 
BÜTÇESİNİN YANI 
SIRA ULUSLARARASI 
FONLARDAN 
YARARLANMAK 
VE ÖZEL SEKTÖR 
YATIRIMLARINI 
BÖLGEYE ÇEKMEK 
İÇİN UYGUN POLİTİKA 
ARAÇLARININ 
KULLANILMASI 
ELZEMDİR. 

DÖNÜŞÜMÜN ADİL 
VE PLANLI ŞEKİLDE 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
TOPLUMSAL 

DESTEĞİN 
SAĞLANMASI 

AÇISINDAN DA 
GEREKLİDİR.



NET SIFIRA GİDEN YOLDA ADİL DÖNÜŞÜM İÇİN YOL HARİTASI ÖNERİSİ     8 9

Bu amaçla kamu, özel sektör, sendikalar ve mesleki eğitim 
kurumları arasında iş birliklerinin kurulmasına özel önem 
verilmelidir. 

 ● Kömür sektöründen ayrılacak çalışanların dönüşüm sürecinde 
geçim kaybına uğramaması ve refah düzeylerinin korunması 
açısından sosyal koruma önlemleri son derece önemlidir. Adil 
dönüşüm planı kapsamında çalışanlar ve sendikalarla yapılacak 
müzakereler yoluyla erken emeklilik, işsizlik sigortası, 
doğrudan gelir desteği, tazminat ödemeleri, yol ve taşınma 
masraflarının karşılanması gibi sosyal koruma önlemleri 
belirlenmelidir.

 ● Kömür sektörü faaliyetlerinin geride bıraktığı çevresel etkilerin 
yönetilmesi ve telafi edilmesi için gerekli önlemlerin alınması 
adil dönüşümün önemli bir ayağıdır. Kömür madenciliği ve 
kömürlü elektrik üretimi faaliyetlerinin sonlandırılmasından 
sonra bölgedeki tehlikeli madde ve atıkların belirlenmesi; 
bunların arıtılması, uzaklaştırılması veya güvenli bir 
şekilde depolanması; çevresel etkilerin düzenli izlenmesi ve 
gerektiğinde müdahale edilmesi; işletme sahalarında toprak 
ıslahı ve ekolojik restorasyon çalışmalarının yapılması ve olası 
yeni kullanımlara hazır hale getirilmesi gereklidir.

 ● Kömür bölgelerinde yeni sektörlerin desteklenmesi, mevcut 
sektörlerin geliştirilmesi, altyapının iyileştirilmesi, başta 
mesleki eğitim olmak üzere sosyal hizmetlerin sunulması 
ve ekolojik restorasyon gibi yatırımların tümü için kaynak 
yaratılması ve bu bölgelere tahsis edilmesi gerekecektir. 
Tüm bu amaçlara yönelik finansal kaynak sağlanmadan bu 
dönüşümün gerçekleşmesi beklenemez. Dolayısıyla, adil 
dönüşüm için kamu bütçesinden kaynak ayrılmasının yanı sıra 
uluslararası fonlardan yararlanmak için gerekli hazırlıkların 
yapılması ve özel sektör yatırımlarını bu bölgelere çekmek için 
uygun politika araçlarının tasarlanması ve/veya kullanılması 
elzemdir. 
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1. GİRİŞ
2053 yılında net sıfır olma taahhüdünü veren Türkiye’nin bu 
hedefe ulaşabilmesi için enerji sektörünü karbonsuzlaştırması 
ve buna yönelik olarak kömürden aşamalı çıkış için bir plan 
geliştirmesi gerekmektedir.

1.1. ÇALIŞMANIN ARKA PLANI
Küresel sıcaklık artışının 1,5°C ile sınırlandırılabilmesi için 
ekonomilerin yüzyıl ortasına kadar iklim-nötr (net sıfır) hale 
getirilmesi gerekliliği dünya genelinde yerine getirilmesi gereken 
acil bir sorumluluk olarak kabul görmektedir. Uluslararası Enerji 
Ajansı 2021 verilerine göre 2019 yılında enerji ve ısı üretimi 
kaynaklı sera gazı emisyonları toplam küresel emisyonların 
%44’ünü oluştururken, bu emisyonların %72,3’ü kömür kaynaklıdır 
(IEA, 2021). Dolayısıyla, ekonomilerin karbondan arındırılması 
açısından enerji sektörünün dönüşümü ve özellikle kömürlü 
elektrik üretiminden çıkış öncelik taşımaktadır. Nitekim net sıfır 
hedefine paralel olarak ülkeler kömürden çıkış tarihlerini de 
açıklamaya başlamıştır.2

1 2053 yılında net sıfır olma taahhüdünü 
veren Türkiye’nin de bu hedefe ulaşabilmesi için enerji sektörünü 
karbonsuzlaştırması ve buna yönelik olarak kömürden aşamalı çıkış 
için bir plan geliştirmesi gerekmektedir.

Son yıllarda Türkiye’nin enerji dönüşümü vizyonu ve önceliklerinin ne 
olması gerektiği, farklı paydaşların konuyla ilgili görüşleri, izlenebilecek 
alternatif dönüşüm patikaları, bu amaçla kullanılabilecek politika 
araçları, dönüşümün istihdam dahil sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin 
üniversiteler ve sivil toplum bünyesinde önemli çalışmalar yapılmıştır 
(Aksoy vd., 2020; APLUS Enerji, 2021; Ayas, 2020; Buğday Derneği, 
2022; Özenç ve Nas Özen, 2020; Şahin vd., 2022; Şencan 2021; 
Taranto vd., 2021). Özellikle dönüşüm senaryolarının incelendiği 
çalışmalar (Aksoy vd., 2020; APLUS Enerji, 2022; Şahin vd., 2022) 
uygun politikalar hayata geçirildiği takdirde 2030’lar itibarıyla kömürlü 
elektrik üretimini büyük oranda azaltmanın veya kömürden tamamen 
çıkmanın ulaşılabilir hedefler olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, 
Yeldan vd. (2020) de eyleme geçilmediği durumda yeni uluslararası 
iklim rejiminin—özellikle de AB Sınırda Karbon Düzenlemesi 
Mekanizması’nın—Türkiye ekonomisine ciddi olumsuz etkileri 
olacağını ortaya koymaktadır. 

2 “Kömürün Ötesinde Avrupa Kampanyası” bağlamında ülkelerin kömürden 
çıkış taahhütlerini Coal Exit Tracker platformu izlemektedir:  
https://beyond-coal.eu/coal-exit-tracker/

Ek olarak Türkiye’nin kömür sektörü ve ekonomik, sosyal ve çevresel 
etkilerine ilişkin önemli çalışmalar da mevcuttur (Acar, S. ve Kızılkaya, 
2021; Acar, S. ve Yeldan, 2016; Acar, S. vd., 2015; Aytaç, 2018; Gümüşel 
ve Gündüzyeli, 2019; HEAL, 2021; Kömür Atlası, 2017; Özenç 2021, 
2022; Solar3GW, 2022; Şahin vd., 2015; Temiz Hava Hakkı Platformu, 
2021). Bu çalışmalar kömürden çıkışın sadece iklim eylemi kapsamında 
değil, insan sağlığı, yerel toplulukların hakları ve doğal kaynakların 
korunması açısından da gerekli olduğunu, kömüre dayalı istihdamın 
azalma eğiliminde olduğu dikkate alınırsa yaratacağı istihdam kaybının 
yönetilebilir düzeyde seyrettiğini ve önemli miktarda kamu kaynağını 
başka toplumsal amaçlar için kullanılmak üzere serbest bırakacağını 
ortaya koymaktadır. 

Kömürden çıkışın gerekli ve gerçekçi olduğu ve karbonsuzlaşmanın 
toplumsal refahı artıracağı beklenirken, bu sürecin kömüre dayalı bölge 
ekonomileri ve bu bölgelerdeki istihdam üzerinde olumsuz etkilerinin 
olacağı da kabul edilmektedir. Buradaki temel mesele bir bütün 
olarak topluma fayda sağlayacak dönüşüm sürecinin maliyetlerinin 
karbon yoğun sektörlerde çalışan işçilerin ve ekonomisi kömüre dayalı 
bölgelerde yaşayan toplulukların sırtına yüklenmemesi gerektiğidir. 
Kömürden çıkışın yerel istihdam ve ekonomi üzerindeki olumsuz 
etkilerini yönetmek ve kömürden çıkışı bu bölgelerin sürdürülebilir 
kalkınmasını sağlamak yolunda bir fırsata dönüştürmek noktasındaki 
temel politika çerçevesi olarak adil geçiş veya adil dönüşüm kavramı 
öne çıkmaktadır. Kömürden çıkış bağlamında adil dönüşüm, çıkış 
sürecinin ve sonrasının kapsayıcı ve demokratik bir şekilde planlanarak 
kömür sektöründe çalışanların haklarının ve geçimlerinin korunması; 
bu bölgelerde insana yakışır yeni iş olanakları yaratan, toplumsal 
eşitsizlikleri azaltan ve doğal kaynakları ve yaşamı koruyan eşitlikçi, 
adil, sürdürülebilir ve dirençli bir kalkınma patikasının belirlenmesi 
ve uygulanması anlamına gelmektedir. Dönüşümün adil ve planlı 
şekilde gerçekleştirilmesi aynı zamanda dönüşüme toplumsal desteğin 
sağlanması açısından da gereklidir.

Hem Paris Anlaşması hem Avrupa Yeşil Mutabakatı adil dönüşümü 
iklim politikalarının temel bir ayağı olarak tanımlamaktadır.3

2 Ulusal 
ve bölgesel ölçekte de birçok hükümet adil geçişe yönelik plan ve 
politikalar oluşturmaya başlamıştır. Konu Türkiye’de de sivil toplum 
ve akademinin gündemine girmiştir ve ilgili çalışmalar ve kamusal 
tartışmalar—eleştirel olanlar da dahil olmak üzere—artmaktadır 
(Ayas, 2020; Buğday Derneği, 2022; CAN Europe, 2021; Çoban, 

3  Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris Anlaşması’nın kömür politikalarına etkisine 
ilişkin ayrıntılı bilgi için Aplus Danışmanlık tarafından WWF-Türkiye, Avrupa 
İklim Eylemi Ağı, 350.Org, Greenpeace, İklim Değişikliği Politika ve Araştır-
ma Derneği, Kömürün Ötesinde Avrupa ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans 
Araştırmaları Derneği için hazırlanan Kasım 2021 tarihli “Karbon Nötr Türkiye 
Yolunda İlk Adım: Kömürden Çıkış 2030” raporu incelenebilir.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ 
SENARYOLARI UYGUN 
POLİTİKALAR HAYATA 
GEÇİRİLDİĞİ TAKDİRDE 
2030’LAR İTİBARIYLA 

KÖMÜRDEN 
ÇIKMANIN MÜMKÜN 

OLDUĞUNU 
GÖSTERMEKTEDİR.

KÖMÜRDEN ÇIKIŞTA 
TEMEL MESELE, 
DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN 
MALİYETLERİNİN 
KARBON YOĞUN 
SEKTÖRLERDE 
ÇALIŞAN İŞÇİLERİN 
VE/VEYA YAŞAYAN 
TOPLULUKLARININ 
SIRTINA 
YÜKLENMEMESİ 
GEREKTİĞİDİR. 



NET SIFIRA GİDEN YOLDA ADİL DÖNÜŞÜM İÇİN YOL HARİTASI ÖNERİSİ     12 13

2021; Franssen ve Holemans, 2021; Şencan, 2021; Şencan vd., 
2021). Bu tartışmalar; adil geçiş sürecinin hangi ilkeler üzerine 
kurulması gerektiğine, ne tür politikalarla desteklenebileceğine, 
farklı sektörlerde ne tür dönüşümleri gerektirdiğine, ne tür yasal 
düzenlemelerle ve politik süreçlerle teşvik edilebileceğine ve 
dönüşüm sürecinde üstesinden gelinmesi gereken zorluklara 
odaklanmaktadır. Eleştirel yaklaşımlar içinde, adil geçiş kavramını 
sahiplenen ancak sürdürülebilir olmayan büyüme modelleri, 
toplumsal eşitsizlikler, demokratik olmayan yönetim biçimleri 
ve yüksek tüketim sorunsallaştırılmadığı sürece adil geçişin 
önüne koyduğu hedeflere ulaşamayacağını vurgulayanlar dikkat 
çekmektedir (Buğday Derneği, 2022; CAN Europe, 2021).

1.2 ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu çalışma ulusal ölçekte net sıfır hedefine ulaşma yol haritası 
ve bunun bir parçası olarak kömürden çıkış stratejisi ile, 
kömür bölgelerinde adil geçişin birbirleriyle bağlantılı şekilde 
planlanması ve uygulanması gerektiği noktasından yola çıkarak, 
mevcut tartışmalara iki şekilde katkı sunmayı amaçlamaktadır. 
Birincisi, adil ve yeşil bir dönüşümde enerji ve tarım sektörlerinin 
rolüne dikkat çekerek, bu sektörlerde yaşanacak dönüşümün 
makro ölçekte üretim (arz), katma değer, istihdam ve sera gazı 
emisyonları üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini girdi-çıktı 
yöntemi ile analiz etmektedir. Çalışılan model yenilenebilir enerji 
ve enerji verimliliği ile organik tarıma yapılacak yatırımların 
yüksek istihdam potansiyelini ve sera gazı emisyonlarını azaltma 
hedefine katkısını ortaya koymaktadır. İkincisi, bölgesel/yerel 
ölçekte adil dönüşüm sürecinin nasıl planlanabileceğine ilişkin 
bir yöntem önerisi sunmaktadır. Bu bölüm, bölgesel/yerel 
adil geçiş planlama sürecinde dikkate alınması gereken temel 
ilkeleri tartışmakta, planlama aşamalarını ve gerektirdiği bilgi ve 
yönetişim altyapısını detaylandırmaktadır. Bu kapsamda kömür 
bölgelerinde ekonomik çeşitlendirme olanaklarının belirlenmesine 
ve bunların desteklenmesine yönelik araçların geliştirilmesine vurgu 
yapılmaktadır. 

Çalışmanın geri kalan bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir: İkinci 
bölümde adil geçiş/dönüşüm kavramı iklim adaleti ile ilişkisi 
üzerinden tartışılmaktadır. Üçüncü bölümde ulusal ölçekte 
karbonsuzlaşma yol haritası ve kömürden çıkış stratejisinin 
belirlenmesi gereği vurgulanmakta, tarım ve enerji sektörüne 
yapılacak yatırımların makroekonomik ve sektörel etkilerinin 
analiz edildiği modelleme çalışması sunulmaktadır. Dördüncü 
bölümde yerel/bölgesel adil dönüşüm planlama sürecinin ilkeleri 
ve aşamaları aktarılmaktadır. Beşinci bölümde adil dönüşüm 
planlanması sürecine ilişkin ana hususlar özetlenmektedir. 

ULUSAL ÖLÇEKTE NET 
SIFIR YOL HARİTASI 

VE BUNUN BİR 
PARÇASI OLARAK 
KÖMÜRDEN ÇIKIŞ 

STRATEJİSİ İLE ADİL 
GEÇİŞ BİRBİRLERİYLE 
BAĞLANTILI ŞEKİLDE 

PLANLANMALI VE 
UYGULANMALIDIR.
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İklim değişikliğinin gözler önüne serdiği en çarpıcı çıkarımlardan 
biri, küresel ısınmaya neden olan faktörlere asgari düzeyde katkıda 
bulunan dezavantajlı kesimlerin aynı zamanda değişen iklimin 
neden olduğu yıkıcı çevresel, ekonomik ve toplumsal etkilere karşı 
en kırılgan ve bunlara en fazla maruz kalmak zorunda bırakılan 
kesimler olmasıdır. Bu olgu ekseninde şekillenen iklim adaleti 
çerçevesi iklim değişikliği ile mücadelenin dağılım (maliyetlerin 
ve sorumlulukların eşitsiz dağılımı sorunu), tanınma (dezavantajlı 
grupların kendilerinin ve yaşadıkları adaletsizliklerin karşılıklı 
olarak kabulü) ve katılım (dezavantajlı grupların siyasi karar alma 
süreç ve mekanizmalarına dahil edilmemesi sorunu) boyutları 
odağa alınarak verilmesi gerektiğini savunur (Newell vd., 2020; 
Schlosberg ve Collins, 2013). Diğer bir deyişle, iklim değişikliği ile 
verilecek mücadelede adaletsizliklerin giderilebilmesi bakımından 
“neyin yapıldığı?” kadar “nasıl yapıldığı?” da önemlidir. 

Adil geçiş/dönüşüm de net sıfır hedefi doğrultusunda 
karbonsuzlaştırılması gereken enerji sektörünün bu dönüşümünü 
adil kılmayı odağına alan bir yaklaşımdır. Yaşanacak enerji geçişi ile 
beraber fosil sektörünün daralması bu sektörde çalışanları mevcut 
iş, gelir ve işlerine bağlı güvencelerini kaybetme riski ile karşı 
karşıya bırakacaktır. Bu durum fosil yakıt sektöründe çalışanların 
dışarıda bırakılmaması, oluşacak yeni ekonomik düzen içerisinde 
yoksullaşmalarının önüne geçecek biçimde sağlıklı, güvenceli ve 
insana yakışır işlere sahip olmalarını sağlamayı mecbur kılmaktadır. 

Her ne kadar ulusal ve yerel şart ve ilişkiler temelinde farklı adil 
geçiş politika, plan ve programlarından bahsedilse de, adil geçişi 
oluşturan şu temel unsurlar üzerinde ortaklaşıldığı görülmektedir 
(Winkler, 2020):

● Düşük emisyonlu ve emek yoğun sektörlere ve teknolojilere 
yatırım yapılması,

● İstihdam ve sosyal etki değerlendirmelerinin yapılması ve dikkate 
alınması,

2. İKLİM ADALETİ ODAĞINDA ADİL 
GEÇİŞ/DÖNÜŞÜM
Adil geçiş/dönüşüm net sıfır hedefi doğrultusunda 
karbonsuzlaştırılması gereken enerji sektörünün bu 
dönüşümünü adil kılmayı odağına alan bir yaklaşımdır. 

● Enerjinin ucuz ve erişilebilir kılınması,

● İşçilere mesleki eğitim ve yeni vasıflar kazanma olanağının 
tanınması,

● Enerji geçişi nedeniyle geçimleri tehdit altında olan toplulukların 
kayıplarının tazmin edilmesi,

● Etkilenen nüfusu da dahil edecek biçimde tüm paydaşların eşit 
katılımının sağlandığı bir toplumsal diyalog ve yönetişim modelinin 
uygulanması.

Özetle, adil geçiş genel olarak iklim adaletinin üç temel boyutuna 
istihdam ve yoksulluk özelinde cevap veren bir yaklaşım üzerine 
kurulmaktadır. Tanınma adaleti boyutuna uygun olarak, iklim 
mücadelesinde fosil yakıtlara dayalı sektörlerden çıkarken oluşan 
zararlardan işçilerin ve genel anlamda geçimlerini bu sektörlerden 
sağlayanların zarar göreceği tanınmaktadır. Bu mağduriyetin önüne 
geçilmesi için; yeni, çevreci ve insana yakışır işlerin yaratılması ve 
bu grupların öncelikli olarak bu işleri edindirilmesi amacı güdülerek 
dağılım adaletinin tesisi hedeflenmektedir. Tüm bunların başta 
etkilenen gruplar olmak üzere kapsayıcı bir toplumsal diyalog ve 
karar alma süreçleri eşliğinde yapılması hedefi de katılım adaletinin 
tesisine yöneliktir. 

Kömüre dayalı ekonomilerin adil dönüşümü başlangıçta zorlu 
görünen politik, ekonomik ve sosyal açılımlar gerektirse de, bunun 
mümkün olmakla kalmayıp uygulandığı bölgelerde beraberinde 
getirdiği fırsatlar ve sürdürülebilir kalkınma için sağladığı eş 
faydalar, dünya genelinde iyi örneklerle ortaya konmaktadır. 
Bunlar arasından dünyanın önemli kömür coğrafyalarından 
Almanya’nın Ruhr Bölgesi ve Güney Afrika örnekleri aşağıda 
özetlenmiş, söz konusu bölgelerde yaşanan dönüşüm sürecinin 
ayrıntılarına sırasıyla Ek 1 ve Ek 2’de yer verilmiştir.

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN 
DÖNÜŞÜMÜNDEN  

ETKİLENECEK 
ÇALIŞANLARIN 

YOKSULLAŞMALARININ 
ÖNÜNE GEÇEREK 

SAĞLIKLI, GÜVENCELİ 
VE İNSANA YAKIŞIR 

İŞLERE SAHİP OLMALARI 
SAĞLANMALIDIR. 

DÜNYA GENELİNDEKİ 
İYİ ÖRNEKLER, 

ADİL DÖNÜŞÜMÜN 
MÜMKÜN OLMAKLA 

KALMAYIP 
UYGULANDIĞI 

BÖLGELERE GETİRDİĞİ 
FIRSATLARI VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA İÇİN 

SAĞLADIĞI EŞ 
FAYDALARI ORTAYA 

KOYMAKTADIR. 
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ALMANYA'DAKİ RUHR BÖLGESİ’NİN ADİL GEÇİŞİ
Almanya’nın tarihsel olarak en önemli ve büyük kömür bölgesi 
Ruhr’da uzun zamana yayılan ve oldukça kapsamlı bir kömürden 
çıkış süreci yaşandı. İşçi sendikaları, işverenler, (yerel/federal) 
hükümet ve STK’ların aktif olarak dahil olduğu süreçte; yeni 
yasalar, toplu iş sözleşmeleri, sözleşme düzenlemeleri ve diğer 
paydaşlarla beraber oluşturulan girişim ve programlar uygulamaya 
kondu. Bireysel şart ve özellikler dikkate alınarak yeniden istihdam 
stratejisinin hazırlanması, şirketlere işçileri farklı işlerde istihdam 
etme ya da farklı bir sektöre yerleştirme sorumluluğu verilmesi, 
en az 25 sene çalışmış olan işçilere erken emeklilik hakkının 
tanınması ve genç yaştaki ve tecrübesiz maden işçilerine de farklı 
alanlarda mesleki eğitim sağlanması gibi uygulamalar yürürlüğe 
konuldu (Arora ve Schroeder, 2022). 1972’de başlayan “geçiş 
ödemesi sistemi” kapsamında, işçilere belirli yaş ve çalışma süresi 
kriterlerine bağlı olarak düzenli finansal destek sağlandı. Yeni işlere 
erişimin kolaylaştırılması için ulaşım altyapısına yatırım yapılması 
kararlaştırıldı. Bu uygulama ve politikalar için 1960-2015 arasında 
bölgeye toplam 126,6 milyar Euro mali destek yapıldı. Kömür 
sektöründeki yaklaşık 37 bin işçi için geliştirilen erken emeklilik 
programına 2007-2018 arasında toplam 11 milyar Euro kaynak ayrıldı; 
yeni vasıf edindirme ve mesleki eğitim programlarının yanı sıra 
ekolojik hasarların giderilmesi çalışmaları için de yıllık olarak 
220 milyon Euro destek sağlandı (Mavrogenis, 2019).

GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ: ADİL GEÇİŞ İÇİN SOSYAL DİYALOG
2018 yılı verilerine göre toplam enerji arzının %73’ünü kömürden 
karşılayan Güney Afrika dünyanın önde gelen kömür üreticisi 
ülkelerinden biri konumundadır. Ekonomik ve siyasi iklime paralel 
olarak ülkede kömür madenciliği ve kömürden elektrik üretimi 
faaliyetlerinin yakın zamanda düşüşe geçmesi beklenmektedir. 
Somut politikalar ve eylemler henüz ortaya konmamış olmakla 
birlikte, sektördeki iş gücünün adil dönüşümüne yönelik kapsamlı 
çalışmalar başlatılmıştır. 2018 yılında başlatılan Adil Geçiş Patikası 
İçin Toplumla Paydaşlar Diyaloğu kapsamında sendikalar, işverenler, 
hükümet ve STK’lar arasında sosyal diyaloğun sürekli kılınması, 
yolsuzluğun engellendiği bir yönetişim pratiğinin oluşturulması ve 
katılımcı karar alma mekanizmalarının uygulanması genel ilkeleri 
üzerinde uzlaşıldı. Sektörlerin kırılganlık ve ihtiyaçlarının belirlendiği 
Ulusal Ölçekli İstihdam Kırılganlıkları Değerlendirmesi çerçevesinde 
adil geçiş uygulamalarından çeşitli senaryolar eşliğinde hangi 
sektörün ne kadar ve nasıl etkileneceğinin detaylı bilgisi ortaya 
konuldu. Bölgesel farklılıklara göre de değerlendirilen bu verilerin 
ışığında Sektörlere Göre İstihdam Dayanıklılığı Planı çalışmaları ile 
kırılganlığı yüksek iş alanlarında dayanıklılığı artırmak için gerekli 
eylemlerin belirlenmesi hedefleniyor.
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Kömürden çıkış, enerji sisteminin dönüşümü ya da daha genel 
olarak ekonominin iklim-nötr hale getirilmesi sürecinde, hem bu 
dönüşümden olumsuz yönde etkilenecek toplulukları korumak, 
hem de dönüşümü adil ve sürdürülebilir bir toplum inşa etmek 
yolunda bir fırsata dönüştürmek açısından adil dönüşümün 
makro/ulusal ve yerel/bölgesel ölçekte birbirleriyle bağlantılı 
şekilde planlanması ve uygulanması gerekmektedir. 

Adil dönüşüm sürecinin planlanmasında ilk aşama, net sıfır 
hedefine nasıl ulaşılacağına yönelik makro/ulusal ölçekte, 
uzun vadeli ve başta enerji sektörü olmak üzere ekonominin 
tüm sektörlerini kapsayan bir karbonsuzlaşma yol haritası 
geliştirilmesidir. Bu karbonsuzlaşma yol haritasının genel 
vizyonunun iklim değişikliğine karşı mücadele ile toplumsal refah 
düzeyini iyileştirme hedeflerini ortaklaştırmak olması beklenir 
(Şencan, 2021). Yol haritasında varılmak istenilen hedefler ve 
bunların takviminin, yani sürecin temel kilometre taşlarının, 
somut olarak belirlenmesi önemlidir. Örneğin, Avrupa Birliği 
(AB) belirlediği 2050 net sıfır hedefine ulaşmak için üye ülke 
hükümetlerinin ulusal enerji ve iklim planları yapmasını zorunlu 
kılmıştır. Bu planların AB’nin belirlediği yenilenebilir enerji, enerji 
verimliliği ve sera gazı azaltım hedeflerine ülkelerin yapacağı 
katkıları sayısallaştırması gerekmektedir (Galgóczi, 2019). Ulusal/
makro ölçekli bir yol haritası bölgesel/yerel düzeyde uygulanacak 
planlar açısından yönlendirici olacağı gibi, toplum önünde 
dönüşüm yönündeki siyasi iradeyi de ortaya koyarak, dönüşümün 
farklı aktörlerinin önlerini görebilmeleri, sürecin etkilerine 
kendilerini hazırlamaları, sürece uyum sağlamak ve katılmak için 
kendi eylemlerini belirlemeleri açısından da önemlidir. 

Yol haritası aynı zamanda dönüşümden etkilenecek bölgelerde adil 
geçişi desteklemek üzere ne kadar kamu kaynağının ayrılacağı, bu 
kaynakların ne tür mekanizmalar aracılığıyla ve hangi kriterlere 
göre kömürden çıkış bölgelerine dağıtılacağı yönünde kararları 
da içermelidir. Nitekim AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
finansman mekanizmalarından biri olarak oluşturduğu Adil 

3. ADİL DÖNÜŞÜM PLANLAMASI: 
ULUSAL ÖLÇEK
Kömürün sera gazı emisyonlarındaki payı göz önüne 
alındığında kömürden aşamalı çıkışın net sıfır hedefine 
ulaşmak açısından elzem olduğu açıktır. 

Geçiş Mekanizması (AGM) tam da bunu yapmaktadır. 2020 
yılında kabul edilen AGM, iklim-nötr ekonomiye geçişten en çok 
etkilenecek bölgelerde—ki kömür madenciliğinin yapıldığı ve 
kömürlü termik santrallerin bulunduğu bölgeler bunların başında 
gelmektedir—adil dönüşümü desteklemek üzere 2021-2017 yılları 
arasında 55 milyar avroluk bir kaynağı harekete geçirecektir. 

Kömürün sera gazı emisyonlarındaki payı göz önüne alındığında 
kömürden aşamalı çıkışın net sıfır hedefine ulaşmak açısından 
elzem olduğu açıktır. Dolayısıyla, net sıfır yol haritasının temel bir 
bileşeni olarak ulusal ölçekte kömürden çıkış stratejisi ve takvimi 
belirlenmelidir. Enerji arzı güvenliği, teknik altyapı, kömür 
sektörünün ve kömürden çıkışın ekonomik, sosyal ve çevresel 
etkileri gibi farklı kriterler temelinde hangi santralin ne zaman 
kapatılacağına karar verilmelidir. Bu takvim aynı zamanda hangi 
bölgelerde adil geçişin öncelikli olarak planlanması ve süreci 
desteklemek üzere kamu kaynaklarının öncelikli olarak hangi 
bölgelere aktarılması gerektiğini de işaret edecek ve bölgelerin bu 
takvime göre kendi planlarını ve eylemlerini belirlemesi mümkün 
olacaktır. 

ALMANYA KÖMÜR KOMİSYONU
Hâlâ Avrupa’nın en büyük kömür tüketicisi ülkelerinden olan 
Almanya, kömürden çıkış stratejisini belirlemek üzere Haziran 
2018’de kısaca “Kömür Komisyonu” olarak anılan bir “Büyüme, 
Yapısal Değişim ve İstihdam Komisyonu” kurmuştur. Komisyonda 
merkezi hükümet ve parlamento, bölgesel yönetimler, enerji 
sektörü, iş dünyası ve sanayi, sendikalar ve çevre örgütlerinden 
temsilciler ile bilim insanları yer almıştır. Komisyon, Almanya’nın 
iklim hedeflerini tutturmasını sağlayacak şekilde kömürden çıkış 
planı ve takvimini oluşturmanın yanı sıra kömüre dayalı bölge 
ekonomilerinde yapısal dönüşümün sağlanması, yeni iş ve istihdam 
olanaklarının yaratılması için alınması gereken önlemleri, politika 
araçlarını ve finansman ihtiyacını belirlemekle görevlendirilmiştir. 
Komisyonun önerileri temelinde 2020 yılı temmuz ayında 2038 yılında 
kömürden tamamen çıkışı öngören Kömürden Çıkış Yasası ve Kömür 
Madenciliği Bölgelerinde Yapısal Dönüşüm Yasası parlamentoda 
kabul edilmiştir (ayrıntılı bir tartışma için bkz. Agora Energiewende 
ve Aurora Energy Research, 2019). 

KARBONSUZLAŞMA YOL 
HARİTASININ TEMEL 
KİLOMETRE TAŞLARI 
OLARAK KÖMÜRDEN 
ÇIKIŞ STRATEJİSİ VE 

TAKVİMİ İLE BİRLİKTE 
BU STRATEJİYE 

YÖNELİK KAYNAK 
AKTARIM MEKANİZMA 

VE KRİTERLERİ 
BELİRLENMELİDİR.
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Bahsettiğimiz türde planların sağlıklı şekilde yapılabilmesi için 
somut verilere dayalı, titiz bilimsel analizlere ihtiyaç vardır. Bu 
tür analizlerin kullanılacak politika araçlarının ve uygulanacak 
eylemlerin belirlenmesine altlık oluşturması söz konusudur. 
Uygulanacak politikaların sağlam bilimsel temellere dayandırılması 
yeşil dönüşüm sürecine toplumsal ve siyasi desteğin sağlanması 
açısından da önemlidir. Kapsamlı bir ulusal karbonsuzlaşma yol 
haritası belirlenmesi sürecinde değerlendirilmesi gereken önemli bir 
konu, herhangi bir sektörde yaşanacak değişimlerin (yeşil dönüşüm 
yönünde yapılacak yatırımlar) diğer sektörlerde ve ekonominin 
genelinde yaratacağı (sera gazı emisyonları dahil) etkilerdir. Bu 
etkilerin bilinmesi sektörler arasında karşılaştırma yapmaya olanak 
vereceğinden, politika araçları ve kaynak tahsisine ilişkin kararlarda 
yol gösterici olacaktır. Aynı zamanda etkilerin ortaya konması, 
yeşil dönüşüm sürecinin belirli sektörlerde yaratacağı fırsatları 
değerlendirebilmek (örneğin artacak istihdam talebini karşılamak 
üzere işgücünü mesleki beceri anlamında hazır ederek) için de 
gereklidir. 

Bu noktadan yola çıkarak, takip eden bölümde Türkiye’de tarım ve 
enerji sektörlerinde öngörülebilecek bir yeşil dönüşümün sektörel 
ve makroekonomik etkileri analiz edilmektedir. Bu sektörlerdeki 
mevcut durumun ve olası yeşil dönüşüm senaryolarının incelendiği 
makro düzeydeki modelleme çalışması adil dönüşüm kapsamında 
enerji ve tarım sektörlerine yapılacak doğru yatırımların özellikle 
istihdam ve sera gazı azaltımı açısından ulusal ölçekte yaratacağı 
faydaları ortaya koymaktadır.

3.1. TARIM VE ENERJİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ 
SEKTÖREL ETKİLERİ – MEVCUT DURUM VE OLASI 
DÖNÜŞÜM SENARYOLARI4

1

 

Tarımın ve enerjinin genel ekonomiye ve ekonomik sektörlere 
katkılarını inceleyen mevcut literatür, genellikle ekonomik etkileri 
girdi-çıktı (IO) analizi veya hesaplanabilir genel denge (CGE) 
modelleri yoluyla tahmin etmeye odaklanır. Kapsamlılığı ve esnekliği 
nedeniyle, IO analizi, tarım ve enerji gibi diğer sektörlerle girdi-
çıktı ilişkileriyle birbirine oldukça bağlantılı bir ekonomik yapıyı 
araştırmak için iyi bir araçtır. IO yöntemi kullanılarak belli bir 
sektördeki talep değişimlerinin sektörel ve ekonomi genelinde üretim 
(arz), katma değer, istihdam ve sera gazı emisyonları üzerindeki 
doğrudan ve dolaylı etkileri analiz edilebilir (Kim ve Kim, 2015).  

4  Bu bölüm Sevil Acar tarafından kaleme alınmıştır.

IO yönteminin çalışma kapsamında nasıl kullanıldığına dair detaylara 
ve analizde esas alınan denklemlere Ek 3’te yer verilmiştir.

3.1.1. TARIM SEKTÖRÜ SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ DİĞER 
SEKTÖRLERE ETKİLERİ
2018 yılında tarım sektörüne yapılan sabit sermaye yatırımlarının 
diğer sektörlerde yarattığı arz, katma değer, istihdam ve sera 
gazı emisyonları hesaplanmıştır;52sırasıyla Şekil 1, 2, 3 ve 4’te 
gösterilmektedir.

Tarım sektörü yatırımları ekonomi genelinde 56 milyar TL’lik 
üretimi uyarmakta, bunun 45 milyar TL’si tarım sektörünün 
kendisinde gerçekleşmektedir. Kendisi dışında en çok üretime 
neden olduğu sektörler Şekil 1’de görüldüğü gibi sırasıyla kimya 
(CH), diğer sektörler olarak sınıflandırılan (OE) ve gıda işleme 

(FO)’dir. Girdi-çıktı bağlantıları yoluyla üretimi en az tetiklediği 
sektörler ise sağlık (HE), turizm (TS) ve eğitim (ES) hizmetleridir.

Tarım sektörüne yatırım, ekonominin genelinde 31 milyar TL’lik 
katma değer yaratmakta, bunun 27 milyar TL’si tarım sektörünün 
kendisinde, kalanı diğer sektörlerde gerçekleşmektedir. Kendisi 
dışında en çok katma değer yarattığı sektörler Şekil 2’de görüldüğü 
gibi sırasıyla madencilik (MI), diğer sektörler olarak sınıflandırılan 
(OE) ve gıda işleme (FO)’dir. Katma değer oluşumuna en az katkı 
sağladığı sektörler ise yine sağlık (HE), turizm (TS) ve eğitim (ES) 
hizmetleridir.

5  Hesaplamada kullanılan yöntem için bkz. Ek 3, (5), (6) ve (7) nolu denklemler.

Şekil 1: Tarım 
yatırımları sonucu 
oluşan sektörel 
üretim (milyon TL)
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Tarım sektörüne yatırım ekonominin genelinde 0,6 milyonluk bir 
istihdam yaratmakta, bunun 588 bini tarım sektörünün kendisinde, 
kalanı diğer sektörlerde oluşmaktadır. Kendisi dışında en çok 
istihdam yarattığı sektörler Şekil 3’te görüldüğü gibi sırasıyla diğer 
sektörler olarak sınıflandırılan (OE), perakende sektörü (RT) ve 
kimya (CH) sektörüdür. İstihdama en az katkı sağladığı sektörler ise 
sağlık (HE), turizm (TS) hizmetleri ile demir-çelik (IS) sektörüdür.

Tarım sektörüne yatırım ekonominin genelinde 9 milyon ton 

karbondioksit (CO2) eşdeğeri sera gazı emisyonuna neden olmakta, 
bunun 8 milyon tonu kendisinde oluşmaktadır. Kendisi dışında 
en çok sera gazı emisyonuna neden olduğu sektörler Şekil 4’te 
görüldüğü gibi sırasıyla elektrik (EL), ulaştırma (TR) ve kimya (CH) 
sektörüdür. Sera gazı emisyonlarına en az sebep olduğu sektörler ise 
sağlık (HE), turizm (TS) ve eğitim (ES) hizmetleridir.

3.1.2. TARIM SEKTÖRÜ SABİT SERMAYE YATIRIMLARI  
%20 ORANINDA ARTSA BUNUN SEKTÖREL ETKİLERİ NELER 
OLURDU? 
Bu bölümde tarım sektöründe gerçekleşebilecek bir yatırım 
artışının diğer sektörlere etkileri IO yöntemi aracılığıyla analiz 
edilmektedir. Ele alınacak senaryoda tarım sektörüne yönelik 
sabit sermaye yatırımlarının %20 arttığı varsayılmakta, bu da 
2018 yılı baz alındığında 7,7 milyar TL’lik (2018 fiyatlarıyla 
yaklaşık 1,6 milyar USD’lik) bir yatırım artışına tekabül 
etmektedir.  Senaryonun yatırım artış varsayımı incelenen 
dönem itibariyle gerçekçidir. Örneğin FAO verilerine dayanarak, 
2019’da tarımda sabit sermaye yatırımlarının %22 artmış olduğu 
görülmektedir (FAOSTAT, 2022). Bir sonraki bölümde ise 
aynı miktardaki kaynağın—7,7 milyar TL’lik yatırımın—enerji 
sektörüne yapılması durumunda ekonomiye etkilerinin ne 
olacağı incelenecektir.

Şekil 5, 6, 8 ve 8’de sırasıyla tarımda artan sabit sermaye 
yatırımlarının sektörel arz, katma değer, istihdam ve sera gazı 
emisyonlarına etkileri ayrı ayrı incelenmektedir.

Şekil 5’te görüldüğü gibi %20 oranında (7,7 milyar TL) 
artan tarım yatırımları kendisi dışında en fazla kimya (CH) 
sektöründeki üretime katkı sağlayarak 2,8 milyar TL’den 3,3 
milyar TL’ye çıkarmaktadır. Tarım yatırımları yoluyla en az 
üretim artışı ise 0,17 milyon TL’den 0,20 milyon TL’ye yükselen 
sağlık hizmetleri (HE) sektöründe olmuştur.

Şekil 2:  Tarım 
yatırımları sonucu 

oluşan sektörel katma 
değer (milyon TL)

Şekil 3:  Tarım 
yatırımları sonucu 

oluşan sektörel 
istihdam (kişi)

Şekil 4:  Tarım 
yatırımları sonucu 
oluşan sektörel sera gazı 
emisyonları (milyon 
ton)
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Şekil 8’de görüldüğü gibi %20 oranında (7,7 milyar TL) artan tarım 
yatırımları kendisi dışında en fazla elektrik (EL) sektöründeki sera 
gazlarını arttırarak 0,18’den 0,22 milyon tona çıkarmaktadır. Tarım 
yatırımları yoluyla en az sera gazı artışı ise sağlık hizmetleri (HE) 
sektöründe gerçekleşmektedir. Artan tarım yatırımı tüm sektörlerde 
toplam 10,57 milyon ton sera gazı emisyonuna sebep olmaktadır; 
bunun 9,95 milyon tonu tarım sektörünün kendisinde oluşmaktadır.

Şekil 6’da görüldüğü gibi %20 oranında (7,7 milyar TL) artan tarım 
yatırımları kendisi dışında en fazla madencilik (MI) sektöründeki 
katma değer oluşumu sağlayarak 801 milyon TL’den 961 milyon 
TL’ye çıkarmaktadır. Tarım yatırımları yoluyla en az katma değer 
artışı ise sağlık hizmetleri (HE) sektöründe olmuştur.

Şekil 7’de görüldüğü gibi %20 oranında (7,7 milyar TL) artan 
tarım yatırımları kendisi dışında en fazla diğer sektörler olarak 
sınıflandırılan (OE) sektördeki istihdamı uyararak 7.097’den 8.517 
kişiye çıkarmaktadır. Tarım yatırımları yoluyla en az istihdam artışı 
ise sağlık hizmetleri (HE) sektöründe gerçekleşmektedir.

Şekil 5:  Artan tarım 
yatırımları sonucu 

oluşan sektörel üretim 
(milyon TL)

Şekil 6:  Artan tarım 
yatırımları sonucu 

oluşan sektörel katma 
değer (milyon TL)

Şekil 7:  
 Artan tarım yatırımları 
sonucu oluşan sektörel 
istihdam (kişi)

Şekil 8:  
Artan tarım 
yatırımlarının diğer 
sektörlerde sebep olduğu 
sera gazı emisyonu 
(milyon ton)
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3.1.3. ENERJİ SEKTÖRÜ SABİT SERMAYE YATIRIMLARI AYNI 
MİKTARDA ARTSAYDI SEKTÖREL ETKİLERİ NASIL OLURDU?
Bu bölümde sabit sermaye yatırımlarının tarımda değil de enerji 
(EL) sektöründe—yukarıdaki senaryoyla aynı miktarda, yani 7,7 
milyar TL—arttığı senaryo diğer sektörlere etkileri bakımından 
incelenmektedir. Şekil 9, 10, 11, 12, sırasıyla 7,7 milyar TL kadar 
artan elektrik yatırımları sonucu oluşan sektörel üretim, katma 
değer, istihdam ve sera gazı emisyonlarının sektörler arası 
dağılımını göstermektedir. Söz konusu veriler, enerji sektöründe 
mevcut yapı korunduğu durumda ilave yatırımın ne gibi etkileri 
olacağını ortaya koymaktadır.

Şekil 9’da görüldüğü gibi 7,7 milyar TL artan enerji yatırımları 
kendisi dışında en fazla madencilik (MI) sektöründeki üretimi 
artırarak 5,6 milyar TL’lik üretim artışı sağlamaktadır. Enerji 
yatırımları yoluyla en az üretim artışı ise 0,13 milyon TL ile sağlık 
hizmetleri (HE) sektöründe gerçekleşmektedir.

Şekil 9’da görüldüğü gibi 7,7 milyar TL artan enerji yatırımları 
kendisi dışında en fazla madencilik (MI) sektöründeki üretimi 
artırarak 5,6 milyar TL’lik üretim artışı sağlamaktadır. Enerji 
yatırımları yoluyla en az üretim artışı ise 0,13 milyon TL ile sağlık 
hizmetleri (HE) sektöründe gerçekleşmektedir.

Şekil 10’da görüldüğü gibi 7,7 milyar TL artan elektrik yatırımları 
en fazla madencilik (MI) ve ikinci sırada kendisindeki (EL) katma 
değeri arttırmaktadır. Elektrik yatırımları yoluyla en az katma değer 
artışı ise sağlık hizmetleri (HE) sektöründe olmuştur.

Şekil 11’de görüldüğü gibi 7,7 milyar TL artan elektrik yatırımları 
kendisi dışında en fazla madencilik (MI) ve diğer sektörler olarak 
sınıflandırılan (OE) sektörlerindeki istihdamı güçlendirmektedir. 
Elektrik yatırımları yoluyla en az istihdam artışı ise sağlık hizmetleri 
(HE) sektöründe gerçekleşmektedir.

 7,7 milyar TL artan elektrik yatırımları toplam 5 milyon ton sera 
gazı (GHG) emisyonuna sebep olmaktadır. Bunun hemen hemen 
hepsi (4,8 milyon ton) sektörün kendisinde oluşmakla birlikte, 
Şekil 12’de görüldüğü gibi, kendisi dışında sera gazını en fazla 
arttırdığı sektörler çimento (CE), ulaştırma (TR) ve madencilik (MI) 
sektörleridir (sırasıyla 0,04, 0,04 ve 0,03 milyon ton GHG). Enerji 
yatırımları yoluyla en az sera gazı artışı ise sağlık hizmetleri (HE) 
sektöründe gerçekleşmektedir. 

Şekil 9:  Aynı miktarda 
artan elektrik 

yatırımları sonucu 
oluşan sektörel üretim

Şekil 10:  
Aynı miktarda artan 
elektrik yatırımları 
sonucu oluşan 
sektörel katma değer 
(milyon TL)

Şekil 11:  
Aynı miktarda artan 
enerji yatırımları 
sonucu oluşan 
sektörel istihdam 
(kişi)
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Yukarıda ortaya konan analizler gerek ekonomik, gerek sosyal, 
gerekse ekolojik etkileri yüksek olan enerji ve tarım sektörlerinde 
yeşil tercihlerin (organik tarım ve yenilenebilir enerji) 
benimsenmediği durumda, verili bir yatırımın Türkiye açısından 
sonuçlarını izlemeyi mümkün kılmaktadır.

3.1.4. TARIM VE ENERJİDE AYNI MİKTARDA YATIRIMIN 
KARŞILAŞTIRMALI SEKTÖREL ETKİLERİ
Yukarıda detaylı olarak incelenen senaryolarda aynı miktarda 
yatırım artışı tarım sektörüne ve enerji sektörüne yapıldığı takdirde 
sektörel etkilerinin neler olacağı incelenmiştir. Bu senaryolarda 
yapılan sabit sermaye yatırımları herhangi bir yeşil dönüşüm 
varsayımı içermemekte olup sektörlerin mevcut yatırımlarının 
bileşimini olduğu gibi korumaya yöneliktir. Bu haliyle, geleneksel 
tarım sektörüne yapılan yatırımların sektörlere yönelik üretim ve 
katma değer katkıları enerji yatırımlarının etkilerine kıyasla açık 
ara fazladır. Tarım yatırımları (finansal hizmetler [FS], madencilik 
[MI] ve elektrik [EL] sektörleri hariç) diğer tüm sektörlerde 
enerji yatırımlarının sağladığından daha fazla arz ve katma değer 
yaratmaktadır. Tarım yatırımlarının enerji yatırımlarına kıyasla 
yarattığı arz etkisinin en fazla yansıdığı sektörler yine tarımın 
kendisi (AG), kimya (CH) ve gıda işleme (FO) sektörleridir. Katma 
değer açısından tarım yatırımları sonucu daha avantajlı hale gelen 
sektörler yine tarım ve gıda işlemedir. İstihdam etkileri bakımından 
tarım yine hemen hemen bütün sektörlerde (finansal hizmetler 
[FS], madencilik [MI] ve elektrik [EL] sektörleri hariç) elektrik 
yatırımlarının uyardığından daha fazla işgücü uyarmıştır. Göreceli 
olarak en fazla istihdam artışı tarım (AG), diğer sektörler (OE) ve 

Şekil 12:  Aynı 
miktarda artan enerji 

yatırımları sonucu 
oluşan sektörel sera 

gazı emisyonları 
(milyon ton)
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perakende (RT) sektöründe meydana gelmektedir. Son olarak tarım 
yatırımlarının tarım sektöründe neden olduğu sera gazı emisyonları 
enerji yatırımlarının sebep olduğu emisyonlardan daha fazladır. 
Elektrik yatırımlarındaki artış ise elektrikteki emisyonları tarım 
yatırımlarının elektrik emisyonlarına etkisine kıyasla çok daha fazla 
arttırmaktadır.

3.1.5. ALTERNATİF SENARYOLAR: YATIRIMLAR YOLUYLA YEŞİL 
DÖNÜŞÜM MÜMKÜN OLSA?
Önceki bölümlerde tarım ve enerji sistemlerinin sabit sermaye 
miktarını arttırmak üzere yapılan yatırımların geleneksel ve fosil 
yakıt odaklı mevcut durumu devam ettiren yatırımlar olduğu 
varsayılmaktadır. Ulusal düzeyde mercek altına alınacak yeşil 
dönüşüm senaryolarında ekolojik açıdan sürdürülebilir içeriğe 
kavuşturulmuş önceki senaryolarla aynı miktarda tarım ve enerji 
yatırımlarının olası etkileri incelenecektir.

3.1.5.1 AYNI MİKTARDA YATIRIM KONVANSİYONEL TARIMA DEĞİL DE 
ORGANİK TARIMA YAPILSAYDI?
Uzunca bir süreden beri tarımsal araştırmalar yapan Rodale 
Enstitüsü, çalışmalarında organik tarımın konvansiyonel tarım 
sistemlerine kıyasla daha donanımlı ve insanlığı beslemeye elverişli 
olduğunu göstermektedir (Rodale Enstitüsü, 2022). Enstitü’nün 
çalışmalarına göre organik verim geleneksel yöntemlerden elde 
edilen verimle eşdeğerdir. Organik tarım, kurak geçen yıllarda 
geleneksel tarımdan daha iyi performans gösterir. Organik tarım 
sistemleri toprağın organik maddesini tüketmek yerine yeniden 
oluşturarak onu sürdürülebilir bir sistem haline getirir. Enstitü’nün 
bulguları, organik tarımın %45 daha az enerji kullandığını ve daha 
verimli olduğunu ortaya koymaktadır. Organik sistemler %40 
daha az sera gazı üretir. Konvansiyonel sistemlerdeki doğrudan 
girdilerden kaynaklanan en çok sera gazı emisyonu gübre üretimi 
ve çiftlikte yakıt kullanımından kaynaklanmaktayken, organik 
sistemlerdeki doğrudan girdilerden kaynaklanan en çok sera gazı 
emisyonu, yakıt kullanımı ve tohumlardan kaynaklanmaktadır. 
Ayrıca, organik sistemler, kuraklık zamanlarında %40’a kadar 
daha yüksek verim sağlar. Organik sistemlerde üretim verimliliği 
konvansiyonel sistemlere göre %28 daha yüksek olmuştur (Rodale 
Enstitüsü, 2022). Bunun bir nedeni, organik sistemlerin toprak 
kalitesinde de artışa yol açarak birim alandan elde edilecek ürünü 
arttırması olabilir. Geleneksel verim ölçütleri (kişi başına düşen 
üretim ya da toplam faktör verimliliği gibi) toprak kalitesini bir 
verim artış kaynağı olarak hesaba katmadığından organik tarıma 
dair yanıltıcı bilgi verebilir. Toprak kalitesindeki değişikliklerin 
hesaba katılması, çeşitli mahsul rotasyonları ve organik gübre 

yoluyla toprak kalitesini artırmak için tasarlanmış alternatif 
mahsul uygulamaları araştırılırken özellikle önemlidir (Jaenicke 
ve Drinkwater, 1999). Green ve Maynard’ın (2006) çalışmasına 
göre organik tarım yeni işler yaratmayı teşvik etmekte ve 
organik olmayan çiftliklere göre hektar başına %30’dan fazla iş 
sağlamaktadır. Organik sistemlerde desteklenen iki uygulama olan 
çiftlikte işleme ve doğrudan pazarlamanın eklenmesi ile iş yaratma 
olanakları daha da artmaktadır.

Bu çalışmada IO analizi yoluyla mercek altına alınan senaryoda, 
7,7 milyar TL’lik tarım yatırımı toplam 731.665 kişilik istihdam 
yaratacaktı. Bunun 706.345’i tarım (AG) sektörünün kendisinde geri 
kalanı diğer sektörlerde olacaktı. Aynı miktar yatırım konvansiyonel 
tarıma değil de organik tarıma yapılsaydı ne kadar istihdam 
yaratılırdı, ne kadar emisyon gerçekleşirdi? 

Rodale Enstitüsü verileri (2022) ile yaptığımız hesaplamalara göre 
organik tarım bu yatırımlar sonucunda konvansiyonele kıyasla 
219.500 kişi daha fazla istihdam edebilirdi. Ayrıca, organik tarım 
4,2 milyon ton daha az sera gazına yol açabilir, organik tarımda 
kullanılacak enerji girdisinin değeri de konvansiyonel tarıma kıyasla 
0,8 milyar TL daha az olurdu (Tablo 1).

Rajasthan’da (Hindistan) Tüketici Birliği ve Güven Derneği 
(CUTS) tarafından 2015’te yapılan bir araştırma çiftçilerin 
en az %97,6’sının kimyasal bazlı tarım girdilerinin yol açtığı 
tehlikelerin farkında olduğunu; ancak arz sorunu olacağı 
endişesi, geleneksel tarımdan organik tarıma geçiş dönemi 
zorlukları ve organik girdilerin bulunmaması korkusu vb. 
etkenlerin onları organik tarıma geçmekten alıkoyduğunu 
gösteriyor. Hükümetin organik tarımı teşvik etmek için 
gösterdiği çabaya rağmen, Rajasthan’daki çiftçilerin sadece 
%16,3’ü organik girdi kullanıyor.

İstihdam (kişi) GHG emisyonu 
(milyon ton)

Kullanılan enerji 
sektörü girdisi 

Konvansiyonel 
tarım 731.665 10,57 1,9

Organik tarım 951.165 6,34 1,1

Tablo 1:  
Konvansiyonel 
ve organik tarım 
yatırımlarının 
karşılaştırmalı etkileri
Kaynak: Rodale Enstitüsü 
verileri kullanılarak yazarın 
hesaplamaları

ORGANİK TARIMA 
YAPILAN AYNI 
MİKTARDA YATIRIM 
KONVANSİYONEL 
TARIMA KIYASLA 
DAHA FAZLA İSTİHDAM 
YARATIRKEN, DAHA AZ 
SERA GAZI EMİSYONU 
VE DAHA AZ ENERJİ 
İHTİYACINA NEDEN 
OLMAKTADIR.
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3.1.5.2 AYNI MİKTARDA YATIRIM FOSİL YAKITLARA DEĞİL DE 
YENİLENEBİLİR ENERJİYE YAPILSAYDI?
Önceki bölümlerde yapılan IO analizine göre 7,7 milyar TL’lik enerji 
yatırımı toplam 12.505 kişilik istihdam yaratacaktı. Bunun 3.771’i 
elektrik üretimi sektörünün kendisinde geri kalanı diğer sektörlerde 
olacaktı. Aynı miktar yatırım fosil yakıtlara değil de yenilenebilir 
enerjiye (örneğin rüzgâr, güneş, jeotermal, hidro, biyokütle) veya 
enerji verimliliğine yapılsaydı ne kadar istihdam yaratılırdı? 

Bu soruya cevap verebilmek için çalışmada Brown, Soni ve Li (2020) 
makalesinde geçen ve IMPLAN projesi tarafından hesaplanmış 
olan yenilenebilir enerji istihdam girdi-çıktı katsayılarını 
kullanılmaktadır. Ayrıca, farklı varsayımları içeren başka modellerle 
karşılaştırma yapabilmek amacıyla Garrett-Peltier (2017) istihdam 
katsayılarından faydalanmaktayız. IMPLAN katsayıları Garrett-
Peltier katsayılarından daha muhafazakâr sonuçlar vermektedir. 
Her halükârda, Tablo 2’den görüleceği üzere her iki yaklaşıma göre 
de hemen hemen bütün yenilenebilir enerji formlarına yönelik 
yatırım fosil yakıtlara yapılan aynı miktarda yatırımdan daha fazla 
istihdam yaratma potansiyeline sahiptir. Sonuçlar enerji verimliliği 
açısından bakıldığında da istihdam yanlısıdır: Enerji verimliliği 
yatırımları fosil yakıt yatırımlarına kıyasla farklı senaryolarda 
neredeyse iki-üç kat daha fazla istihdam yaratmaktadır. Yatırımların sera gazı emisyonu etkilerine bakmadan önce 2018 

sonu itibariyle elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımını 
hatırlamak önemlidir. 2018 sonu itibariyle üretimde fosil yakıtların 
payı %67,7, yenilenebilir enerjinin payı ise %32,3 düzeyindedir 
(TEİAŞ, 2022). Bu dağılıma istinaden yakıt-kaynaklı emisyonlar 
2018’de 390 milyon ton CO2’tir.  Bu miktarın 155 milyon tonu 
elektrik (EL) sektöründe oluşan emisyonları kapsamaktadır (BP 
Statistical Review of World Energy, 2019).

Önceki bölümlerde yapılan yatırım senaryosu IO analizinde, 
yatırımların (7,7 milyar TL) elektrik sisteminin mevcut bileşimine 
yapılması halinde elektrik kaynaklı emisyon artışının diğer 
sektörlerdeki emisyon artışıyla beraber toplam 5 milyon ton olacağı 
görülmüştü. Söz konusu yatırımlar enerji sistemini mevcut fosil 
yakıt ağırlıklı haliyle devam ettirme yönlü olmak yerine yenilenebilir 
enerjiye yapılsa, özellikle de güneş ve rüzgâr gibi neredeyse sıfır 
emisyonlu sistemler tercih edilse, yatırımların uyaracağı yeni 
GHG emisyonu çok az olurdu. Örneğin Pehl vd. (2017)’nin yaşam 
döngüsü analizi ve entegre enerji modellemesi kullanarak yaptıkları 
kWh başına emisyon analizlerinde güneş enerjisi sistemlerinin 
karbon ayak izi (inşaat, kurulum ve işletme esnasında salınan 
emisyonlar da dahil) 6g CO2e/kWh ve rüzgârınki 4g CO2e/kWh 
olarak bulunmuştur. Bu rakam, kömürde 109 grama çıkmaktadır. 

Doğrudan İstihdam Dolaylı İstihdam Toplam İstihdam

Elektrik üretimi

Fosil yakıtlar 3.771 8.734 12.505

Rüzgâr 2.769 ila 16.288 4.292 ila 19.198 7.061 ila 35.486

Güneş 11.784 ila 17.090 800 ila 17.075 12.584 ila 34.165

Enerji verimliliği

Endüstri 15.967 ila 21.742 2.222 ila 19.000 23.965 ila 34.967

Konut 22.272 2.481 24.754

Ticari 23.981 950 24.931

Akıllı şebeke 14.683 17.217 31.900

Tablo 2:  
Fosil yakıtlara, 

yenilenebilir enerjiye 
ve enerji verimliliğine 

yapılan yatırımların 
karşılaştırmalı istihdam 

etkileri.
Kaynak: IMPLAN (2017) 
ve Garrett-Peltier (2017) 
Employment Multipliers 

verileri kullanılarak yazarların 
hesaplamaları sonucu elde 

edilmiştir. Endüstride enerji 
verimliliği, güneş ve rüzgâr 

enerjisi yatırımları için iki 
farklı çalışmanın katsayıları 

kullanılarak bir değer aralığı 
verilmiştir. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
YATIRIMLARI FOSİL 
YAKIT YATIRIMLARINA 
KIYASLA NEREDEYSE 
İKİ-ÜÇ KAT DAHA 
FAZLA İSTİHDAM 
YARATMAKTADIR.

YENİLENEBİLİR 
ENERJİYE YAPILAN AYNI 

MİKTARDA YATIRIM 
FOSİL YAKITLARA 

KIYASLA DAHA FAZLA 
İSTİHDAM YARATMA 

POTANSİYELİNE SAHİP 
OLDUĞU GİBİ ÇOK 

DAHA AZ SERA GAZI 
EMİSYONUNA NEDEN 

OLACAKTIR. 
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• Kurumsal planlama, koordinasyon ve uygulama yapısı
• Kömürden çıkış uygulama takvimi ve patikası
• Etki analizi
• Eylem Planı

BÖLGESEL ADİL DÖNÜŞÜM PLANLANMASI
Bir önceki bölümde adil dönüşümün makro/ulusal ve yerel/bölgesel 
ölçekte birbirleriyle bağlantılı şekilde planlanması ve uygulanması 
gerektiği vurgulanmıştı. Ulusal ölçekteki planlama sürecine ilişkin 
tartışmayı takiben, bu bölümde bölgesel/yerel ölçekte bu tür bir 
planlama ve uygulama sürecinin nasıl ilerleyebileceği, sürecin 
farklı aşamaları ve girdilerinin neler olabileceği konusunda 
öneri niteliğinde bir tartışma yürütülecektir. Planlama sürecine 
ilişkin önerilerin geliştirilmesinde a) konu ile ilgili araştırmacılar, 
sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarının yaptığı 
çalışmalar, b) belirli bölgeler için öneri niteliğinde sivil toplum 
kuruluşları tarafından veya ilgili yönetimler (yerel ya da ulusal) 
tarafından uygulanmak üzere hazırlanmış adil dönüşüm planları 
değerlendirilmeye alınmıştır. Bu farklı bilgi kaynakları kullanılarak 
sunulan planlama çerçevesinin bir yöntem önerisi olduğu, 
uygulamanın ise kömür bölgelerinin özgün siyasi, toplumsal, 
ekonomik ve çevresel koşulları bağlamında şekilleneceği akılda 
tutulmalıdır. 

Ulusal ölçekte kömürden çıkış için bir yol haritası ve takvimin 
belirlenmesini takiben kömür bölgelerinde adil bir dönüşüm 
sürecinin nasıl yönetileceği ve icra edileceğini şekillendirmek üzere 
bölgesel planların yapılması gereklidir (Şekil 13). Kömür bölgeleri, 
kömüre bağımlılığın derecesi ve biçimi, ekonomik ve sosyal yapı, 
ekonomik çeşitlendirme olanakları, kalkınma ihtiyaçları ve talepleri, 
yerel paydaşların kömürden çıkışa yaklaşımı ve birbirleriyle ilişkileri 
bağlamında farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla, bölgesel/
yerel düzeyde adil dönüşümün, ulusal kömürden çıkış planlarıyla 
uyumlu, ancak bölgelerin özgül koşullarına uygun, yerel paydaşların 
ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verebilecek, bu paydaşlar 
arasında sosyal diyaloğa dayalı ve katılımcı bir şekilde planlanması 
ve uygulanması elzemdir. Nitekim AB Adil Geçiş Mekanizması 
fonlarından faydalanılması için üye ülkelerin geçiş sürecinden 
en çok etkilenecek bölgeler için yerel ve bölgesel yönetimlerin 
katılımıyla Bölgesel Adil Geçiş Planları hazırlaması koşulunu 
getirmiştir. 

Bölgesel/yerel adil geçiş planlaması sürecinde şu temel ilkelere 
dikkat edilmelidir:

• Adil dönüşüm planı kömürden çıkışın etkilerini telafi etmeli 
ancak sadece bununla sınırlı kalmamalıdır. Bu süreç daha 
adil ve sürdürülebilir bir yerel/bölgesel kalkınma sürecinin 
katalizörü olarak kurgulanmalı ve mevcut eşitsizlikleri 
gidermeyi, toplumsal refahı artırmayı, bunu adil ve 
sürdürülebilir şekilde yapmayı ve bölgeleri iklim değişikliği 
dahil şoklara karşı dirençli hale getirmeyi hedeflemelidir.

• Böyle bir bakış açısı planlamanın hangi ölçekte yapılması 
gerektiği konusu ile de ilişkilidir. Sadece doğrudan etkileri 
azaltmaya yönelik değil de daha kapsamlı bir yerel/bölgesel 
planlama süreci yürütülecek ise, kömür madenciliği ve kömürlü 
enerji üretimi tesislerinin bulunduğu alanları ekonomik, 
toplumsal, ekolojik ve idari olarak bağlarının olduğu bölgelerle 
birlikte ele almak daha anlamlıdır. 

• Net sıfıra ulaşmak için azaltım hedefleri ve takvimi
• Sektörlere göre azaltım hedefleri
• Sektör bazında karbonsuzlaşmanın nasıl gerçekleştirileceği 

• Kömürden çıkış hedefleri ve takvimi
• Termik santraller bazında kapanma tarihleri

4. ADİL DÖNÜŞÜM PLANLAMASI: 
BÖLGESEL/YEREL ÖLÇEK
Ulusal ölçekte belirlenen karbonsuzlaşma yol haritası ve 
takvimi, adil dönüşüm sürecinin nasıl yönetileceğini ve 
icra edileceğini şekillendiren ve bölgesel özelliklere göre 
oluşturulan yerel planlarla desteklenmelidir.

ULUSAL NET SIFIR STRATEJİSİ

ULUSAL KÖMÜRDEN ÇIKIŞ STRATEJİSİ

Şekil 13: Adil Dönüşüm 
Planlaması 

YEREL DÜZEYDE ADİL 
DÖNÜŞÜM; ULUSAL YOL 

HARİTASINA UYUMLU, 
ANCAK BÖLGELERİN 

ÖZGÜL KOŞULLARINA 
UYGUN, YEREL 

PAYDAŞLARIN İHTİYAÇ 
VE TALEPLERİNE 

CEVAP VEREBİLECEK 
VE SOSYAL 

DİYALOĞA DAYALI VE 
KATILIMCI ŞEKİLDE 
HAZIRLANMALIDIR.

ADİL DÖNÜŞÜM 
SÜRECİ DAHA ADİL 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
BİR YEREL/BÖLGESEL 
KALKINMA SÜRECİNİN 
KATALİZÖRÜ OLARAK 
KURGULANMALIDIR. 
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• Sürecin planlanmasında demokratik ve etkin bir yönetişim 
yapısının, farklı paydaşlar arasında toplumsal diyaloğu 
kolaylaştıran kurumsal yapıların ve kapsayıcı ve katılımcı karar 
alma mekanizmalarının tesis edilmesi son derece önemlidir. 
Adil dönüşüm kavramındaki adalet anlayışı, farklı toplumsal 
kesimlerin—özellikle de dar gelirli ve/veya ayrımcılığa 
uğrayanların—kendine has ihtiyaçları ve değerlerinin ve ayrıca 
vatandaşların ve toplumsal aktörlerin kendilerini etkileyen 
kararlarda söz sahibi olma hakkının tanınmasını gerektirir. 
Kapsayıcılık bu bağlamda kömür ekonomisinden faydalananlar 
ile zarar gören ya da herhangi bir ilişkisi olmayanların ihtiyaç 
ve tercihleri arasında denge kurulabilmesi için önemlidir.

• Planlamaya temel olmak üzere, kömürden çıkışın bölgenin 
sosyo-ekonomik yapısı, çevresel koşulları ve başta kömür 
sektöründe istihdam edilenler olmak üzere farklı toplumsal 
kesimler üzerindeki etkilerinin kapsamlı ve ayrıntılı 
çalışmalarla incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmaların 
bulguları, adil dönüşüm sürecindeki zorlukların ve fırsatların 
ortaya konmasını sağlayacağı gibi, paydaşlar arasındaki 
müzakerelere de altlık oluşturacak, bu müzakerelerin somut 
bilimsel veriler ve analizler üzerine kurulmasına destek 
olacaktır.

• Kömürden çıkılan bölgelerde yeni istihdam sahalarının 
açılması, yerel ekonominin çeşitlendirilmesi, ekolojik 
restorasyon, olası altyapı iyileştirmeleri gibi eylemlerin hepsi 
bu bölgelere yeni yatırımlar yapılması anlamına gelecektir. Bu 
yatırımların ne olacağı, uzun vadeli bir bakış açısıyla, bölgenin 
ihtiyaçlarına ve koşullarına uygunlukları ve sürdürülebilirliğe, 
eşitsizliklerin azaltılmasına ve toplumsal refaha katkıları 
temelinde belirlenmelidir. Bu bağlamda bir yandan kömürden 
çıkılırken, diğer taraftan doğaya ve halk sağlığına olumsuz 
etkileri olabilecek yatırımlar adil dönüşüm kapsamında 
değerlendirilemez. Benzer şekilde, kömür sektöründe kadın 
istihdamının çok düşük olduğu (Acar, S. ve Kızılkaya, 2021) 
dikkate alınmalı, yeni yatırımlar belirlenirken istihdamdaki 
toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliği azaltmaya önem 
verilmelidir. Yatırımlarla açılacak yeni istihdam alanlarında 
insana yakışır işler sağlanmalı ve kömür sektörü çalışanlarının 
gelirleri ve sosyal hakları korunmalıdır. 

4.1. PLANLAMA AŞAMALARI
Yukarıda tartışılan temel ilkeler üzerine kurulması gereken 
bölgesel/yerel adil dönüşüm planlaması şu aşamaları takip 
etmelidir:

4.1.1. KURUMSAL BİR PLANLAMA, KOORDİNASYON VE UYGULAMA 
YAPISININ TESİS EDİLMESİ
Temel yetki ve sorumluluğu adil dönüşüm sürecini planlamak 
ve yönetmek olan belirli bir kurumsal yapının olması sürecin 
sürdürülebilirliği ve başarısı açısından oldukça önemlidir 
(iFOREST, 2022; World Bank Group, 2018). Kamu, özel sektör ve 
sivil toplumun birlikte çalıştığı çok katmanlı (farklı ölçeklerden 
aktörleri kapsayan) yönetişim kurumları hem farklı çıkarların, 
değerlerin ve bakış açılarının sürece dahil edilmesini, hem sürece 
yönelik toplumsal desteğin sağlanması ve sürdürülmesini, hem de 
uygulamaların etkinliğinin artırılmasını sağlayabilir (C40 Cities, 
2021a; iFOREST, 2022). Yerel yönetimlerin bu yapının kurulmasına 
öncülük etmek açısından en uygun kurum olduğu söylenebilir. Yerel 
yönetimler öncülüğünde bu yapıda hangi toplumsal aktörlerin ve 
onları temsil eden kurumların olacağını belirlemek üzere paydaş 
haritası (Şekil 14) yapılması faydalı olacaktır. Türkiye’nin mevcut 
toplumsal ve politik yapısı dikkate alındığında ana paydaşlar 
arasında şu aktörlerin olması beklenebilir: 

• Merkezi hükümet kurumları (valilik ve kaymakamlık, il ve ilçe 
müdürlükleri, bölgesel kalkınma ajansları, İŞKUR)

• Yerel yönetimler (büyükşehir, şehir ve ilçe belediyeleri, 
muhtarlıklar)

• Kömür sektörü (maden ve santral işletmeleri, işçiler ve 
sendikaları)

• Ticaret ve sanayi kuruluşları ve örgütleri (büyük ölçekli 
işletmeler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, işveren örgütleri)

• Yerel topluluklar (çiftçiler, esnaflar, kadınlar, gençler, yoksul ve 
diğer kırılgan konuma itilmiş kesimler vb.) 

• Sivil toplum örgütleri (yerel ve ulusal)

• Eğitim kurumları (üniversiteler, meslek liseleri, diğer eğitim 
kurumları)

PLANLARIN SOMUT 
BİLİMSEL VERİLER VE 

ANALİZLER ÜZERİNE 
KURULABİLMESİ İÇİN 

KÖMÜRDEN ÇIKIŞIN 
BÖLGENİN SOSYO-

EKONOMİK YAPISI, 
ÇEVRESEL KOŞULLARI 

VE FARKLI TOPLUMSAL 
KESİMLER ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ KAPSAMLI 
ÇALIŞMALARLA 

İNCELENMELİDİR. 

TEMEL YETKİ VE 
SORUMLULUĞU ADİL 
DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ 
PLANLAMAK VE 
YÖNETMEK OLAN, 
KURULMASINA YEREL 
YÖNETİMLERİN 
ÖNCÜLÜK EDEBİLECEĞİ 
BİR KURUMSAL YAPI 
OLUŞTURULMALIDIR.
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Adil dönüşümün tüm paydaşlar için görece yeni bir konu olduğu 
dikkate alınırsa öncelikle bu konuda hem kurumların hem de 
daha genel olarak yerel halkın bilgilendirilmesi gerektiği açıktır. 
Paydaşların belirlenmesi ve bilgilendirilmesini takiben, planlama 
sürecinde nasıl bir takvim izleneceği, paydaş görüşlerinin ne 
şekilde alınacağı, paydaşlar arasında toplumsal diyaloğun nasıl 
kolaylaştırılacağı, paydaşların süreçte ne tür roller üstleneceği, 
paydaşlar arasında (farklı kamu kurumları veya tek kamu 
kurumunun birimleri—örneğin belediyeler içindeki farklı daireler—
arasındakiler de dahil) bilgi akışının ve koordinasyonun nasıl 
sağlanacağı ve kararların ne şekilde alınacağı gibi konularda 
uzlaşmaya varılması gerekecektir. 

Paydaş katılımı konusunda dikkat edilmesi gereken bir konu da 
kimi toplumsal kesimlerin bu önerilen türdeki yapı ve süreçlere 
katılım açısından aynı temsil ve görüşlerini ifade etme gücüne ve 
deneyimine sahip olmadığıdır. Özellikle ekonomik ve toplumsal 
olarak güçsüz ve örgütsüz kesimler (örneğin yerel toplulukların 
görece yoksul üyeleri, kadınlar ve gençler) için bu tespit yapılabilir. 
Dolayısıyla, bu kesimlerin ihtiyaçlarının, değerlerinin ve 
görüşlerinin içerilebilmesi için katılım araçları ve yöntemlerinin bu 
eşitsizliği dikkate alacak şekilde tasarlanması ve çeşitlendirilmesi, 
katılımın belirli bir öğrenme süreci içereceği kabul edilerek buna 
zaman tanıyacak ve destekleyecek mekanizmaların kurgulanması 
gereklidir. 

MERKEZİ HÜKÜMET

YEREL HÜKÜMET

KÖMÜR SEKTÖRÜ

TİCARET SANAYİ 
SEKTÖRÜ

YEREL TOPLULUKLAR

EĞİTİM KURUMLARI

SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLERİ

VALİLİK VE  
KAYMAKAMLIKLAR

ÇİFTÇİLER

YEREL ÖRGÜTLER

ÜNİVERSİTELER

ESNAFLAR

ULUSAL ÖRGÜTLER

MESLEK LİSELERİ DİĞER MESLEKİ 
EĞİTİM KURUMLARI

KADINLAR GENÇLER YOKSUL VE KIRILGAN 
KESİMLER

BÜYÜKŞEHİR VEYA
İL BELEDİYELERİ

İLGİLİ BAKANLIKLARIN
İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

İLÇE BELEDİYELERİ

MADEN İŞLETMELERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 
İŞLETMELER

SANTRAL İŞLETMELERİ

KÜÇÜK VE ORTA 
ÖLÇEKLİ İŞLETMELER

İŞÇİLER VE SENDİKALAR

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

BÖLGESEL KALKINMA
AJANSLARI

MUHTARLAR

İŞKUR

PAYDAŞLAR

Şekil 14: Paydaş 
haritası*
* Şekil iFOREST (2022, 
s.91) raporundan 
yararlanarak 
hazırlanmıştır.
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4.1.2. BÖLGEDE KÖMÜRDEN ÇIKIŞIN NASIL UYGULANACAĞININ VE 
TAKVİMİNİN BELİRLENMESİ
Kömür madenciliği ve/veya kömürlü elektrik üretiminden 
tek seferde çıkılabileceği gibi, bu süreç aşamalı olarak da 
gerçekleştirilebilir. Örneğin birden fazla ünitesi olan termik 
santrallerin üniteleri aşamalı olarak devreden çıkarılabilir ve buna 
paralel olarak kömür madenciliğinde üretim miktarı tedricen 
azaltılabilir. Burada önemli olan husus bu uygulama takviminin 
ulusal ölçekli net sıfır hedefleri ve yol haritası ile uyumlu olması ve 
net olarak belirlenmesidir. 

4.1.3. ETKİ ANALİZİ
Adil dönüşüm kapsamında uygulanacak eylemler belirlenmeden 
önce bölgenin koşulları, ihtiyaçları ve potansiyelleri ile kömürden 
çıkışın etkileri kapsamlı ve detaylı bir şekilde ortaya konmalıdır. Bu 
ihtiyaca yönelik etki analizi şu başlıklar altında yapılabilir:

a. Bölgenin genel demografik ve sosyo-ekonomik yapısının 
betimlenmesi. Bu amaçla şu kaynaklar kullanılabilir:

• Nüfus, eğitim, sağlık, ekonomik sektörler, sosyal hizmetler, 
yoksulluk ve diğer kırılganlık parametrelerine ilişkin kamu 
kurumlarınca toplanan ikincil veriler, 

• Yerel halkın geçim kaynakları ve etkinlikleri ile ihtiyaçlarının 
saptanmasına yönelik anket, birebir görüşme, odak grup 
çalışması gibi saha çalışması yöntemleri ile elde edilen birincil 
veriler,

• Bölgedeki mevcut ekonomik faaliyetlerin durumu, sorunları, 
iyileştirme olanakları konusunda paydaşların görüşlerini 
anlamak için kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum 
kurumları temsilcileriyle görüşme, odak grup ve atölyeler 
yoluyla toplanacak birincil veriler. 

b. Kömür madeni ve kömürlü santralin bölge ekonomisi ve 
yaşamındaki yerinin belirlenmesi. Bu başlık altında şu konulara 
bakılmalıdır: 

• Kömür sektörünün katma değeri, diğer ekonomik etkinliklerle 
ileri ve geri bağlantıları, sağladığı doğrudan ve dolaylı 
istihdam ve yerel yönetim gelirlerine katkısına ilişkin veriler 
toplanmalıdır. AB’nin kömür bölgelerine ilişkin yapılan bir 
çalışmada (Alves Dias vd., 2018) NUTS-2 bölgeleri ve ulusal 
düzeyde kömür üretimi değer zincirindeki (makine ve ekipman, 
enerji tedariki, hizmetler ve araştırma geliştirme faaliyetleri) 

YÖNETİŞİM: FIRSATLAR VE ZORLUKLAR
Her ne kadar sendika temelli bir kavram olsa da dünya genelinde 
birçok örnekte işçi sendikalarının ve işçilerin adil geçiş konusunda 
çekincelerinin olabileceği görülmektedir. Sendikalar ve işçiler genellikle 
mevcut durumda sahip oldukları işlerin yerine yenilerinin ortaya 
çıkmamasından endişe etmektedir. Bununla birlikte çalışma şartlarının, 
iş güvencelerinin ve ücretlerin en az eskisi kadar olması tercihen daha 
iyileşmesi hedefi de ikna edici bulunmayabilir. Endişe ve kuşkuların 
giderilmesi detaylı, somut hedef, öngörü ve verilere dayalı planların 
paylaşılması ile mümkündür. Bu detaylı planların hem işçilerin hem de 
yerel halkın genelini özne olarak konumlandıracak biçimde “katılımcı 
araştırma” yöntemiyle yapılması tercih edilmelidir. 

Dünya genelinde gerçekleştirilen yerel adil geçiş uygulamalarında yerel 
yönetimler oldukça önemli roller üstlenmektedir. Yerel yönetimlerin 
birçok açıdan köprü görevi görmeleri önemlidir. Zira akademi 
(üniversiteler), sendikalar ve işçiler, STK’lar ve işverenler/özel sektör gibi 
farklı pozisyon ve alanlardan aktörlerin paydaş olarak bir araya gelmesi 
öngörülmektedir. İçinde bulundukları konum ve ait oldukları sektör 
itibarıyla birbirinden farklı yöntem, dil, kavram, yaklaşım ve önceliklere 
sahip olabilecek bu paydaşlar arasında iletişimi ve bilgi akışını düzenli 
olarak açık tutmak önemli ve gereklidir.

Yerel yönetimlerin bu süreçte alması kritik olan bir başka koordinasyon 
rolü de ulusal hükümet ve birimleriyle olan ilişkiler üzerinedir. Ulusal 
hükümetin bölge kalkınma ajansları, İŞKUR gibi birçok paydaşın sürece 
dahil edilmesi gereken birimi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ulusal 
ve bölgesel düzeydeki plan ve politikalar ile bir uyum sağlanması 
gerekmektedir. Ayrıca, merkezi hükümetin desteği finansal ve idari 
anlamda yerel düzeydeki adil geçişin imkânlı kılınabilmesi için gereklidir.

Karar alma süreçlerinin işleyişi, bu süreçlerde kullanılacak mekanizma, 
araç ve kurallar (tartışmaların yönetimi, konuşma süreleri, karar alma 
biçimleri [örneğin, oydaşlık], kararların raporlanması vd.) öncelikli olarak 
birlikte belirlenmesi gereken konulardır. Böylelikle tüm paydaşların 
üzerinde mutabık kaldığı bir yol haritası ve kuralları ortaya çıkacaktır. 
Katılımcılık sürecinin işleyişi de katılımcı biçimde belirlenebilir ve 
tercihen belirlenmelidir. Kural ve kriterleri üzerinde ortaklaşıldığı bir 
sürecin paydaş katılımına daha açık olması ve paydaşların da süreci 
daha fazla sahiplenmesi beklenir.

Ortaklaşılması gereken birçok boyut olmasının ötesinde bu sürecin 
çatışmalar içerme ihtimali de unutulmamalıdır. Zira bu süreç, farklı 
sektörlerden ve sosyo-ekonomik kesimlerden aktörlerin bir uzlaşıya 
vararak ortaya bir adil geçiş planı koyması ve bu planı uygulamasıyla 
mümkün olacaktır. Diğer yandan bu aktörlerin bireysel ve/veya sınıfsal 
çıkarları doğrultusunda meseleleri ele almaları ve bunun sonucunda 
da birbirini dışlayan, birbiriyle çatışan farklı yaklaşımların olabileceğini 
öngörmek gerekir. Bu tip tıkanma durumlarının nasıl aşılabileceğine 
dair ön kanaatlerin oluşturulması da sürecin işleyebilmesine yardımcı 
olacaktır.

BÖLGESEL ÖLÇEKTE 
KÖMÜRDEN ÇIKIŞ 
TEK SEFERDE YA DA 
KADEMELİ OLARAK 
PLANLANABİLİR. 
ULUSAL YOL HARİTASI 
İLE UYUMLU 
OLMASI GEREKEN 
UYGULAMANIN 
NE ŞEKİLDE VE 
ZAMANLAMA 
İLE HAYATA 
GEÇİRİLECEĞİNİN 
PLANLAMASINDA ETKİ 
ANALİZİ YOL GÖSTERİCİ 
OLACAKTIR. 

BÖLGESEL ÖLÇEKTE 
KÖMÜRDEN ÇIKIŞ 
TEK SEFERDE YA DA 
KADEMELİ OLARAK 
PLANLANABİLİR. 
ULUSAL YOL HARİTASI 
İLE UYUMLU 
OLMASI GEREKEN 
UYGULAMANIN 
NE ŞEKİLDE VE 
ZAMANLAMA 
İLE HAYATA 
GEÇİRİLECEĞİNİN 
PLANLAMASINDA ETKİ 
ANALİZİ YOL GÖSTERİCİ 
OLACAKTIR. 

TEMELİNDE KATILIMCI 
YÖNTEMLERİN YER 

ALMASI GEREKEN ADİL 
DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN 

FARKLI POZİSYON 
VE ALANLARDAN 

AKTÖRLERİ PAYDAŞ 
OLARAK BİR ARAYA 

GETİRMESİ BEKLENİR. 
ORTAKLAŞILMASI 
GEREKEN BİRÇOK 

BOYUTUN ÖTESİNDE 
SÜRECİN ÇATIŞMALAR 
İÇERME İHTİMALİ GÖZ 
ARDI EDİLMEMELİDİR.
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dolaylı istihdam rakamları girdi-çıktı tabloları kullanılarak 
hesaplanmıştır. Özenç ve Nas Özen (2020) çalışmasında 
benzer bir analiz Türkiye’deki rüzgâr ve güneş enerjisi değer 
zincirleri için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi 
(GBS) verileri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada, GBS’de 
bulunan şirketlere ait istihdam, çalışılan gün sayısı, ücretler, 
çalışanların yaş ve cinsiyet bilgileri ile şirketlerin ayrıntılı 
bilanço bilgileri kullanılmış ve değer zincirinin her aşamasında 
megawatt (MW) başına yaratılan istihdam hesaplanmıştır. 
Bahsedilen çalışmalardakilere benzer bir metodoloji ve veri seti 
kullanılarak hem kömür madenciliği, hem kömürlü elektrik 
üretimi değer zincirinde ilgili bölge içinde ve dışında yaratılan 
istihdam hesaplanabilir. Ek olarak, kömürden çıkışın tek 
seferde veya aşamalı olmasının zaman içerisindeki istihdam 
kaybı etkisi farklı olacağından, farklı kapanma senaryoları 
oluşturulup istihdam etkileri senaryo analizi yöntemi ile 
değerlendirilebilir.

• Kapanma durumunda göç, kültürel kimliğin aşınması, kömür 
sektörü işletmelerinin sağladığı sosyal hizmetlerin (örneğin 
lojman, çalışanların çocuklarına okul servisi) kaybı gibi ortaya 
çıkabilecek diğer toplumsal etkiler belirlenmelidir. Kömür 
sektörü çalışanları ve yerel halk ile yapılacak anket, görüşme 
ve odak grup çalışmalarında bu tür etkilere dair sorular 
yöneltilerek bilgi edinilebilir. 

• Kömür madenleri ve kömürlü termik santrallerin sağlık 
ve çevresel etkilerine ilişkin veriler ve mevcut çalışmalar 
toplanmalı, gerektiği durumda bölgedeki kirlilik yükünü 
belirlemek üzere yeni bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. Bu 
bilgiler hem kömürden çıkışın gerekçelerinin ortaya konması, 
hem de daha sonrasında bu etkilerin yönetilmesi veya 
telafi edilmesine yönelik önlemlerin belirlenmesi açısından 
gereklidir. Türkiye’nin kömür faaliyetlerinin yol açtığı hava 
kirliliği, toprak ve su kaynaklarında ağır metal ve diğer tehlikeli 
madde kirliliği ve sağlık etkilerine ilişkin yapılan çalışmalar 
olmakla birlikte (Gümüşel ve Gündüzyeli, 2019; HEAL 2021), 
bu kapsamdaki verilerin kamu kurumları tarafından düzenli 
olarak paylaşılması önemlidir. 

• Maden ve santral sahalarının kapanma sonrası nasıl 
kullanılabileceğine dair paydaşların görüş ve önerileri 
alınmalıdır. Dünyada maden sahalarının çoğu kapatılıp tarım, 
orman, rekreasyon alanı (örneğin maden ocaklarının yapay 
göllere çevrilmesi) vb. olarak tekrar doğaya kazandırılmakla 
birlikte, müze, kış sporları merkezi, laboratuvar gibi farklı 
kullanımlara açıldığı örnekler de mevcuttur (Rovolis ve 
Kalimeris, 2016). 

• Kömür sektöründe istihdamın detaylı bir profili çıkarılmalıdır. 
Hem kömür madenlerinde hem termik santrallerde taşeron 
işçiler dahil çalışan sayısı, çalışanların yaş, eğitim ve beceri 
durumu, ücretler, çalışma koşulları, sosyal hakları (lojman, 
servis vb.) ve sendikalaşma durumu ayrıntılı olarak ortaya 
konmalıdır. Detaylı bir profil çıkarılması, çalışanların 
ilerideki istihdam edilebilirliklerini değerlendirmek ve bunu 
desteklemek üzere gerekli beceri geliştirme ihtiyacını tespit 
etmek için gereklidir. Bu bilgilerin bir kısmı şirket bünyesinde 
kayıt altında olabilir. Ancak, tüm çalışanları kapsayan bir anket 
uygulanması faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra çalışanların 
kömür sektöründe çalışmanın avantaj ve dezavantajları, 
kömürden çıkış sürecinde ne tür zorluklar yaşayabilecekleri, 
kapanma sonrasında ne yapmak istedikleri—ki bu emeklilik, 
bölgede başka sektörlerde istihdam, kendi işlerini kurmak 
veya bölge dışına çıkmak olabilir—ve bu isteklerine ulaşmak 
için neye ihtiyaçları olabileceği konularındaki görüşleri 
de alınmalıdır. Uygulanacak ankete bu konulara ilişkin 
sorular eklenebileceği gibi, derinlemesine görüşmeler, odak 
grup çalışmaları veya çeşitli katılımcı tartışma araçlarının 
kullanıldığı atölyeler gibi yöntemlerle de bu bilgiler 
toplanabilir. Sendikaların da bu sürece dahil edilmesi, işçilerin 
becerileri ve ihtiyaçları konusundaki görüşlerinin alınması 
önemlidir. 

• Kömür madeni ve termik santralleri işleten şirketlerin adil 
dönüşüm sürecinde ne rol oynayacakları konusunda verecekleri 
karar da sürecin önemli bir bileşenidir. Şirketlerin madenlerin 
kapatılması, santrallerin devreden çıkarılması ve işletme 
sahalarının restorasyonu ve yeni kullanımlara hazır hale 
getirilmesi sürecinde belirli bir sorumluluk üstlenmeleri söz 
konusu olacaktır. Ancak, bunun ötesinde şirketlerin bölge için 
belirlenecek alanlarda yeni yatırımlar yapması da mümkündür. 
Örneğin, yukarıda da değindiğimiz gibi, kapatılacak işletme 
sahalarında güneş enerjisi yatırımı yapılacak olursa bizzat 
şirketler buna gönüllü olabilir. Nitekim, Türkiye’de yakın 
zamanda geliştirilen hibrit santrallerin (kömür ve güneş 
kapasitesini bir arada içeren) gelişimi bu yönde bir istekliliğin 
olabileceğine işaret etmektedir. Ancak, yukarıda da belirtildiği 
gibi, kamuya ait olan bu alanların nasıl kullanılacağına yönelik 
karar yerel paydaşların katılımıyla verilmelidir. 

c. Bölgenin kalkınma ihtiyaçlarının ve önceliklerinin belirlenmesi: 
Bu amaçla ilk olarak mevcut bölgesel kalkınma planları, yerel 
yönetimlerin stratejik planları ile kamu kurumları, üniversiteler 
ve sivil toplumun konu ile ilgili yaptığı çalışmaların sistematik 
olarak derlenmesi ve incelenmesi gereklidir. Bunu takiben farklı 
paydaşların görüşleri derinlemesine görüşmeler, odak grup 

KÖMÜR SEKTÖRÜNDE 
İSTİHDAMIN DETAYLI 
BİR PROFİLİNİN 
ÇIKARILMASI, 
BUNU YAPARKEN 
SENDİKALARIN SÜRECE 
DAHİL EDİLEREK 
İŞÇİLERİN BECERİ VE 
İHTİYAÇLARI HAKKINDA 
GÖRÜŞLERİNİN 
ALINMASI ÖNEMLİDİR. 

KAPATILAN MADEN 
SAHALARI TARIM, ORMAN, 

REKREASYON ALANI VB. 
OLARAK TEKRAR DOĞAYA 

KAZANDIRILABİLMEKTEDİR. 
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çalışmaları, katılımcı araçların kullanıldığı atölyeler ve anket 
gibi yöntemler kullanılarak alınabilir. Burada özellikle yoksul ve 
toplumsal yaşamda kırılgan pozisyona itilmiş kesimler ile kadınlar 
ve gençlerin görüşlerinin alınması konusunda gerekli çabanın 
gösterilmesi önemlidir. Bu başlık altında bölgenin geleceğinde 
belirleyici olabilecek iklim değişikliği etkileri, iklim değişikliğine 
uyum eylem planları, merkezi hükümet ve özel sektör tarafından 
yapılması planlanan yatırımlar gibi hususlar da dikkate alınmalıdır.

d. Bölgede ekonomik çeşitlendirme olanaklarının belirlenmesi: Adil 
dönüşüm kapsamında yatırım yapılabilecek ve desteklenebilecek 
sektörlerin ortaya çıkarılması amacıyla bölgede hangi sektörlerin 
gelişme potansiyeli ve rekabet avantajı olduğunun bilinmesi 
önemlidir. Bu potansiyeller mevcut plan ve programlarda ele 
alınmış olabileceği gibi, bölgesel kalkınma ajansları başta olmak 
üzere bu konuda farklı kurum ve kuruluşların çalışmalar yapmış 
olması muhtemeldir. Bunlara ek olarak yine saha çalışması 
yöntemleri kullanılarak farklı paydaşların kömür sonrasında hangi 
sektörlerin öne çıkabileceği konusunda görüşleri alınabilir. Burada 
potansiyeller kadar, bunların hayata geçirilmesinin önündeki 
engeller veya geliştirilmeleri için gerekli koşulların neler olduğuna 
ilişkin bilgi toplanması da önemlidir. Bu amaçla farklı sektörler için 
güçlü ve zayıf yanlar, fırsat ve tehditlerin değerlendirildiği SWOT 
analizi kullanılabilir. 

e. Potansiyel sektörel gelişmeler bağlamında beceri ve mesleki 
eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi: Başta kapatılacak olan kömür 
sektörü ve termik santral işletmelerinde çalışanların gelişmesi 
beklenebilecek alanlarda istihdam edilebilmeleri için gelecekte 
bölgede ihtiyaç duyulacak mesleki bilgi ve beceri profilinin 
belirlenmesi gereklidir. Nitekim Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) 2015’te yayınladığı Adil Geçiş Rehber İlkeleri bu konuya 
özellikle önem vermektedir. Kömür sektörü çalışanlarının mevcut 
becerileri ile ilerideki beceri profilinin karşılaştırılması anılan 
sektör çalışanlarının bu alanlarda istihdam edilebilmeleri için 
gerek duydukları mesleki eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini 
sağlayacaktır. Bu bilgilerin kömür sektörü çalışanları ile 
paylaşılması kendilerini bekleyen riskler ve fırsatlar konusunda 
daha iyi fikir sahibi olup, kendi geleceklerine ilişkin kapsamlı bir 
planlama yapabilmelerine de destek olacaktır. 

Bahsettiğimiz türde bir karşılaştırma ILO’nun ISCO-08 Uluslararası 
Standart Meslek Sınıflaması kullanılarak yapılabilir. ISCO-08 
sınıflaması belirli bir işte yerine getirilen görev ve sorumluluklar 
üzerinden 10 ana meslek kategorisi belirlemiştir. Bu ana kategoriler 
altında her bir grubun giderek daha ayrıntılandırıldığı 43 alt-
ana kategori, 130 ikincil kategori ve 436 birim belirlenmiştir. 
Yeşil ekonomiye geçiş sürecinde küresel ölçekte ortaya çıkacak 

BÖLGENİN KALKINMA 
İHTİYAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ 

BELİRLENİRKEN ÖZELLİKLE 
YOKSUL VE KIRILGAN 

POZİSYONA İTİLMİŞ 
KESİMLER İLE KADINLAR 

VE GENÇLERİN GÖRÜŞLERİ 
ALINMALIDIR.
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mesleki beceri ihtiyaçlarını analiz eden 2019 ILO raporu Skills 
for A Greener Future: A Global View (Daha Yeşil Bir Gelecek için 
Beceriler: Küresel Bir Bakış) bahsedilen sınıflandırma temelinde 
küçülmesi beklenen sektörlerde yaşanacak istihdam kayıplarını 
büyümesi beklenen sektörlerde yaratılacak yeni istihdamla 
karşılaştırmaktadır. Rapor, yeşil ekonomiye geçiş senaryolarında 
birçok meslek grubu için (elektrik ve elektronik montaj, tesisat 
ve tamir işçileri, sabit tesis ve makina operatörleri, maden ve 
inşaat işçileri, bilim ve mühendislik yardımcı uzmanları vb.) ve 
istihdam kayıplarının önemli bir kısmının telafi edilebileceğini ve 
hatta daha fazla istihdam yaratılacağını ve birçok meslek grubu 
için işbaşı eğitim veya kısa dönemli mesleki eğitim programları 
ile yeni sektörlere geçişin mümkün olduğunu vurgulamaktadır. 
Yine aynı çalışmada daralması ve büyümesi beklenen sektörlerde 
aynı meslekler için açılan iş ilanları incelenerek sektörler arasında 
hangi teknik ve teknik olmayan becerilerin örtüştüğü, hangilerinin 
farklılaştığı belirlenmiştir. Çalışma, teknik olmayan becerilerde 
daha yüksek oranda olmak üzere, belirli becerilerin diğer sektörlere 
transfer edilebileceğini göstermekte ve bu açıdan daralan 
sektörlerden çıkan çalışanların başka sektörlerde iş bulabilmeleri 
açısından olumlu bir tabloya işaret etmektedir. Örneğin, bilim ve 
mühendislik yardımcı uzmanları için Microsoft Office programlarını 
kullanabilme, tamir ve önleyici bakım, problem çözme, iletişim, 
kalite kontrol gibi beceriler hem daralan hem de büyüyen 
sektörlerde aranan becerilerdir. Dolayısıyla, bu becerilere sahip 
çalışanların büyüyen sektörlerde açılan yeni işlere bu becerilerini 
taşıyabileceklerdir. 

Gelişme potansiyeli olan sektörlerdeki mesleki beceri ve eğitim 
ihtiyacına ek olarak kadınların istihdama katılımını artırmak 
için gerekli sosyal hizmetler de dikkate alınmalıdır. Özellikle 
kadınların hane içinde üstlendiği çocuk, hasta ve yaşlı bakımı 
gibi sorumluluklar için kamusal bakım hizmetlerinin sunulması 
elzemdir. Bu hizmetlerin ne şekilde örgütleneceği ve sunulacağı da 
adil dönüşüm planlaması içinde yer almalıdır. 

Etki analizi kapsamında mesleki eğitim ihtiyaçları kadar bölgede 
mesleki eğitim, iş bulma desteği, işbaşı eğitim altyapısı da 
ortaya konmalıdır. Adil dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulacak 
mesleki eğitimin hangi kurumlar, mekanizmalar ve iş birlikleri 
aracılığıyla gerçekleştirilebileceğinin belirlenmesi için mevcut 
altyapının bilinmesi önemlidir. Bu bağlamda, bölgedeki iş bulma 
kurumu, üniversite, yüksekokul ve staj programları, özel sektörde 
işbaşı eğitim kapasitesi ile ilgili bilgiler toplanmalıdır. Etki 
analizi kapsamındaki konular ve olası veri kaynakları Tablo 3’te 
özetlenmiştir. 

Konu Kapsamı Veri kaynakları

Demografik ve 
sosyo-ekonomik 

yapı

• Nüfus
• Eğitim
• Sağlık
• Üretim
• İstihdam/ geçim kaynakları
• Sosyal hizmetler
• Yoksulluk
• Kırılgan pozisyona itilmiş/

dezavantajlı gruplar
• Sektörlerin durumu ve 

sorunları

• İstatistiki veriler
• Kamu kurumları, 

üniversiteler ve diğer 
kurumların yaptığı 
çalışmalar

• Anket (yerel halk ile)
• Derinlemesine 

görüşmeler
• Odak grup çalışmaları
• Atölyeler

Kömür sektörü

• Katma değer
• Doğrudan ve dolaylı 

istihdam
• Kapanmanın sosyal etkileri
• Sağlık ve çevresel etkiler
• İşletme sahalarının olası 

kullanımları
• Detaylı istihdam profili
• Kömür işletmelerinin adil 

dönüşümdeki rolü

• İstatistik veriler
• Şirket çalışan verileri
• Kamu kurumları, 

üniversiteler ve diğer 
kurumların yaptığı 
çalışmalar

• Anket (kömür sektörü 
çalışanları ve yerel halk 
ile)

• Derinlemesine 
görüşmeler

• Odak grup çalışması
• Kömür işletmeleri ile 

istişare

Bölgesel 
kalkınma

• Kalkınma ihtiyaçları ve 
öncelikleri

• Yoksul ve kırılgan pozisyona 
itilmiş gruplar

• İklim değişikliği etkileri
• Planlanmış veya yapılmakta 

olan yatırımlar

• Mevcut kalkınma, 
stratejik ve eylem planları

• Kamu kurumları, 
üniversiteler ve diğer 
kurumların yaptığı 
çalışmalar

• Anket (yerel halk ile)
• Derinlemesine 

görüşmeler
• Odak grup çalışması

Tablo 3:  
Etki analizi

KÖMÜRDEN ÇIKIŞLA 
BİRLİKTE BÖLGEDE 

HANGİ SEKTÖRLERİN 
GELİŞME POTANSİYELİ 
VE REKABET AVANTAJI 

TAŞIDIĞININ, 
DOLAYISIYLA 

GELECEKTE İHTİYAÇ 
DUYULACAK 

MESLEKİ BİLGİ VE 
BECERİ PROFİLİNİN 

BELİRLENMESİ GEREKİR.
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Konu Kapsamı Veri kaynakları

Ekonomik 
çeşitlendirme 

olanakları

• Mevcut sektörlerin gelişim 
potansiyeli ve rekabet 
avantajı

• Yeni geliştirilebilecek 
sektörler

• Mevcut kalkınma, 
stratejik ve eylem planları

• Kamu kurumları, 
üniversiteler ve diğer 
kurumların yaptığı 
çalışmalar

• Derinlemesine 
görüşmeler

• Odak grup çalışmaları
• Atölyeler
• SWOT analizi

Beceri ve mesleki 
eğitim

• Gelişmesi beklenen 
sektörlerde beceri ihtiyacı

• Beceri profili karşılaştırması 
(mevcut ve ihtiyaç 
duyulacak)

• Mesleki eğitim altyapısı ve 
olanakları

• İstatistiki ve idari veriler
• Kamu kurumları, 

üniversiteler ve diğer 
kurumların yaptığı 
çalışmalar

• Kamu, özel sektör 
ve eğitim kurumları 
temsilcileriyle istişare

4.1.4. EYLEM PLANI
Adil dönüşüm planlamasında etki analizi aşamasını toplanan 
bilgiler ışığında katılımcı bir eylem planı hazırlanması izleyecektir. 
Eylem planında yer alması beklenebilecek kararlar aşağıda 
listelenmiştir. Şüphesiz ki herhangi bir bölge için bu tür bir planı 
şekillendirecek olan paydaşlardır. Bu bakımdan burada sunulan 
liste bir öneri niteliğindedir.

Adil dönüşüme ilişkin paydaşların mutabakat sağladığı genel 
vizyon ve ilkeler: Her ne kadar adil dönüşüm kavramının kendisi 
adalet ve sürdürülebilirlik gibi temel ilkelere işaret etse de, yerel 
paydaşların kendi bağlamlarından yola çıkarak kendi özgün 
yaklaşımlarını yansıtan bir vizyonu ve temel ilkeleri bu planda ifade 
etmeleri beklenebilir.

a. İletişim stratejisi: Adil dönüşüm planlaması sürecine 
paydaşların aktif katılımı ve desteğinin sağlanmasında 
paydaşların ilgili konularda yeterince ve zamanında 
bilgilendirilmesi kritik önemdedir (iFOREST 2022; World 

Bank Group, 2018). Planlama sürecinin en başından 
itibaren farklı paydaşların koşullarına uygun bilgi 
paylaşım araçları kullanılması gerekir. Türkiye’de 
henüz çok yeni tartışılmaya başlayan adil dönüşümün 
gerekliliği ve amaçları kadar, sürecin olası etkileri ve 
getirdiği fırsatlar, etkileri yönetmek üzere planlama 
yapmanın önemi, planlama ve uygulama sürecine 
paydaşların nasıl katılabileceği, süreçle ilgili alınan 
kararların gerekçeleri ve uygulanan veya uygulanacak 
eylemler gibi konularda yaygın bir bilgilendirme 
kampanyası kurgulanabilir. Özellikle kömür sektörü 
ve termik santral çalışanlarının ve hanelerinin 
süreçle ilgili olası kaygılarını gidermek ancak iyi bir 
iletişimle mümkün olabilir. Bu noktada sendikalara 
önemli rol düştüğü söylenebilir; zira işçilere kendi 
örgütleri aracılığıyla ulaşılması sürece duyulan güveni 
artıracaktır.

b. Yerel ekonominin çeşitlendirilmesine yönelik 
yatırımların ve/veya desteklerin belirlenmesi: Etki 
analizi kapsamında tartışılan bölgedeki ekonomik 
çeşitlendirme olanaklarının hangilerini geliştirmek 
üzere ne tür yatırımların ne zaman yapılacağı ve/
veya ne tür desteklerin (kredi, teşvikler ve hibe) hangi 
mekanizmalar aracılığıyla verileceğine ilişkin kararlar 
eylem planının temel bir ayağını oluşturacaktır. Kaynak 
aktarılacak ekonomik etkinliklerin şu kriterlere uygun 
olması beklenebilir: 

• Geniş ölçekte iklim değişikliği ile mücadele ve 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlıyor 
olması, 

• Yerel kaynakları koruması ve iyileştirmesi, 
• Paydaşların belirttiği ihtiyaç ve taleplere cevap 

vermesi, 
• İnsana yakışır işler sağlaması, 
• Yerel ekonominin diğer sektörleri ile pozitif 

etkileşiminin olması, 
• Küçük ve orta ölçekli işletmelere öncelik vermesi, 
• Üretilecek katma değerin yerelde kalması ve geniş 

bir kesime, özellikle de bölgedeki daha kırılgan 
konuma itilmiş kesimlere fayda sağlaması, 

• Yerel aktörlerin denetiminde olması. 
Desteklenecek faaliyetlere karar verilmesi aşamasında farklı 
yatırım senaryoları kurgulanarak yaratacakları katma değer 
ve istihdam hesaplanabilir. Örneğin, Yunanistan’ın kömür 
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madenciliği ve kömürlü elektrik üretimi yapılan Batı Makedonya 
bölgesi için yürütülen bir çalışmada (Rovolis ve Kalimeris, 2016), 
altı farklı büyüme ve sektörel gelişim senaryosu altında bölgesel 
girdi-çıktı analizi kullanılarak bu tür bir hesaplama yapılmıştır. 
Çalışma, birincil sektörde safran, aromatik bitkiler ve biyoyakıt 
olarak kullanılmak üzere kenger otu üretimi ile ormancılık; ikincil 
sektörde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve aromatik bitki 
işleme; üçüncül sektörde ise turizm ile araştırma ve geliştirme 
yatırımları sayesinde kömürden çıkışın katma değer ve istihdama 
etkilerinin telafi edilebileceğini, hatta belli senaryolar altında önemli 
miktarda ek istihdam yaratılabileceğini göstermektedir. 

Yatırımlar yeni işletmeler kurulması şeklinde olabileceği gibi, 
mevcut işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliğinin 
artırılması ve daha sürdürülebilir hale getirilmesi için de 
kullanılabilir. Yeni sektörel ihtiyaçlara cevap vermek ve sektörel 
gelişmeyi desteklemek, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve 
bölgelerde yaşam kalitesini artırmak üzere altyapının iyileştirilmesi 
de önemli bir yatırım kalemi olabilir. Eylem planında hangi 
yatırımların destekleneceği kadar hangilerinin desteklenmeyeceği 
de açıkça belirtilebilir. Yeni üretken yatırımlar yapılacak olması 
durumunda arazi kullanımı planları ve kısıtlarının da dikkate 
alınması gerekecektir. Ek olarak, devletin mevcut bölgesel ve diğer 
teşvik politikaları dikkate alınarak, adil dönüşüm sürecinde bu 
teşviklerden nasıl yararlanılabileceği de düşünülebilir. 

Yatırım olanakları değerlendirilirken dikkate alınması gereken diğer 
bir konu da Türkiye’de madencilik ve enerji sektörlerinde ücret 
seviyesi, kayıtlılık oranı ve sendikalaşmanın diğer sektörlere göre 
nispeten yüksek olduğudur (DİSK-AR 2020; Nas Özen, b.t.). Bu 
durum hem Türkiye geneli için, hem de kömüre dayalı ekonominin 
önemli olduğu bölgeler düzeyinde geçerlidir. Sendikalı işçiler toplu 
sözleşmeden faydalanmakta ve toplu sözleşmelerde ücretlerin 
yanı sıra diğer sosyal haklar, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri de 
müzakere edilmektedir. Bu açıdan yeni yaratılacak istihdam alanları 
düşünülürken yine bu avantajları sunabilecek sektörlere öncelik 
verilmesi, hak kayıpları yaşanmaması ve çalışma koşullarına ilişkin 
düzenlemelerin devam edebilmesi önemlidir.

İklim politikalarının makro ölçekte yenilenebilir enerjiye geçişi 
ve enerji tasarrufunu gerektireceği açıktır. Hem bu hedeflere 
katkı sağlaması, hem de yerel ekonominin çeşitlenmesi ve yeni 
istihdam sahaları yaratılması bakımından yenilenebilir enerji ve 
enerji tasarrufu alanındaki yatırım olanaklarının değerlendirilmesi 
önemlidir. Yenilenebilir enerji alanında yeni santraller 
kurulabileceği gibi, mevcut santrallerde verimliliğin artırılması ve 
çatı üstü güneş panelleri gibi dağıtık sistemlerin yaygınlaştırılması 
da mümkündür. Örneğin, çalışma kapsamında görüşülen bir enerji 

sektörü uzmanı mevcut kurulu rüzgâr santrallerinde daha verimli 
türbinlere geçilmesi önerisini yapmıştır. Enerji verimliliği ve 
tasarrufu alanında ise hem işletmeler hem hanelere yönelik çeşitli 
politikalar ve teşvik araçları kullanılabilir. Nitekim, 2017-2023 
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı bu tür uygulamalar için altlık 
oluşturmaktadır. 

BÖLGESEL ADİL GEÇİŞ PLANI: ESTONYA IDA-VİRUMAA BÖLGESİ’NDE 
EKONOMİK YENİDEN YAPILANMA DESTEK ARAÇLARI
Estonya, enerjisinin yaklaşık %75’ini Ida-Virumaa bölgesindeki bitümlü şist (kömür 
tipi kayaç) kaynaklarından üretmektedir (Rösch ve Epifanio, 2022). AB ülkeleri 
içinde en yüksek ikinci kişi başı karbon emisyonuna sahip olan ülke, 2019 yılında 
AB’nin 2050 net sıfır hedefini kabul ederek sera gazı emisyonlarını azaltma taahhüdü 
vermiştir. Estonya 2035 yılında elektrik üretimini, 2040 yılında da enerji sektörünü 
bitümlü şistten arındırmayı hedeflemektedir. Estonya hükümeti bu süreçten en 
ciddi etkilenecek olan Ida-Virumaa bölgesi için AB’nin Adil Geçiş Mekanizması 
kapsamında bir bölgesel adil dönüşüm planı hazırlamaktadır. Planlama süreci ulusal 
ölçekte Maliye Bakanlığı bünyesinde farklı paydaşların (ilgili bakanlıklar, yerel 
yönetimler, işveren ve çalışanlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi) katılımıyla 
kurulan bir ulusal yürütme komitesi tarafından koordine edilmektedir. Bölgesel 
düzeyde ise, yerel yönetimler birliği öncülüğünde bölgedeki paydaşları bir araya 
getiren bir Adil Geçiş Platformu kurulmuştur. Ekim 2021’de kamuoyu görüşüne açılan 
plan 2022 yılında AB Komisyonu’nda onaylanan ilk bölgesel adil geçiş planlarından 
biri olmuştur ve planın uygulanması için Adil Geçiş Mekanizması’ndan 354 milyon  
Euro kaynak ayrılmıştır.

Nisan 2021 tarihli taslak planda bölge ekonomisinin yeniden yapılandırılmasına 
yönelik eylemler altı başlık altında toplanmıştır:

• Yeni büyük ölçekli üretken yatırımları desteklemeye yönelik hibe programı,

• İşletmeler ve eğitim kurumlarının araştırma geliştirme ve inovasyon 
faaliyetlerini desteklemeye yönelik fon programı,

• Ekonominin çeşitlendirilmesini destekleyici hizmetler (iş geliştirme konusunda 
danışmanlık, tanıtım vb.),

• Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uzun dönemli rekabet gücü ve ihracat 
kapasitesini artırmaya yönelik hibe programı,

• Bitümlü şist sektöründen çıkan işçilere geçici gelir desteği ve mesleki eğitim 
programı,

• Bölgedeki işbaşı, mesleki ve yüksek eğitim kapasitesini artırmaya yönelik 
programlar.

Bu örnekte olduğu gibi yerel ekonomiyi çeşitlendirmeye yönelik desteklerin açık 
çağrılar aracılığıyla verilmesi durumunda proje seçim kriterlerinin adil dönüşüm 
hedefleri ile uyumlu olması, plan ve programlarda net bir şekilde yer alması ve 
değerlendirme sürecinin şeffaflık içerisinde yürütülmesi önemlidir. Paydaşların 
proje geliştirme ve sunma becerilerinin aynı olmadığı dikkate alınarak, ihtiyaç duyan 
paydaşlara bu alanda destekler sağlanmalıdır (CEE Bankwatch Network, 2022).
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KURGULANARAK 
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HESAPLANABİLİR.
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Yukarıda da ifade edildiği gibi yeni yatırımlar için uygun 
alanların belirlenmesi diğer arazi kullanımı öncelikleriyle çatışma 
yaşanmaması ve yatırımcıların doğru yönlendirilmesi açısından 
önemlidir ve bu bağlamda mevcut kömür sahalarının ve termik 
santral alanlarının yenilenebilir enerji yatırımlarına tahsis edilmesi 
mümkündür. 2022 yılı başında yayınlanan Kömür Sahalarının 
Güneş Potansiyeli başlıklı rapor, toplam kurulu gücü 10.495 MW 
olan 22 termik santrale kömür sağlayan açık maden ocaklarında 
toplam kurulu gücü 13.189 MWp (megawatt peak) olan güneş 
enerjisi santralleri kurulabileceğini ve yıllık 19.079 GWh (gigawatt 
saat) elektrik üretimi yapılabileceğini göstermektedir (Solar3GW, 
2022). 

Dağıtık sistemler özelinde, Türkiye’de gerçek ve tüzel kişilere 
lisanssız enerji üretimi yapabilme ve gerektiğinde şebekeye fazla 
üretimi verebilme veya şebekeden ihtiyacı karşılama olanağı 
sağlayan Mayıs 2019 tarihli mahsuplaşma yasasının özellikle çatı 
üstü fotovoltaik enerji üretimini artırması beklenmektedir (Acar, 
A. vd., 2020). Kamu kurumları da hem dağıtık enerji üretim 
sistemleri kurulması, hem de enerji verimliliği yatırımlarında öncü 
rol oynayabilir. Örneğin, kamu binalarının çatılarına güneş panelleri 
konulması veya yalıtım, yüksek verimli aydınlatma elemanları, 
güneş kırıcılar gibi önlemler alınması söz konusu olabilir. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Dünya Bankası desteği 
ile yürüttüğü Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi ile 
yapılmak istenen de budur. 

Özellikle kömürlü termik santrallerde çalışan tesis ve makina 
operatörlüğü, montaj, teknisyenlik, mühendislik gibi orta ve yüksek 
düzeyde teknik becerilere sahip çalışanların işbaşı veya kısa dönemli 
mesleki eğitim ve sertifika programlarıyla yenilenebilir enerji 
sektörüne görece kolaylıkla geçebileceği düşünülmektedir (ILO, 
2019). Çalışma kapsamında görüşülen enerji sektörü uzmanları 
da özellikle kömürlü termik santrallerdeki makine ve ekipman 
operatörleri, mekanik ve elektrik teknisyenleri gibi çalışanların 
yenilenebilir enerji sektörüne kolaylıkla uyum sağlayabileceğini 
belirtmişlerdir. Şüphesiz, yenilenebilir enerji yatırımlarının 
yaratacağı doğrudan ve dolaylı istihdamın tamamının kömür 
bölgelerinden karşılanması pek olası değildir. Ancak, bu sistemlerin 
özellikle kurulum, işletme ve bakım işlerinde yerel istihdamı teşvik 
edici önlemler almak mümkündür. Örneğin, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde dezavantajlı grupların istihdamını artırmak üzere 
yerel yönetimler, işverenler, topluluk üyeleri arasında işgücü 
anlaşmalarının yapıldığı örnekler bulunmaktadır. Bu anlaşmalar 
işyerlerinde belirli bir oranda söz konusu sosyal ve ekonomik 
bakımdan dezavantajlı konumlarda olan gruptan kişilerin istihdam 
edilmesi veya staj yapması gibi maddeler içermektedir (ILO, 2019).
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Türkiye’de kömür madenciliği ve kömürlü elektrik üretimi yapılan 
bölgelerin pek çoğu tarımsal üretim alanlarına oldukça yakındır. 
Bu işletmelerde çalışanların önemli bir kısmı tarımdan geçimini 
sağlamaya zorlandığı için tarımdan uzaklaşarak farklı sektörlere 
yönelmişlerdir. Tütün üretimine kota koyulması sonrası tarımdan 
kopanların pek çoğunun madencilik sektöründe çalışmaya 
başladığı Soma bunun iyi bir örneğidir. Bu işçilerin bir kısmı 
topraklarından tamamen kopmuş olmakla birlikte, bir kısmının 
hâlâ toprağa erişimi vardır ve tarımsal üretime kısıtlı da olsa 
devam etmektedir. Örneğin, Yatağan’da saha çalışması kapsamında 
yapılan görüşmelerde maden ve santral çalışanlarının, özellikle de 
bölgenin yerlisi olanların, aynı anda zeytin üretimi de yaptıkları 
belirtilmiştir. Bu bakımdan, hem kömür sektöründe çalışanlar için 
bir alternatif olarak hem de bölge ekonomilerindeki yeri açısından 
tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörünün adil dönüşüm planlarında 
önemli bir yer tutacağı söylenebilir. Esasen, adil dönüşüm süreci 
tarım-gıda sisteminin daha adil, sürdürülebilir ve dirençli hale 
getirilmesi ve bu yolda tarım-gıda sisteminin yeniden yerelleşmesi 
açısından bir fırsata dönüştürülebilir. Burada girdi temininden, 
üretim, depolama, işleme, nakliye, kredi, pazarlama ve satışa kadar 
tarım-gıda zincirinin tümünde yapılabilecekler arasında şu başlıklar 
sayılabilir:

• Tarım topraklarının yapılaşma, madencilik, enerji üretimi gibi 
tehditlerden korunması,

• Daha ekolojik, doğal kaynakları ve toprağı koruyan ve onaran, 
doğaya pozitif katkı veren tarımsal üretim yöntemlerinin 
yaygınlaştırılması,

• Başta kooperatifler olmak üzere tarımsal örgütlenmenin 
geliştirilerek üreticilere daha ucuz girdi, daha iyi depolama, 
kredi, işleme, pazarlama ve satış koşullarının sağlanması ve bu 
sayede üretici gelirlerinin ve üreticilerin katma değerden aldığı 
payın artırılması,

• Tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi ile bölgede daha yüksek 
katma değer yaratılması (örneğin tıbbi aromatik bitkilerde 
zengin biyoçeşitliliğimizin araştırılıp katma değerli ürünlere 
dönüştürülmesi),

• Yerel ve bölgesel pazarlara erişimin iyileştirilmesi, yerel 
üreticiden yerel tüketiciye daha az aracılı gıda tedariki 
biçimlerinin geliştirilmesi,

• Bölgeye uygun, ekolojik etkisi düşük, hatta doğaya pozitif katkı 
veren, katma değeri yüksek yeni ürünlerin yetiştirilmesi.

Adil dönüşüm kapsamında tarımın rolü açısından dikkat 
çekilmesi gereken konulardan biri kırda geçim kaynaklarının 
çeşitlendiği ve sadece tarımdan geçimini sağlayanların giderek 
azalmakta olduğudur. Özellikle küçük çiftçiler için tarımdan elde 
edilen gelir giderek daha yetersiz ve düzensiz hale gelmekte, bu 
durum da tarımın geçim kaynağı olarak çekiciliğini azaltmakta 
ve gençlerin tarımdan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu 
bakımdan, adil dönüşüm kapsamında tarım sektörünün teşvik 
edilmesi gençlerin tarımda tutulması veya özendirilmesini, kırda 
bir arada yapılabilecek farklı geçim etkinlikleri olanaklarının 
değerlendirilmesini, tarımda yeni istihdam yaratırken tarımdan 
elde edilen gelirin hem yükseltilip hem de daha güvenceli hale 
getirilmesini gerektirecektir. Bunun yanı sıra, gençlerin tarımda 
tutulabilmesi için tarımsal faaliyetlerin bedensel zorluklarının 
aşılması, itibarsızlaştırılmış çiftçilik mesleğinin itibarının iade 
edilmesi ve kırdaki sosyal, sağlık, eğitim vb. altyapının/imkânların 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Adil dönüşüm tarımın iklim 
değişikliği ve daha genel olarak çevre tahribatı ile ilişkisine de 
doğrudan eğilmek durumundadır. Tarım çevre sorunlarının hem en 
önemli nedenlerinden biridir hem de bu sorunlardan doğrudan ve 
ciddi oranda etkilenmektedir. Dolayısıyla, adil dönüşümün tarım 
ayağı daha adil ve sürdürülebilir bir tarım-gıda sisteminin yerelden 
kurulması sorunu olarak ele alınmalıdır. 

Son dönemlerde Türkiye’de yerel yönetimlerin tarım ve 
kırsal kalkınmayı destekleyici programlar uyguladıklarına 
tanık olmaktayız (Adaman vd., 2020; Nizam ve Yenal, 2020). 
Kooperatiflerin kamu alımları yoluyla ya da satış noktaları 
kurularak desteklenmesi, üretici pazarları, tohum merkezleri, meyve 
kurutma tesisi ya da aromatik ve tıbbi bitkiler için distilasyon tesisi 
gibi ürün işleme tesisleri, yeni ürünlerin yetiştirilmesinin teşvik 
edilmesi, kent bahçeleri gibi çok çeşitli uygulamalar mevcuttur. Adil 
dönüşüm planlarında bu deneyimlerden faydalanmak mümkündür. 
Enerji dönüşümü kadar tarım-gıda zincirinin yeniden yerelleşmesi 
de günümüz sürdürülebilirlik tartışmalarında önemli bir başlıktır ve 
bölgesel adil dönüşüm süreci bu hedefleri bir arada ve birbirleriyle 
ilişki içerisinde ele alma fırsatı vermektedir.

c. Kömür sektöründe kapanan işletmelerden ayrılan işçiler 
için işgücü piyasası ve sosyal koruma önlemleri: Kömürden 
çıkıştan doğrudan etkilenecek kömür sektörü çalışanlarına 
yönelik özel önlemler adil dönüşüm sürecinin en kritik 
bileşenlerinden biridir. Burada çalışanların yaşı, becerileri 
ile buna bağlı yeniden istihdam edilebilme olanakları ve 
kendi geleceklerine ilişkin tercihlerine göre farklı seçenekler 
sunulması gereklidir. Çalışanlar, hangi sektörde çalışmak 
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(ya da emekli olmak), hangi becerilerini geliştirmek ve nerede 
yaşamak istedikleri konularında karar almak durumundadırlar 
ve söz konusu önlemler çalışanları bu süreçte desteklemeyi 
hedeflemelidir. Bu alandaki uygulamalar arasında şunlar öne 
çıkmaktadır (C40 Cities, 2021a; Harrahill ve Douglas, 2019; 
World Bank Group, 2018):

• Emeklilik yaşı gelenlerin emekli edilmesi, emeklilik yaşı 
yaklaşanlara erken emeklilik seçeneğinin sunulması veya 
emeklilik yaşı gelene kadar gelir desteği sağlanması,

• Çalışanlar iş bulana kadar ödenecek işsizlik sigortası, belli bir 
süre için sağlanacak doğrudan gelir desteği, işten çıkarmayla 
birlikte verilecek tazminat ödemeleri vb. mekanizmalarının 
kurulması,

• Doğrudan işbaşı veya kurumsal mesleki eğitim 
programlarının sunulması veya mesleki eğitim masraflarının 
karşılanmasına yönelik ödenek sağlanması,

• İş arama, meslek ve yeni iş kurma danışmanlığı verilmesi,

• Başka bölgelere gitmek isteyenlerin taşınma ve yol 
masraflarının karşılanması.

Bu tür desteklerin hangilerinin, kimlere verileceği mutlaka 
çalışanlar ve sendikalarla yapılacak müzakerelerle belirlenmelidir. 
Gelir desteklerinin tek seferlik bir tazminat şeklinde mi, yoksa 
uzun dönemli düzenli ödemeler şeklinde mi olacağı, miktarı, ne 
kadar süre devam ettirileceği, mesleki eğitim programlarının kim 
tarafından, nasıl düzenleneceği, içeriği, süresi, ne zaman başlayacağı 
(kapanma öncesi veya sonrası), kimlerin hangi koşullarda 
faydalanabileceği gibi konulara karar verilmelidir. Bölgedeki 
mevcut işyerleri ve yeni açılacak olanlarda kömür sektöründen ve 
termik santralden ayrılanlara öncelik verilmesi ve bu işyerlerinde 
işbaşı eğitim alabilmeleri için işverenlerin/özel sektörün de bu 
müzakerelerde yer alması önemlidir. Ayrıca, çalışanların hane 
halkı üyesi olan kadın ve gençlere gelir getirici etkinliklere katılma 
olanaklarının sağlanması da bu hanelerin refahının korunması veya 
iyileştirilmesi açısından değerlendirilmesi gereken bir konudur. 

Adil dönüşüm kapsamında yaşanması beklenen ekonomik yeniden 
yapılanma sürecinde işgücü arzı ve talebi arasında daha iyi eşleşme 
sağlanması gereğinin ortaya çıktığı açıktır. Aslında dünyanın 
pek çok yerinde çeşitli örnekleri bulunan iş bulma kurumları 
veya platformlarının yapmaya çalıştığı da tam olarak budur. Bu 
tür bir kurumsal yapı, kömür sektöründen çıkan işçilerin yeni 
işler bulmasını, ekonomik yeniden yapılanma sürecine daha iyi 
uyum sağlamasını ve ortaya çıkacak fırsatlardan faydalanmasını 
kolaylaştırabilir. 

d. Bölgede işgücü piyasasında dezavantajlı grupların istihdam 
olanaklarını artırmaya yönelik önlemlerin belirlenmesi: Kömür 
sektöründen ve termik santralden ayrılacak çalışanların dışında, 
adil dönüşümün mevcut eşitsizlikleri azaltmaya katkı vermesi 
için büyümesi veya yeni gelişmesi hedeflenen sektörlerde 
kadınlar, gençler, eğitim seviyesi düşük olanlar, engelliler gibi 
dezavantajlı grupların da istihdam olanaklarının artırılması 
gereklidir. Bu amaçla bu grupların mesleki eğitim programlarına 
erişiminin artırılması, işverenlerle istihdamın belli bir oranda 
bu gruplardan karşılanması yönünde anlaşma yapılması, kendi 
işlerini kurmak isteyenlere avantajlı kredi ve danışmanlık 
hizmetleri sağlanması gibi araçlar kullanmak mümkündür. Bir 
önceki başlıkta işaret edilen türde bir kurumsal yapı kömür 
sektörü ve termik santral işçileri kadar dezavantajlı grupların 
istihdamını artırıcı bir rol de üstlenebilir. 

İŞÇİ GEÇİŞ MERKEZLERİ: DESTEK İÇİN ODAK NOKTASI
Kanada hükümeti Nisan 2018’de kömürlü elektrik üretiminden çıkışın 
kömür işçileri ve toplulukları için adil bir şekilde gerçekleştirilebileceği 
konusunda politika önerileri geliştirmek üzere bir çalışma grubu 
görevlendirmiştir. Çalışma grubu Kanada’nın kömür bölgelerinde işçiler, 
yerel topluluk üyeleri, işverenler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri 
gibi farklı paydaşlarla görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerde işçiler 
ve topluluklar daha önce farklı nedenlerle yaşanan ekonomik yeniden 
yapılanma dönemlerinde “İşçi Geçiş Merkezleri”nin işçilerin değişen 
koşullara uyum sağlamasında önemli roller üstlendiğini belirtmişlerdir. 
Çalışma grubunun hazırladığı raporda bu merkezlerin işlerini kaybeden 
işçilere yeni iş bulmalarında olduğu kadar kendilerine sunulan sosyal 
koruma ve diğer hizmetlerden faydalanmalarına da yardımcı olduğu 
belirtilmekte ve sağlanan desteğin bireyselleştirilmiş, yüz yüze ve bire bir 
olmasının önemi vurgulanmaktadır. Raporda işçi geçiş merkezlerinin şu 
özelliklerine dikkat çekilmiştir:

• Fiziksel olarak istihdamdaki kesintinin yaşandığı iş yeri veya 
topluluk içinde kurulmuş olmaları,

• Çalışanların etkilenen sanayi sektörü veya topluluktan insanlar 
olması,

• Tüm yardım ve destek programlarının tek bir şemsiye altında 
toplandığı, ihtiyaç duyulan desteği verebilen kapsayıcı yapılar 
olmaları,

• Tercihen etkiler ortaya çıkmadan veya çıkar çıkmaz kurulmaları,

• Değişimin etkileri azalmaya başlayana kadar üç ila beş yıl gibi 
süreler çalışmaya devam etmeleri (Canada’s Task Force on Just 
Transition for Canadian Coal Power Workers and Communities, 
2018).
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e. Madenlerin kapatılması ve santrallerin devreden çıkarılması, 
işletme sahalarının restorasyonu ve olası yeniden kullanıma hazır 
hale getirilmesi: Kömür madenciliği ve kömürlü elektrik üretimi 
faaliyetlerinin sonlandırılmasından sonra bölgedeki tehlikeli madde 
ve atıkların belirlenmesi; bunların arıtılması, uzaklaştırılması veya 
güvenli bir şekilde depolanması; çevresel etkilerin (örneğin asit 
maden drenajı kaynaklı su ve toprak kirliliği) düzenli izlenmesi ve 
gerektiğinde müdahale edilmesi; işletme sahalarında toprak ıslahı 
ve ekolojik restorasyon yapılması ve olası yeni kullanımlara hazır 
hale getirilmesi gereklidir. Termik santrallerde bulunan makina ve 
ekipmanlar başka işletmelerde yeniden kullanılabilir veya hurda 
olarak satılabilir. Fiziki yapıların yıkılmasına karar verilebilir veya 
başka bir amaçla kullanılacaksa söz konusu kullanımın gerektirdiği 
şekilde yenilenebilir (EPA, 2016; Tiwari, 2020). Özellikle madenler 
için yasal düzenlemeler gereği bazı işletmelerin halihazırda 
kapanma planları olabilir. Ancak bu durum, alınacak önlemlerin 
yasal olarak yapılması gerekenlerle sınırlı kalması gerektiği 
anlamına gelmemelidir. Söz konusu faaliyetlerin olası tüm etkileri 
dikkate alınmalı, bunların en aza indirilmesi veya önlenmesi için 
gerekli tüm tedbirler alınmalı ve ilgili sahaların yeniden doğaya 
kazandırılması veya başka bir kullanıma tahsis edilmek üzere hazır 
hale getirilmesi için gerekli tüm işlemler eksiksiz yapılmalıdır. Tüm 
bu kapanma faaliyetlerinin en azından geçici bir süre için istihdam 
yaratması da söz konusudur ve kömür sektörü çalışanlarının bir 
bölümü bu şekilde bir süre daha istihdam edilebilir. Örneğin, 
işlettiği kömürlü termik santralleri kapatıp, yenilenebilir enerji 
yatırımlarını artırma kararı veren ve bu bağlamda kendi adil 
geçiş stratejisini belirleyen İngiltere’deki SSE enerji şirketi, sahip 
olduğu son kömürlü termik santral olan Fiddler’s Ferry santralinin 
devreden çıkarılması sürecinde eski santral çalışanlarından bir 
grubu istihdam etmiştir (SSE, 2020). 

f. Kullanılacak ya da erişilebilecek kaynakların saptanması: Adil 
dönüşüm sürecinin gerektirdiği yatırımlar, eğitim faaliyetleri ve 
sosyal koruma önlemlerinin finansmanı için kullanılacak ya da 
erişilebilecek kaynakların saptanması gereklidir. Ulusal kömürden 
çıkış planı kapsamında kömür bölgelerinde adil dönüşümü 
desteklemek için kamu bütçesinden ayrı bir kaynak tahsis edilmesi 
gerektiği açıktır. Bunun dışında ulusal veya uluslararası olası diğer 
fon kaynakları da belirlenerek, bunlara erişim için gerekli hazırlıklar 
örneğin belirli projeler geliştirilerek yapılmalıdır. Örneğin Dünya 
Bankası “Herkes için Adil Dönüşüm İnisiyatifi”6

1 kapsamında kömür 
bölgelerinde adil dönüşüm planlarının hayata geçirilmesine destek 
vermektedir. Benzer şekilde, aralarında Asya Kalkınma Bankası, 
ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da bulunan sekiz büyük çok 

6 https://www.worldbank.org/en/topic/extractiveindustries/justtransition

taraflı kalkınma bankası adil dönüşümü destekleyecekleri yönünde 
ortak bir açıklama yayınlamıştır. 72 Ulusal ölçekte de Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bünyesinde küçük ve orta ölçekli işletmelere 
yönelik yeşil dönüşüm destek programı gibi destekler mevcuttur. 
Bölgesel Kalkınma Ajansları da ilgili bölgelerde sürdürülebilir 
kalkınma ve yeşil dönüşüme katkı sağlayabilecek yatırım destek ve 
teşvik programları yürütmektedir. 

g. Adil dönüşüm planının dinamik olması: Adil dönüşüm planının 
uygulamasının izleme ve denetimine yönelik bir plan yapılması, 
iyi işleyen ve başarılı giden uygulamalar kadar, beklendiği gibi 
sonuç vermeyen uygulamaların da belirlenerek süreç içerisinde 
gerekli müdahalelerin yapılması önem arz etmektedir. Kamu 
politikaları ve programları ile, proje uygulamalarında yaygın 
olarak kullanılan ve adil dönüşüm planı için de başvurulabilecek 
bir yöntem; girdilerin, süreçlerin, çıktı ve sonuçların izlenmesine 
yönelik göstergeler geliştirilmesidir. Yönetişim mekanizması 
içinde izleme ve denetlemeden sorumlu bir birim belirlenmesi 
veya farklı paydaşların yer aldığı bir platform kurulması ve ayrıca 
izlemenin hangi aralıklarla yapılacağı, sonuçların paydaşlarla nasıl 
paylaşılacağı, sonuçlara ilişkin geri bildirimin nasıl alınacağına da 
karar verilmesi gereklidir.  

7  https://www.adb.org/sites/default/files/related/238191/
MDBs-Just-Transition-High-Level-Principles-Statement.pdf
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İklim değişikliği ile mücadele açısından kömürden çıkışın gerekliliği 
dünya genelinde giderek daha fazla kabul görmektedir ve başta 
AB ülkeleri olmak üzere pek çok ülke bu yönde adım atmaya 
başlamıştır. Ekim 2021’de Paris Anlaşması’nı Meclis’te kabul eden 
Türkiye’nin de önüne koyduğu 2053 net sıfır hedefine ulaşabilmek 
için kömürden çıkış stratejisini belirlemesi ve kısa zamanda 
uygulamaya geçmesi gereklidir. Kömürden çıkış stratejisinin önemli 
bir ayağı bu süreçten en çok etkilenecek, ekonomileri kömüre 
dayalı bölgelerde adil dönüşümün planlanması ve uygulanması 
olmak durumundadır. İklim adaleti açısından kömürden çıkışın 
bedelinin kömür sektörü ve kömür termik santralleri çalışanları 
ve bu bölgelerdeki yerel halkların sırtına yüklenmemesi elzemdir. 
Bu bakımdan, adil dönüşümün amacı, kömürden çıkışın bu 
bölgelerdeki ekonomik ve toplumsal etkilerini telafi etmenin yanı 
sıra, mevcut eşitsizlikleri azaltacak, başta dezavantajlı gruplar olmak 
üzere toplumun refah düzeyi ve yaşam kalitesini artıracak, kömür 
sektörü kaynaklı çevresel etkileri onaracak ve doğal kaynakları ve 
ekosistemleri koruyacak, eşitlikçi, adil, sürdürülebilir ve dirençli bir 
bölgesel/yerel kalkınma patikası inşa edilmesi olmalıdır.

İklim değişikliği ile mücadelede kömürden çıkışın gerekliliği ve 
bu alanda dünya genelinde atılmakta olan adımlardan yola çıkan 
bu çalışmada ilk olarak adil dönüşümün iklim adaleti ile ilişkisi ve 
dünyadaki iyi örnekleri tartışılmıştır. Bunu takiben çalışma adil 
dönüşüm planlamasının nasıl yapılabileceğine dair bir yöntem 
önerisi sunmuştur. Bu kapsamda şu noktalara dikkat çekilmektedir:

• Makro ölçekli yeşil dönüşüm senaryolarında ekolojik 
açıdan sürdürülebilir içeriğe kavuşturulmuş tarım ve enerji 
yatırımlarının etkileri geleneksel tarım ve enerji yatırımlarının 
etkilerine kıyasla hemen hemen her bakımdan daha iyidir. 
Ancak yeşil dönüşümün önünde birtakım engeller ve dönüşüme 
karşı önyargılar olduğu açıktır. Yatırımların dönüşüm odaklı 
hale gelmesi için öncelikle hem ulusal hem de bölgesel ve yerel 
politikaların ve düzenlemelerin dönüşümü teşvik edici hale 
gelmesi gerekir. Örneğin, fosil yakıtlara, özellikle de kömüre, 
yönelik sübvansiyonların artarak devam ettiği bir ortamda 
yatırımların kendi kendine yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmesi beklenemez.

5. ADİL GEÇİŞ İÇİN POLİTİKA ÖNERİLERİ
İklim adaleti açısından kömürden çıkışın bedelinin kömür 
sektörü ve kömür termik santralleri çalışanları ve bu 
bölgelerdeki yerel halkların sırtına yüklenmemesi elzemdir.

• Kömür bölgelerinde yerel/bölgesel adil dönüşümün 
planlanabilmesi ve uygulanabilmesi için öncelikle ulusal 
düzeyde net sıfır yol haritası ve bunun bir alt başlığı olarak 
kömürden çıkış stratejisi belirlenmelidir. Hangi kömürlü 
termik santralin ne zaman kapatılacağına ancak uzun 
vadeli, ulusal düzeyde elektrik sistemi dönüşümü stratejisi 
kapsamında karar verilebilir. Kömür bölgelerinde adil dönüşüm 
planlaması kömürden çıkış takvimine göre şekillenebilir.

• Bölgesel adil dönüşüm planlaması ve uygulaması sürecinde 
kapsayıcı, katılımcı ve demokratik bir yönetişim modelinin 
kurulması ve paydaşlar arasında sosyal diyaloğun sağlanması 
öncelikli koşuldur. Başta kömür sektörü çalışanları, kömür 
bölgelerinde yaşayan yerel topluluklar ve dezavantajlı gruplar 
olmak üzere ilgili tüm paydaşların çıkarları, değerleri ve bakış 
açılarının dahil edilmediği bir dönüşüm süreci adil olarak 
nitelendirilemez. Kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte 
çalıştığı çok katmanlı yönetişim kurumları farklı çıkarların, 
değerlerin ve bakış açılarının sürece dahil edilmesinin yanı sıra, 
sürece yönelik toplumsal desteğin sağlanması ve uygulamaların 
etkinliğinin artırılması açısından elzemdir. Kuşkusuz ki bu 
çatışmalı bir süreç olacaktır, zira dönüşümün kazananları 
ve kaybedenleri olmak durumundadır. Bu noktada alınacak 
kararlarda belirleyici olan insanların ve diğer canlıların yaşam 
hakkının korunması, mevcut toplumsal yapının dezavantajlı 
konuma ittiği kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu 
yararının ekonomik olarak güçlü kesimlerin çıkarlarının önüne 
konmasıdır. 

• Adil dönüşüm planlamasında diğer bir kritik unsur bölgenin 
koşulları, ihtiyaçları ve potansiyelleri ile kömürden çıkışın 
etkilerini kapsamlı ve detaylı bir şekilde ortaya koyacak bir 
etki analizinin yapılmasıdır. Bilimsel veriye dayalı, gerçekçi ve 
etkili bir planlama ancak bu tür bir etki analizi temel alınarak 
yapılabilir. 

• Adil dönüşüm sürecinde kaliteli, insana yakışır yeni istihdam 
olanaklarının yaratılması, kömür sektöründen çıkan çalışanlar 
başta olmak üzere yerel halkın bu istihdam olanaklarından 
faydalanması için gerekli önlemlerin alınması elzemdir. Bu 
bakımdan mevcut mesleki becerilerin ve yeni oluşacak beceri 
ihtiyaçlarının ayrıntılı ortaya konması ve ihtiyaç duyulacak 
becerilerin yerelde geliştirilmesi için gerekli mesleki eğitim 
fırsatlarının sağlanması gereklidir. Bu amaçla kamu, özel 
sektör, sendikalar ve mesleki eğitim kurumları arasında 
işbirlikleri kurulmasına özel önem verilmelidir.  
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• Kömür sektöründen çıkacak çalışanların dönüşüm sürecinde 
geçim kaybına uğramaması ve refah düzeylerinin korunması 
açısından sosyal koruma önlemleri son derece önemlidir. 
Çalışanların farklı ihtiyaçları, talepleri ve durumlarını dikkate 
alan erken emeklilik, işsizlik sigortası, doğrudan gelir desteği, 
tazminat ödemeleri, yol ve taşınma masraflarının karşılanması 
gibi sosyal koruma önlemleri çalışanlar ve sendikalarla yapılacak 
müzakereler yoluyla belirlenmelidir. 

• Kömür sektörü faaliyetlerinin geride bıraktığı çevresel etkilerin 
yönetilmesi ve telafi edilmesi için gerekli önlemlerin alınması 
adil dönüşümün önemli bir ayağıdır. Kömür madenciliği ve 
kömürlü elektrik üretimi faaliyetlerinin sonlandırılmasından 
sonra bölgedeki tehlikeli madde ve atıkların belirlenmesi; 
bunların arıtılması, uzaklaştırılması veya güvenli bir şekilde 
depolanması; çevresel etkilerin (örneğin asit maden drenajı 
kaynaklı su ve toprak kirliliği) düzenli izlenmesi ve gerektiğinde 
müdahale edilmesi; işletme sahalarında toprak ıslahı ve ekolojik 
restorasyon yapılması ve olası yeni kullanımlara hazır hale 
getirilmesi gereklidir.

• Kömür bölgelerinde geliştirilebilecek ekonomik faaliyetler 
arasında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve tarım öne 
çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği iklim 
değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleşmesi gereken 
enerji sistemi dönüşümünün temel bileşenleridir. Bu sektörlerin 
makro ölçekte geliştirilmesi gerektiği dikkate alınırsa, kömür 
bölgelerinin bu alandaki potansiyellerinin değerlendirilmesi 
açık bir hedef olarak karşımızda durmaktadır. Tarım açısından 
bakıldığında, hem kömür bölgelerinin pek çoğunda tarımsal 
üretim önemli yer tutmaktadır, hem de iklim değişikliğinin yanı 
sıra gıda tedarikinde ve fiyatlarında küresel ve ulusal ölçekte 
yaşanan mevcut sorunlar tarım-gıda sistemlerinin yeniden 
yerelleşmesi gereğine işaret etmektedir. Bu dinamikler göz önüne 
alındığında tarım sektörünün desteklenmesi ve iyileştirilmesinin 
adil dönüşüm planlarında önemli bir yer tutması beklenmelidir. 

• Kömür bölgelerinde yeni sektörlerin desteklenmesi, mevcut 
sektörlerin geliştirilmesi, altyapının iyileştirilmesi, başta mesleki 
eğitim olmak üzere sosyal hizmetlerin sunulması ve çevresel 
restorasyon gibi yatırımların tümü için kaynak yaratılması ve bu 
bölgelere tahsis edilmesi gerekecektir. Tüm bu amaçlara yönelik 
finansal kaynak sağlanmadan bu dönüşümün gerçekleşmesi 
beklenemez. Dolayısıyla, adil dönüşüm için kamu bütçesinden 
kaynak ayrılmasının yanı sıra uluslararası fonlardan yararlanmak 
için gerekli hazırlıkların yapılması ve tercih edilen yatırımları bu 
bölgelere çekmek için uygun politika araçlarının tasarlanması ve/
veya kullanılması elzemdir. 
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Almanya’nın tarihsel olarak en önemli ve büyük kömür bölgesi 
Ruhr’da uzun zamana yayılan ve oldukça kapsamlı bir kömürden 
çıkış süreci yaşandı. 1957-58’deki kömür-çelik krizi ile başlayan 
kömürden çıkış süreci son yıllarda iklim değişikliği ile mücadele 
çerçevesindeki eylem ve politikalarla hız kazandı. Ruhr Bölgesi’nin 
kömür, çelik ve ağır sanayi üretimine bağlı ekonomisi bugün 
(eko-)turizm, eğitim, yenilenebilir enerji ve bilişim sektörlerini 
barındıran ağırlıklı olarak bilgi ve bilişime dayalı bir ekonomiye 
dönüşmüş durumdadır (Arora ve Schroeder, 2022; Galgoczi, 
2014). Bununla birlikte Ruhr Bölgesi’nde gerçekleşen enerji ve 
ekonomik dönüşümün istihdam üzerinde büyük etkileri oldu. 
Bölgede 1957 yılında yaklaşık 473.600 işçi taşkömürü madenlerinde 
çalışırken 2013 yılında bu sayı 11 bin 448’e düştü. 21 Aralık 2018 
tarihi itibarıyla son taşkömürü ocağının da kapatılmasıyla bölgede 
taş kömürü madeni işçisi kalmadı (Arora ve Schroeder, 2022). 
İstihdamdaki dönüşüm; dağılım, katılım ve tanınma adaletinin 
göreceli olarak sağlanabilmesiyle gerçekleşti.

Ruhr Bölgesi’nde 1960’lar ile 1980’lerin ortası arasındaki dönemde 
kömür, demir ve çelik sektörlerinde ekonomik nedenlerden ötürü 
üretim düştü. Merkezi hükümet, işlerini kaybedenlerin gelir 
kayıplarının telafisi için uzun dönemli sosyal güvenceler, “işsizlik 
maaşı” gibi uygulamalarını hayata geçirdi (Arora ve Schroeder, 
2022; WRI, 2021a).

1980’lerin ortasından itibaren ise dağılımın yanı sıra katılım ve 
tanınma boyutlarını da içeren daha kapsamlı bir adil geçiş sürecine 
geçildi (WRI, 2021a). Bu dönemde yerel ve federal hükümetlerin 
çeşitli birimlerinin yanı sıra işçiler de karar alma süreçlerine dahil 
edildi (Arora ve Schroeder, 2022: 6-7). 

1987’de oluşturulan “Kömür Yuvarlak Masası”nda (Kohlerunde) 
geçiş sürecinde hayata geçirilecek birçok eylem üzerinde uzlaşma 
sağlandı. Sendikalar, işverenler ve hükümet 1993’te sosyal 
sorumlulukların altını çizen kapsamlı bir anlaşmayı imzalarken, 
2007’de Ruhr Bölgesi’ndeki kömür işletmelerinin 2018 sonunda 
kadar kapatılması için anlaşmaya vardı. 31 Aralık 2012’de 
Almanya Kömür Birliği (GVSt) ile madencilik, kimya ve enerji 
sektörlerinde faal olan işçi sendikası (IG BCE) arasında Ruhr Kömür 
Endüstrisinin Kapatılması Anlaşması imzalandı (Galgoczi, 2014).

EKLER
EK 1: ALMANYA’DA RUHR BÖLGESİ’NİN ADİL GEÇİŞİ
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İşçi sendikaları, işverenler, (yerel/federal) hükümet ve STK’ların 
da aktif olarak dahil olduğu süreçte yeni yasalar, toplu iş 
sözleşmeleri, sözleşme düzenlemeleri ve diğer paydaşlarla beraber 
oluşturulan girişim ve programlar uygulamaya kondu. Bireysel 
şart ve özellikler dikkate alınarak yeniden istihdam stratejisinin 
hazırlanması, şirketlerin işçileri farklı işlerde istihdam etme ya da 
farklı bir sektöre yerleştirme sorumluluğu verilmesi, en az 25 sene 
çalışmış olan işçilere erken emeklilik hakkının tanınması ve genç 
yaştaki ve tecrübesiz maden işçilerine de farklı alanlarda mesleki 
eğitim sağlanması gibi uygulamalar yürürlüğe konuldu (Arora 
ve Schroeder, 2022). 1972’de başlayan “geçiş ödemesi sistemi” 
kapsamında, işçilere belirli yaş ve çalışma süresi kriterlerine bağlı 
olarak düzenli finansal destek sağlandı. Yeni işlere erişiminin 
kolaylaştırılması için ulaşım altyapısına yatırım yapılması 
kararlaştırıldı. Bu uygulama ve politikalar için 1960-2015 arasında 
bölgeye toplam 126,6 milyar Euro mali destek yapıldı. Kömür 
sektöründeki yaklaşık 37 bin işçi için geliştirilen erken emeklilik 
programına 2007-2018 arasında toplam 11 milyar Euro kaynak 
ayrıldı; yeni vasıf edindirme ve mesleki eğitim programlarının yanı 
sıra ekolojik hasarların giderilmesi çalışmaları için de yıllık olarak 
220 milyon Euro destek sağlandı (Mavrogenis, 2019).

1990’larla beraber meselenin ekolojik ve kültürel boyutları üzerine 
uygulamalar hayata geçirilirken bölgede girişimcilik faaliyetleri 
de desteklendi. Eğitim altyapısına yapılan yatırımlar bir sonucu 
olarak 1980 öncesinde hiç üniversite bulunmayan Ruhr Bölgesi’nde 
2014 itibarıyla 22 üniversite bulunuyor. Essen’deki Zollverein 
isimli maden UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınırken bazı 
madenler de bölgenin sanayi tarihini yansıtacak “sanayi müzeleri”ne 
dönüştürüldü ve turizme açıldı. Ruhr Bölgesinde yer alan ve kömür 
endüstrisine atıfla “binlerce ateş kenti” olarak anılan Gelsenkirchen 
“binlerce güneş kenti” adı altında yenilenebilir enerji sektörünün 
faaliyetlerine açıldı. Duisburg ve Dortmund arasındaki bölgede 
gerçekleştirilen International Building Exhibition (IBA) Emscher 
Park isimli kapsamlı proje çerçevesinde sosyal, ekonomik ve 
ekolojik hedefleri bulunan 120 farklı proje hayata geçirildi. Bu proje 
sayesinde çoğunluğu nano teknoloji, lojistik ve bilgi teknolojileri 
alanlarında olmak üzere 5 bin yeni iş ve 7 bin 500 yeni konut 
sağlandı (Galgoczi, 2014; WRI, 2021a). Bölgede yer alan bir başka 
ağır sanayi kenti Dortmund bilişim sektörünün merkezi haline 
getirildi ve Sanayi 4.0 kapsamında birçok iş yaratıldı (Arora ve 
Schroeder, 2022). Ruhr Bölgesi’nde 1988 yılında kurulan teknopark 
10 yıllık süre içerisinde toplam 3.700 yeni iş yarattı (Botta, 2018).

Güney Afrika dünyanın önde gelen kömür ülkelerinden biri 
konumundadır. 2019 yılında elektriğin %88’i kömürden üretilirken 
2018 yılı verilerine göre toplam enerji arzının yüzde 73’ü 
kömüre dayanmaktaydı. Çıkarılan kömürün yüzde 25-30’u ihraç 
edilmektedir ve önemli bir gelir kaynağı durumundadır. 2019 yılı 
itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 200 bin kişi kömür sektöründeki 
işlerde çalışmaktaydı (Strambo vd., 2019; WRI, 2021b). Diğer 
yandan, ekonomik, siyasi ve kurumsal gelişmelerin işaret ettiği 
üzere, Güney Afrika’da kömür madenciliği ve kömür kaynaklı enerji 
üretiminde yakın zamanda düşüş beklenmektedir. Henüz adil geçiş 
eylemleri ve politikaları somut biçimde ortaya konulmamış olsa 
da kömür sektöründe çalışanlarının enerji dönüşümü sonucunda 
dışarıda gelir kaybına uğramamaları ve işsiz kalmamaları için 
kapsamlı çalışmalara da başlanmıştır.

2011’de Güney Afrika İşçi Sendikaları Kongresi’nin ilan ettiği iklim 
değişikliği politika çerçevesinin temel unsur olarak benimsenen 
adil geçiş kavramı, 2012’de açıklanan Ulusal Kalkınma Plan’ında 
iklim dostu bir ekonominin vazgeçilemez unsuru olarak tanımlandı. 
Ülkenin Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı’nda adil geçişin önemine 
vurgu yapıldı (WRI, 2021b).

2010’ların sonundan itibaren adil geçişe yönelik somut adımlar 
atılmaya başlandı (C40 Cities, 2021b). 2017’de ülkedeki enerjinin 
yüzde 90’ının üretiminden sorumlu olan kamu şirketi ESKOM’un 
5 kömür madeninin kapatılacağını ilan etmesiyle işlerini kaybetme 
endişesi taşıyan maden işçilerinin geniş katılımlı protestoları 
önemli bir dönüm noktası oldu. 2018 yılında hükümet Adil Geçiş 
Patikası İçin Toplumla Paydaşlar Diyaloğu’nu başlattı. Sendikalar, 
işverenler, hükümet ve STK’lardan oluşan diyalog sürecinde 
sosyal diyaloğun sürekli kılınması, yolsuzluğun engellendiği 
bir yönetişim pratiğinin oluşturulması ve katılımcı karar alma 
mekanizmalarının uygulanması genel ilkeleri üzerinde uzlaşıldı. 
Sektörlerin kırılganlıklarının ve ihtiyaçlarının belirlendiği Ulusal 
Ölçekli İstihdam Kırılganlıkları Değerlendirmesi çerçevesinde 
adil geçiş uygulamalarından çeşitli senaryolar eşliğinde hangi 
sektörün ne kadar ve nasıl etkileneceğinin detaylı bilgisi ortaya 
konuldu. Örneğin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması 
durumunda elektrik sektörünün kırılganlığının yüksek olmadığı 
belirlenirken, madencilik ve çelik sektöründe çalışanların olumsuz 
yönde etkileneceği anlaşıldı (Dada, b.t.) Bölgesel farklılıklara göre 
de değerlendirilen bu verilerin ışığında Sektörlere Göre İstihdam 
Dayanıklılığı Planı çalışmaları ile kırılganlığı yüksek iş alanlarında 

EK 2: GÜNEY AFRİKA ÖRNEĞİ:  
ADİL GEÇİŞ İÇİN SOSYAL DİYALOG
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dayanıklılığı artırmak için gerekli eylemlerin belirlenmesi 
hedefleniyor. 

Bu çalışmalara ek olarak, “kirleten öder” prensibine dayalı olarak 
finansal anlamda düşük karbonlu ekonomik faaliyetlere teşvik 
sağlayan 2019 tarihli Karbon Vergisi Kanunu ve yerel yönetimlere 
enerji üretiminde finansal bağımsızlık tanıyan 2020 tarihli 
Yeni Elektrik Üretimi Mevzuatı yürürlüğe kondu. Henüz onay 
aşamasında olan İklim Değişikliği Yasası da adil geçişe yönelik 
birçok unsuru içermektedir (C40 Cities, 2021b). 

EK 3: GİRDİ-ÇIKTI (IO) ANALİZİ YÖNTEMİ
Bir IO tablosu bize ekonomik sektörler ve endüstriler arasındaki 
karşılıklı bağımlılığı gösterir. Her sektör, diğer sektörlerden ara 
malları kullanır ve her sektör diğer sektörlerin kullanması için 
ara malı sağlar. Temsili bir IO tablosunda, satırlar, sütunlara mal 
ve hizmet sağlar. Bu analiz tekniği, Nobel ödüllü iktisatçı olan 
Wassily Leontief (1991) tarafından geliştirilmiş olup halihazırda 
birçok iktisatçı tarafından kullanılmaktadır. Sektörler arası 
ilişkilerin araştırılmasında en uygun yöntemlerden biridir. Aynı 
zamanda kalkınma planlaması yapmak ve verilen iktisadi karar ve 
politikaların etkisini hesaplamak için de kullanılır.

Bu çalışmada yürütülen IO analizine ilişkin veriler, TÜİK Ulusal 
Gelir Hesapları ile IO tablolarına dayanmaktadır. Analizde, TÜİK 
tarafından yayımlanan 2012 IO tablosunun Acar, Aşıcı ve Yeldan 
(2021) tarafından 2018 yılı için toplulaştırılmış (sabit fiyatlarla, 
milyon TL) ve güncellenmiş 24 sektörlü versiyonu kullanılmıştır 
(sektörel toplulaştırmanın detayları için Tablo E1’e bakınız). Sabit 
sermaye yatırımlarının etkisini inceleyeceğimiz iki sektör, NACE 
Rev.21 kodları baz alınarak aşağıdaki şekilde toplulaştırılmıştır:

• Tarım [AG]: A01-A03 (Tarım, ormancılık ve balıkçılık)
• Enerji [EL]: D35 (Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi2 

üretim ve dağıtımı) 

1   NACE, Avrupa Topluluğu’ndaki ekonomik faaliyetlerin istatistiksel 
sınıflandırmasıdır. Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu (UNSTAT), 
Eurostat ve ulusal sınıflandırmalara dayanan uluslararası entegre ekonomik 
sınıflandırma sisteminin temel bir unsurudur. Mevcut NACE Rev.2, 2000 ve 
2007 yılları arasında gerçekleşen uluslararası entegre ekonomik sınıflandır-
ma sistemindeki büyük bir revizyon çalışmasının sonucudur (Eurostat, 
2008)

2  IO tabloları içinde enerji sektörü tek bir başlık altında yer almadığından; 
elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı bu çalış-
mada enerji sektörü olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla, ilerleyen bölümler-
deki senaryo analizlerinde sözü edilen enerji yatırımları daha çok elektrik 
sektörü yatırımlarını ifade etmektedir.

Model Sektörleri NACE Rev. 2 Ürün Kodu
AG: Tarım A01 - A03

MI: Madencilik B05, B06 - B09

FO: Gıda İşleme C10 - C12

TE: Tekstil ve Hazır Giyim C13 - C15

OE: Diğer Sektörler C16, C30 -C33, E36 - E39, G45, 
G46, N80 - N82, O84

PA: Kağıt C17, C18

PE: Petrol Ürünleri C19

CH: Kimya C20 - C22

CE: Çimento C23

IS: Demir ve Çelik C24

MW: Makine ve Beyaz Eşya C25 - C28

AU: Otomotiv C29

EL: Elektrik D35

CN: İnşaat F41 - F43

RT: Perakende ticaret G47

TR: Ulaştırma H49, H50

AT: Havayolu Taşımacılığı H51, H52

PS: Posta Hizmetleri H53

AF: Konaklama ve Yiyecek-
İçecek I55, I56

PR: Profesyonel Hizmetler J58 - J63, M71 - M75, N77 - 
N78, S94 - S96, T

FS: Finans ve Gayrimenkul K64 - K66, L68, M69-M70

OT: Turizm  N79, R90 - R93

ES: Eğitim Hizmetleri P85

HE: Sağlık Hizmetleri Q86 - Q88
Tablo E1
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IO analizinde matris cebiri kullanılarak, n sektörlü bir ekonomik 
yapıda üretim şu şekilde ifade edilebilir:

X=AX+Y     (1) 

Burada X, brüt çıktıdır; Y, toplam talebi gösteren (n×1) vektörleri 
temsil eder ve A, sektörler arasındaki bağlantıyı ifade eden bir (n×n) 
matristir. Denklem (1) aşağıdaki gibi basitleştirilebilir:

X=(I-A)(-1) Y     (2)

Toplam talep Y=C+I+G+EX olacak şekilde hane halkı tüketimi C, 
sabit sermaye yatırımı I, devlet harcamaları G ve ihracat EX’den 
oluşur. Bu bileşenler arasında örneğin ihracat daralmasının sektörel 
çıktı üzerindeki etkisi şu şekilde hesaplanabilir:

ΔX=(I-A)(-1) ΔEX    (3)

ΔX matrisinin herhangi bir j sütunu toplamı,  j sektörünün 
ihracatındaki değişimin bir bütün olarak ekonomideki çıktı düzeyi 
üzerindeki etkisini verir.

Aşağıdaki Denklem (4) ile doğrudan ve dolaylı gereksinimler 
matrisi Z bulunabilir. Denklem (4) ile herhangi bir sektörün toplam 
talebindeki değişikliklerin çıktı (X), katma değer (VA) ve istihdam 
(EMP) üzerindeki etkilerini sektörel bazda ayrıştırmak mümkündür. 
Genel gösterimde K, (n×n) diyagonal katsayılar matrisi olarak 
aşağıdaki gibi ifade edilir:

Z=K(I-A)(-1) Y     (4)

Katma değer katsayıları, katma değer katsayı matrisinin 
köşegeninde yer alır. K(VA)=VAj/Xj, j sektörü tarafından yaratılan 
katma değerin o sektörün brüt çıktısına oranıdır. Benzer 
şekilde KEMP=EMPj/Xj  köşegen matrisi j sektörünün istihdam 
katsayılarından, KGHG=GHGj/Xj  ise j sektörünün sera gazı emisyonu 
katsayılarından oluşur.

Şekil E1, E2 ve E3 sırasıyla sektörlerin IO tablosu verileri 
kullanılarak hesaplanan katma değer, istihdam ve sera gazı emisyon 
katsayılarını göstermektedir.3

1 Şekil 1’e göre tarım (AG), birim 

3  Not: Şekillerde yer alan sektörel kısaltmalar şöyledir: AG: Tarım, MI: Ma-
dencilik, FO: Gıda, TE: Tekstil, PA: Kağıt, PE: Petrol Ürünleri, CH: Kimya, 
CE: Çimento, IS: Demir-Çelik, MW: Makina ve Beyaz Eşya, AU: Otomotiv, 
EL: Elektrik, CN: İnşaat, RT: Perakende, TR: Ulaştırma, AT: Havayolu, 
PS: Posta, AF: Konaklama ve Yiyecek-İçecek Hizmetleri, PR: Profesyonel 
Hizmetler, FS: Finans ve Gayrimenkul, OT: Turizm, ES: Eğitim, HE: Sağlık, 
OE: Diğer
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üretim başına 0,6 birim katma değer (VA) yaratarak katma değer 
katsayısı en yüksek beşinci sektör konumundadır. Enerji (EL) 
ise birim üretim başına 0,05 birimlik katma değer yaratarak tüm 

sektörler içinde sonuncudur.

Şekil E2’ye göre tarım (AG), bir milyon TL’lik üretim başına 13,1 
kişilik istihdam (EMP) yaratarak istihdam katsayısı en yüksek 
sektördür. Enerji (EL) ise bir milyon TL’lik üretim başına 0,2 kişilik 

istihdam yaratarak tüm sektörler içinde sondan ikincidir.

Şekil E3’e göre enerji (EL) bir TL’lik üretim başına 0,00025 
ton GHG emisyonu salarak emisyon katsayısı en yüksek ikinci 
sektördür. Tarım (AG) ise bir TL’lik üretim başına 0,00019 ton GHG 
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Şekil E2: 
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emisyonu salarak emisyon katsayısı en yüksek üçüncü sektördür.

Yukarıda belirtilen matris gösterimleri kullanılarak, sektörlere 
yönelik talebin diğer sektörler ve genel ekonomi üzerindeki etkileri 
hesaplanabilir. Buna göre, bir sektörün mal ve hizmetlerine olan 
talep nedeniyle diğer sektörlerde yaratılan katma değer, istihdam 
(ilgili sektörde istihdam edilen işgücü sayısı) sebep olunan sera gazı 
emisyonları aşağıdaki denklemler kullanılarak bulunabilir:

VA=KVA (I-A)(-1) Y     (5)

EMP=KEMP (I-A)(-1)  Y    (6)

GHG=KGHG (I-A)(-1) Y    (7)

Şekil E3. 
 Sektörlerin Sera Gazı 
Emisyonu Katsayıları 

(milyon ton/milyon TL)
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Ulusal ölçekte net sıfır 
hedefine ulaşma yol haritası 
ve bunun bir parçası olarak 
kömürden çıkış stratejisi ile 
kömür bölgelerinde adil geçiş 
birbirleriyle bağlantılı şekilde 
planlanmalı ve uygulanmalı.

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve 
organik tarıma yapılacak yatırımlar yüksek 
istihdam ve katma değer potansiyeli taşıyor.

 Eş faydalar

Adil dönüşüm 
süreci tarım-gıda 
sisteminin daha 
adil, sürdürülebilir 
ve dirençli hale 
getirilmesi ve bu yolda 
tarım-gıda sisteminin 
yeniden yerelleşmesi 
açısından bir fırsata 
dönüştürülebilir.
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