
b e t t e r  a n d  f a i r  l i f e  f o r  a l l

İstihdamdan üretime iklim politikalarına 
entegrasyon



Rapor Hedefleri

▪ Yeşil büyüme
• İklim değişikliği ile mücadelede yeni bir büyüme stratejisi 
• İşsizlik ile mücadelede gelişmekte olan ekonomilere için önemli bir araçtır. 

▪ Hedef gruplar: gençler, kadınlar ve göçmenleri içeren kırılgan gruplarda işsizlik oranlarının azaltılması

▪ Bu sürece ‘‘istihdam ekseninde’’ nasıl hazırlanmalıyız? 

Yeşil
Büyüme

Yeşil

İstihdam 
Kırılgan
Gruplar

KOBİ’ler

Gençler

Kadınlar

Göçmenler



ActHuman IV Süreci

1. Sektörler: Yeşil istihdam yaratabilecek kilit sektörler ve bu sektörlerde yeşil istihdamın artırılması için 
alınacak adımlar tartışılmıştır (Finansman, regülasyonlar, eğitim, farkındalık ihtiyacı). 

2. Beceriler ve eğitim: Yeşil işler kapsamında gereken mesleki beceriler, mevcut işgücünün yeşil işlere 
uyumu (arz ve talep dengesi) ve mevcut işgücünün transformasyonu için gerekli eğitimler tartışılmıştır. 

3. Sosyal politikalar: Sosyal politikalar kapsamında farklı paydaşların (firmalar, STK’lar, kamu, özel sektör) 
yeşil istihdamın artırılmasındaki rolleri, yeşil işlerin yaygınlaşmasının yaratacağı potansiyel zorluklar ve 
faydalar, yeşil işler kanalıyla kırılgan gruplar çerçevesinde (örn: KOBİ ve genç işsizler) işsizliğin 
azaltılması kapsamında alınacak aksiyonlar tartışılmıştır. 

9 öneri 

Danışma Kurulu Toplantısı (1 Temmuz, 2021)
Çalıştay (22 Eylül, 2021)



Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Etkileri
1) Sınırda Karbon Düzenlemesi ekonomide yapısal 
dönüşümü hızlandıracak. (Ek maliyet ve rekabetçilik)

▪ SKD’ye ilişkin detaylar 14 Temmuz 2021’de 55 Hedefine 
Uyum (Fit For 55) Yasa Paketi önerisi kapsamında 
sunulmuştur.

▪ Tasarı kapsamında SKD 2026 yılında uygulanmaya 
başlanacak.

▪ SKD’nin ilk etapta çimento, elektrik, gübre, demir ve 
çelik, alüminyum sektörlerinde uygulanması daha sonraki 
süreçte ise diğer sektörleri ihtiva edecek şekilde 
genişletilmesi planlanıyor.

▪ Orta vadede bu düzenleme kanalıyla oluşacak 
dönüşümün diğer sektörlerdeki değişimi ve iş olanaklarını 
tetiklemesi olası görünmektedir

2) Döngüsel Ekonomi 
▪ İklim nötr ve döngüsel ürünlerin üretimi
▪ Sürdürülebilir ürün politikası ile özellikle tekstil, inşaat, 

plastik ve elektronik gibi kaynak yoğun sektörlerde 
üretilen tüm ürünlerin döngüsel tasarımı

Kaynak: Turkonfed. AYM ve KOBİ’ler. 2021 



▪ Küresel Kurtarma Gözlemevi: Covid-19 sonrası en büyük 50 ülkenin toplam harcaması 14,6 trilyon dolar.
▪ 11,1 trilyon USD kısa vadeli kurtarma fonları (likidite desteği, vergi kesintisi), 1,9 trilyon dolar uzun dönemli büyüme odaklı (eğitim, 

yatırım, sektörel teşvikler) harcamalar.
▪ Bu harcamaların sadece yüzde 2,5’i sürdürülebilirlik kapsamında gerçekleştirildi. 

Covid-19 Sonrası İkiz Hedef: Resesyon / İklim

Kaynak: https://recovery.smithschool.ox.ac.uk/tracking/



Yeşil Büyüme ve İstihdam

1) EKONOMİDE YAPISAL DÖNÜŞÜM

➢ Tarım, imalat, ulaşım, madencilik, inşaat, imalat ve hizmetler sektörleri etkilenecek.

➢ Kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi (yeni iş modelleri)

➢ Kırılgan gruplar: Örn: Tek başlarına veya değer zincirlerinin bir parçası olarak çalışan KOBİ'ler 
değişime maruz kalacaklar

2) MEVCUT İŞLERİN KALİTESİNDEKİ ARTIŞ 

➢ Çalışma şartları, beceriler

3)  YATIRIMIN İSTİHDAMA DÖNÜŞÜMÜ DAHA GÜÇLÜ
➢ Yatırımlar sonucu oluşan iş olanakları daha fazla 

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yapılan yatırım fosil yakıtlara yapılan yatırımdan yaklaşık 3 
kat fazla istihdam sağlıyor (Mckinsey, 2020)



Yeşil İş Yaratma Potansiyeli Nedir?

Sürdürülebilir üretime geçişte yapılan yatırımların istihdam üzerine etkisi farklı kanallardan gerçeklemektedir 

1. DOĞRUDAN ETKI :

Örn: Rüzgar enerjisi santrali kurulumunda oluşan istihdam

2. DOLAYLI ETKİ: (Oluşan sektörlere girdi temin eden diğer sektörlerde ek bir istihdam yaratımı )

Örn: Yeşil bina sektörünün yüksek yalıtımlı cam ve çimento talebi

3. UYARILMIŞ ETKİ

4. NEGATİF ETKİ (kaybolan sektörler)

Brüt ve net istihdam artışları ne olacak? Pozitif, negatif, nötr?



Türkiye Kapsamında Kilit Sektörler

Danışma kurulu toplantısında yeşil dönüşümünün üretim süreçleri üzerindeki etkisinin istihdamı her sektörde 

etkileme potansiyeli olduğunun altı çizilerek katılımcı görüşleri çerçevesinde Türkiye’de yeşil istihdam yaratma 

konusundaki kilit sektörler 

Döngüsel Ekonomi / 
Girişimcilik

İkiz Dönüşüm 
(Dijitalleşme ve Yeşil 

Dönüşüm)

Tedarik Zinciri Kanalı

1. Enerji 

2. İmalat Sektörü

3. Tarım 

4. İnşaat 

5. Ulaşım

6. Hizmet Sektörleri 



Sektörel İstihdam ve Sera Gazı Salınımı

▪ İlk 5 sektör karbon emisyonunun %85’inde sorumlu, tarım hariç kayıtlı istihdamdaki payları %33.

Sera Gazı Emisyounu
(2018) (C02, milyon 

ton) 

Kayıt Dışı 
İstihdam 

oranı 
(2019) Çalışan Sayısı (2019) Ciro (milyon TL)

KOBİ Büyük KOBİ Büyük

D: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 149,9 28,27 24.717 88.675 40.449 308.436

C:  İmalat 127,2 19,97 2.572.612 1.511.669 906.269 1.617.291

A: Tarım, ormancılık ve balıkçılık 73,5 86,62 - - - -

H: Ulaştırma ve depolama 28,5 25,64 1.078.426 305.097 241.085 298.579

E: Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 16,9 27.983 41.641 17.407 23.069

B: Madencilik ve taş ocakçılığı 4,5 4,84 60.927 66.593 21.683 45.860
G: Toptan ve perakende ticaret; motorlu karataşıtı ve motorsiklet onarımı 4,1 30,75 3.107.951 662.369 2.366.333 1.550.453

N: İdari ve destek hizmet faaliyetleri 3,6 21,73 407.598 740.441 100.062 110.168

F: İnşaat 3,4 37,74 1.194.797 202.563 380.456 216.634

L: Gayrimenkul faaliyetleri 3,4 28,28 112.563 12.518 43.891 15.182

M: Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 2,4 14,32 659.537 68.615 114.766 28.482

Q: İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 1,6 29,04 257.704 137.550 29.419 27.298

J: Bilgi ve iletişim 1,3 12,39 164.756 69.424 57.082 96.168

S: Diğer hizmet faaliyetleri 1,2 47,14 303.657 2.849 15.131 618

I: Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 0,9 32,75 1.013.266 295.914 116.062 66.068



Kobiler ve İstihdam

▪ Etki Gücü: Yaklaşık 7000 büyük şirkete kıyasla Türkiye’de 3,2 milyon KOBİ bulunuyor.  Bu firmaların çevresel ayak izleri  görece küçük olsa da  toplu 
etkileri oldukça fazla. 

▪ KOBİ sektöründeki dinamizm: KOBİ nüfusunda eko-yeniliği teşvik ederek çevresel etkileri sınırlamak önemli (Eğitim ve beceri seviyesi)
▪ İstihdam yaratma potansiyeli: Türkiye’de 2009-2019 döneminde kayıtlı istihdam artışının %48’i 50 ve altı çalışanı olan KOBİ’ler tarafından 

oluşturulmuştur.
▪ Kapsayıcılık: KOBİ’ler nüfusun belirli segmentlerini iş modellerine entegre ederek kadınları, gençleri ve bölgesel farklılıkları hedefleyen kapsayıcı bir 

rol üstlenebilmektedirler. 

İstihdama göre sektörel KOBİ dağılımı (2018) Bölgesel ciroda KOBİ payı (tarım hariç) (2018)



KOBİ’lerde yeşil istihdam

AB28 TR

0 54% 64%

1-5 34% 5%

6-9 3% 0%

10-50 3% 2%

51-100 0% 1%

En az 1 40% 9%

Ortalama 1.7 1.4

▪ KOBİ'lerin sürdürülebilir uygulamalara yönelik motivasyonu az 
(Teşvik ve regülasyonlar/Tedarik zinciri)

▪ AB28 kapsamında çoğu KOBİ'nin (%54)  yeşil işlerde tam 
zamanlı çalışanı yok. Türkiye’de bu oran %64

Kaynak: Flash Eurobarometer 456,2017

Anket kapsamında “yeşil iş”, doğrudan  bilgi, teknolojiler veya kullanılan malzemeler kapsamında  çevresel 
standartları koruyamayı veya düzeltmeyi amaçlayan işler olarak tanımlanmıştır. Bu işler özel beceriler, bilgi, eğitim 
veya deneyim gerektirir (örn. çevre mevzuatı, şirket içinde kaynak verimliliğinin izlenmesi, yeşil ürün ve hizmetlerin 
tanıtım ve satışı

Şirketinizde, kendiniz dahil tam zamanlı çalışanlarınızdan kaçı yeşil işlerde

çalışıyor? (en az 1 diyenlerin yüzdesi)



KOBİ’ler ve Sürdürülebilirlik

▪ KOBİ'lerin sürdürülebilirlik uygulamaları önündeki 3 engel: 1) Karlı olmayacağı düşüncesi 2) Mali kaynak eksikliği 3) Tüketici ve 
müşteri talebi eksikliği



İşgücü Piyasası: Genç İşsizlik ve Kadınlar

▪ Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde %25; OECD ülkelerinde %15 (2020 sonu)
▪ Başlıca sorunlar: Yetersiz teknik beceri seviyesi, eğitim ve öğrenim

olanakları, beceri uyumsuzluğu
▪ 2015-2020 döneminde yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı 

yaştaki nüfus, %22,5 artarak 2020 yılında yaklaşık 8 milyon olmuştur 
(TÜİK, 2021).

▪ Çalışan yaşlı nüfusun %64,7'si tarım sektöründe yer alması özellikle genç 
nüfusun tarım sektörüne kanalize edilecek politikaların oluşturulması 
önem taşımaktadır. 

▪ Tarım, enerji, inşaat, turizm ve çevre hizmetleri
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▪ İşgücüne katılım pandemide %30’un altına kadar düştükten sonra 
toparlansa da  atıl  işgücü oranı hala yüksek .

▪ OECD ülkeleri arasında kadınların iş gücüne katılım oranı en düşük 
olan ülke.

▪ Sektörel farklılıklar (yeni yeşil iş olanaklarının erkek egemen 
endüstrilerde (yenilenebilir enerji, üretim ve inşaat) yer alabiliyor.

▪ Kadınlara yönelik mesleki eğitimler  (örn: Kadın istihdamının fazla 
olduğu turizm ve  gıda sektörleri)



Yeşil İşler ve Beceriler

1) Oluşan yeni işlerin beceri ve yetenek gereksinimlerinin mevcut işlerden farklı mı? 

Bazı akademik çalışmalar:
▪ Bowen vd. (2018): Yeşil olmayan işler (kahverengi) yeşil işlerden beceri kompozisyonu düşünülünce çok farklı değil. 

Yeniden eğitim (re-training) iş başında gerçekleşebilir.
▪ Yeşil ekonominin büyümesinin yarattığı yeni işler, hem geleneksel hem de yeni "yeşil becerilerin" bir karışımını 

gerektirecektir. 

2) Beceri kompozisyonu
Mesleki eğitimin yanında genel eğitim seviyesinin yüksek tutulması 
(iklim değişikliği uzmanı; enerji denetçileri, enerji danışmanları; karbon ticaret analistleri gibi) 

Örn:  yenilenebilir enerji sektöründe 2028 yılına kadar ihtiyaç duyulan istihdamı beceri dağılımına göre incelediğimizde 
yüksek beceri gerektiren mesleklerde istihdam edilenlerin güneş enerjisi sektöründeki oranı yüzde 24, rüzgâr enerjisi 
sektöründeki oranı ise yüzde 30 seviyesinde olduğu raporlanmaktadır.. 



Beceri Geliştirme Öncelikleri

TARIM -> Ziraat mühendisliği, AR-GE (özellikle sulama, haşere yönetimi ve toprak verimliliği); Agro
ekoloji

İMALAT ->  Üretim süreçleri ve yönetiminde enerji ve kaynak verimliliği konusunda uzmanlık; Geri 
dönüşüm ve atık yönetimine yönelik eğitim; Eko-tasarım; Çevresel etkinin değerlendirilmesi.

İNŞAAT -> Yeşil binalar ve çevre düzenlemesi konusunda çalışanların ve sertifikalı profesyonellerin 
eğitimi; Yeşil tasarım; Kaynak verimli malzeme kullanımı

ULAŞIM -> Kaynakları daha verimli kullanan araçların üretimi ve bakımı; Alternatif yakıt 
teknolojisinde Ar-Ge;  Ulaşım altyapısı tasarımı ve mühendisliği; Toplu taşıma ağı inşaatı; İşletme ve 
Bakım

ATIK YÖNETİMİ -> Atık tesisi yönetimi konusunda eğitim;  Atıkların geri dönüşümü ve bertarafı
konusunda eğitim; Yöneticilerin ve çalışanların asgari düzeyde atık üretimi ve çevre dostu ambalaj 
kullanımı konusunda eğitilmesi

Kaynak: Maclean, R., Jagannathan, S., & Panth, B. (2018). Education and skills for inclusive growth, green jobs and the greening of economies in Asia: case study 
summaries of India, Indonesia, Sri Lanka and Viet Nam. Springer Nature.



Beceri Geliştirme Programları

▪ Paris anlaşması kapsamında sera gazı emisyonlarının sınırlamaya yönelik ulusal taahhütler sunulmuştur. 

▪ Ülkelerin yaklaşık 2/3’ü ulusal niyet katkı beyanlarında kapasite geliştirme ve iklim değişikliğine ilişkin farkındalığın önemini 

kabul etmektedir. 

▪ Ülkelerin yüzde 40’ından azı bu uygulamaları desteklemek için beceri gelişimi ve eğitime yönelik aksiyonları ulusal niyet katkı 

beyanlarında dahil ederken, yaklaşık yüzde 20’sinin eğitime yönelik herhangi bir faaliyet planlamadığı gözlenmektedir (ILO, 

2019).

Ulusal Niyet Katkı Beyanlarında kapasite geliştirme ve beceri
eğitiminden bahseden ülkelerin payı ve uygulamalar

Kaynak: ILO (2019) 



9 Öneri
1. TOPLUMDA YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİ İLE İLGİLİ FARKINDALIK SAĞLANMASI:

➢ Toplumsal Farkındalık (Örgün eğitim sistemi veya farklı paydaşlar),

➢ Firmalarda Farkındalık (Döngüsel ekonomi, endüstriyel simbiyoz, atık ve enerji verimliliği),

➢ Sendika ve Kooperatiflerde Farkındalık (adil geçiş).

2. BİLGİ PAYLAŞIMI VE ORTAKLIKLAR İÇİN AĞLARIN OLUŞTURULMASI:

➢ İşçi sendikaları, bölgesel kalkınma ajansları (özellikle tarım sektöründe), kooperatifler, belediyeler, uluslararası 

kurumlar, üniversiteler, STK’lar, bakanlıklar önemli paydaşlardır. 

➢ Kobi’leri içeren ağlarda sanayi, OSBler,  ticaret, ziraat odaları ile KOSGEB kilit rol oynamaktadır. 

➢ Tarım sektöründe ise tarım ve çiftçi birliklerini içeren ağların oluşumu iyi uygulamaların yaygınlaştırılması 

konusunda örnek teşkil etme potansiyeline sahiptir. 



9 Öneri
3) POLİTİKA TASARIMINDA MEKANSAL VE SEKTÖREL FAKTÖRLERİN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI:

➢ İstihdam yaratma potansiyeli olan hedef sektör ve/veya bölgelerin belirlenmesi,

➢ Sektörlerde ve/veya bölgelerde ihtiyaç duyulacak farklı beceri düzeylerine sahip işgücünün tahmin edilmesi, 

➢ Mevcut işgücünün bu ihtiyaçlara paralel eğitilmesi.

4) KIRILGAN GRUPLARIN DESTEKLENMESİ: 

➢ KOBİ’lere yönelik enerji verimliliği, kaynak verimliliği, atık yönetimi ile ilgili eğitimler oluşturulması,

➢ Kadın istihdamının fazla olduğu turizm, gıda ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda yeşil 

ekonomiye geçiş kapsamında eğitim programlarının yaygınlaşması,

➢ Tarım sektöründeki potansiyel iş olanaklarına özellikle gençlerin beceri gelişimine yönelik programlar 

kanalıyla dahil edilmesi.



9 Öneri

5) MESLEKİ EĞİTİMİN İMAJININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE İÇERİĞİNİN GÜNCELLENMESİ: 

➢ Mesleki eğitimin gerekliliği ve önemi konusunda toplum bilinçlendirilmeli ve bu alanda iyi örnekler paylaşılmalıdır. 

➢ Özellikle yeşil istihdam sağlama potansiyeli içeren sektörlerdeki istihdamı sağlayan mesleki ve teknik eğitim 

müfredatlarının gerekli becerileri ihtiva edecek şekilde farklı paydaşları içeren platformların da görüşleri alınarak 

(Belediyeler, Ticaret ve Sanayi Odaları, OSB’ler) güncellenmesi önemlidir. 

6) İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ: 

7) FİNANSMAN KANALLARININ ÇEŞİTLENMESİ VE FİNANSMAN OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME SAĞLANMASI:

➢ KOBİ'ler için farklı finansal çözümlerin teşvik edilmesi (örn: etki yatırım girişimleri, iklim yatırımcıları ve KOBİ’ler 

arasında eşleştirme platformları, yerel finans sektörüne finansman ve iklim projelerinin değerlemesi konusunda 

teknik yardım sağlanması (ITC, 2021)).

➢ KOBİ’lerde finansman olanakları ve finansal planlama hakkında danışmanlık hizmetleri



9 Öneri
8) TEŞVİK, DENETLEME VE KONTROL MEKANİZMALARI: 

➢ Merkezi yönetimin regülasyonları sıkı ve eşit şartlarda uygulaması

➢ Sürdürülebilirlik standartları, bağımsız denetim mekanizmaları

➢ Teşvikler (Kamu ihale mevzuatında bulunan yerli üretim teşviklerinin yeşil dönüşüm çerçevesinde 

şekillenmesi, eğitim ve danışmanlık teşvikleri, sigorta prim teşvikleri)

9) VERİ OLUŞTURULMASI VE PAYLAŞIMI: 

Politika oluşturma ve izleme için yeşil işler ve yeşil üretim süreçlerine ilişkin istatistiklerin oluşturulması önem 

taşımaktadır. Buna ek olarak yerel ve merkezi yönetimlerde veri paylaşımının sağlanarak veri odaklı stratejilerle 

politika oluşturulmasına katkı sağlanması mümkündür



better and fair life for all


