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SUNUŞ
TÜRK-İŞ, 67’nci kuruluş yıldönümünü kutladığı bu
yıl 23’üncü Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiriyor. İşçinin, çiftçinin, emeklinin, güvencesiz çalışanın kısacası
sessizlerin sesi olan TÜRK-İŞ, mücadeleyle dolu 67 yılı
geride bırakıyor.
Yeni döneme, işçilerin çalışma hayatında karşı karşıya olduğu birçok sorunla birlikte giriyoruz. Ekonomide yaşanan durgunluk ile birlikte artan işsizlik, özellikle genç nüfus üzerinde baskıyı artırıyor. İşsizlik ve eksik
istihdam açmazları arasında kalan gençlerin, geleceklerine yönelik kaygıları derinleşiyor.
Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfus ve diğer yabancı uyruklu vatandaşların işgücü piyasasına
kayıtdışı olarak dâhil olması ise uzun süredir sabit olan
kayıtdışı istihdam oranının artma eğilimine girmesine
sebep oldu. Kayıtdışı istihdamda yaşanan artış devletin vergi ve prim kaybetmesine sebep olmakla beraber
uzun yıllardır mücadele edilen çocuk işçiliği ve iş kazası ve meslek hastalıkları sorunlarının tekrar artmasına neden oldu. Suriyeli aileler geçimlerini sağlamak
için çocukları da çalıştırdığı alanda yapılan araştırmalar
da ulaştığımız sonuçlar arasında. Geçici koruma kapsamında olan nüfusun büyük bir bölümü eğitimsiz kişilerden oluşuyor. Eğitimsiz ve niteliksiz çalışanların
kontrolsüz olarak işgücü piyasasına dâhil olmaları ise
ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan iş sağlığı ve güvenliği kültürünü olumsuz etkiliyor.
Teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu, günümüzde geçerli olan birçok mesleğin yakın gelecekte ortadan
kalkacağı, bununla birlikte yeni mesleklerin de ortaya
çıkacağına yönelik tartışmalar yoğunlaşıyor. Teknoloji5

nin gelişmesi ile ortaya çıkacak yeni meslekleri icra edecek işgücünün ise çok nitelikli olması gerektiği vurgulanıyor. Yakın gelecekte yaşanacak bu dönüşüme uzak
kalmamak için işçi sendikalarının ülkemizde yapılan
teknoloji yatırımlarını dolayısıyla değişen üretim biçimlerini yakından takip etmesi gerekiyor. Bu koşullar
altında, orta ve uzun vadeli politikalar belirlenirken,
sendikaların katkılarına duyulan ihtiyaç artıyor.
Son 20 yıldır emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler ile emekliliği hak etme koşulları zorlaştırıldı, aylık
ve gelirlerin düşmesine sebep olacak düzenlemeler yapıldı. Emeklilikte kademeli geçiş düzenlemesi ise milyonlarca sigortalıyı mağdur etti. Mağdur sigortalılar ilk
defa çalışmaya başladıkları dönemde geçerli olan mevzuata göre emekliliğe hak kazanmayı talep ediyor. Ancak bu talepler cevapsız kalıyor. Gelir ve aylıkların her
geçen gün azalmasının önüne geçilmesi başta olmak
üzere, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının da bir
an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor.
TÜRK-İŞ olarak 23’üncü Genel Kurulumuzda yukarıda özetlediğimiz sorunlara odaklanan ve bir anlamda yeni dönemin çalışma programına yön verecek, sendikalarımızın çalışmalarında faydalanabileceği birçok
konuda bilgilendirmeyi amaçlayan yayınlar hazırlandı.
Bu yayınların hazırlanmasında emeği geçen akademisyenlere ve sendika uzmanlarına teşekkür ediyoruz.
Umarız bu yayınlar çalışma hayatına ve sendikal mücadeleye katkı sağlayacaktır.
TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU
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Küresel Isınma, İklim Değişikliği ve Su Sorunu
Perspektifinde
İşgücü Piyasası ve Yeşil İşler
Giriş
21.yüzyılın en büyük küresel sınamalarından biri
olan iklim değişikliği, tüm ülkeler ve insanlar için ciddi
bir tehdittir. İklim değişikliği, iklimin ortalama durumunda ya da onun değişkenliğinde onlarca veya daha
uzun yıllar süresince devam eden ve istatistiksel açıdan
anlamlı görülen değişimler şeklinde tanımlanmaktadır
(Türkeş, Sümer ve Çetiner, 2000: 2). Küresel ısınma ise
Sanayi Devriminden bu yana özellikle fosil yakıtların
kullanılması, ormansızlaşma, tarımsal etkinlikler ve
sanayileşme süreçleri gibi insan etkinlikleri nedeniyle
atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimlerinde yaşanan hızla artış ile kentleşmenin doğal sera
etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında saptanan sıcaklık artışıdır.
(Türkeş, 2008: 32).
Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle toplumsal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir ekonomiye adil geçişin sağlanamaması durumunda, dünyadaki su, verimli topraklar ve diğer kaynakların tahribatı
yaşamımızı en ağır şekilde etkileyecektir. Bu çalışmada
öncelikle küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden
olduğu sorunlar ile yol açtığı iş kayıpları üzerinde durulmakta, sonrasında yeşil ekonominin işgücü piyasası
üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.
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1. Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin
Sonuçları
Bugün neredeyse tüm iklim bilimciler tarafından
dünya iklim sisteminde önemli sonuçlara yol açabilecek bir bozulmanın olduğu kabul edilmektedir. Özellikle kapitalist üretim anlayışı içinde kendi çıkarlarını ve
bu açıdan sanayinin gelişimini, doğadan ve iklimden,
dolayısıyla yeni kuşakların geleceğinden ön planda tutarak hareket eden insanların ve/ veya sermaye gruplarının, gerekli önlemler alınmaksızın söz konusu etkinliklerinin devam etmesi halinde iklimdeki bozulma
artacak ve küresel ısınmaya bağlı olarak oldukça ciddi
sorunlara neden olacak şekilde iklim değişiklikleri yaşanacaktır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli
tarafından küresel ısınmanın şu anki oranda artmaya
devam etmesi durumunda 2030 ile 2052 yılları arasında
1.5 dereceye ulaşabileceği tahmin edilmektedir (IPCC,
2018: 6). Bunun sonucunda sıcaklık ve yağış rejiminin
değişmesinden deniz seviyesinin yükselmesine kadar
çok farklı doğa olayları yaşanabilecektir. Bu bakımdan,
seller, taşkınlar, fırtınalar, kuraklıklar, çölleşme, biyolojik kökenli afet niteliğindeki salgınlar gibi sorunlar
daha sık görülebilecek ve küresel düzeyde geniş alanları etkisi altında alabilecektir (Öztürk, 2002: 58).
Atmosferin bileşiminde ortaya çıkan ve esas olarak
insan etkinliklerinden kaynaklanan önemli değişikliklerin neticesinde 19.yüzyılın sonlarında başlayan ısınma,
doğa üzerinde insanın neden olduğu tahribatın gittikçe artmaya başladığı 1980’li yıllardan itibaren daha da
belirgin hale gelmiştir. Bu nedenle, – her yıl bir önceki
yıldan daha sıcak olmak üzere – küresel sıcaklıkta rekor
seviyelere ulaşılmıştır (Türkeş, Sümer ve Çetiner 2000:
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7). Yeryüzünde yaşanan iklim değişikliğinin geçmişi
çok eskilere dayanmakla birlikte, iklim üzerindeki insan etkisinin esas olarak Sanayi Devrimi ile başladığını
söylemek mümkündür. Sanayi devrimiyle birlikte artan fosil kaynak tüketimi, arazi kullanımındaki değişiklikler ve ormanların tüketilmesi, atmosferdeki sera gazı
birikimlerini hızla artmasına neden olmuştur (http://
cevreonline.com/iklim-degisikligi/). Bu bağlamda, 19.
yüzyılın ortalarından itibaren dünya tarihinde ilk kez
iklimdeki doğal değişebilirliğe ilaveten insan etkisinin
de rol oynadığı yeni bir döneme girilmiştir (http://climatechange.boun.edu.tr/iklim-degisikligi/).
Küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin temel sonuçları (http://cevreonline.com/iklim-degisikligi/);
• Artan doğal afetler,
• Yüzey sıcaklığının artması,
• Deniz seviyesindeki yükselme,
• Okyanus akıntılarındaki değişim,
• Su çevriminde yaşanan bozulmalar,
• Buzullardaki azalma,
• Okyanus ve deniz sularında gözlenen ph değişimi,
• Ekosistemde gözlenen değişimler,
• Tarımsal topraklardaki aşırı tuzlanma şeklinde sıralanabilir.
Söz konusu sonuçlar nedeniyle iklim değişikliği sorunu çok sayıda ülkenin öncelikli gündem başlıklarından biri haline dönüşmüş ve çevresel bir sorun yerine
kalkınma sorunu olarak algılanmaya başlamıştır. İkli9

min istikrarsızlaşması, kar yağışlarının azalması, değişken hava olayları ve mevsime uygun olmayan yağışların
ortaya çıkması, ani su baskınları, kuraklık ve fırtınaların
yaşanması anlamına gelmektedir. Bu durum, tarımla
uğraşan, başka bir ifadeyle geçimini tarımsal üretim ile
sağlayan kişiler açısından risk oluşturmaktadır.
Diğer taraftan, küresel düzeyde iklim değişikliği
ve küresel ısınmanın olumsuz sonuçları ile mücadele
açısından somut adımlar atılmaya çalışıldığı da görülmektedir. Bu anlamda, ilk önemli adım 1997 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile
bağlantılı olarak, taraflarına uluslararası bağlayıcı emisyon azaltım hedefleri yükleyen uluslararası bir anlaşma
olan Kyoto Protokolü imzalanmış ve 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Kyoto Protokolü’nün ilk yükümlülük
dönemi 2008-2012, ikinci yükümlülük dönemi ise 20132020 olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, 2009 yılında Kopenhag’da gerçekleşen İklim Zirvesi’nde Kyoto
Protokolü ilk yükümlülük dönemi sonrası için geçerli
olacak uluslararası bir iklim anlaşması imzalanması için
yoğun çaba harcanmış ancak istenilen sonuçlara ulaşılamamıştır. Bu bakımdan, 2015 yılında Paris’te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi 21.Taraflar Konferansında 195 ülkenin oy
birliği ile kabul edilen ve 2020 sonrası iklim değişikliği
rejiminin temel çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması,
küresel iklim değişikliği ile mücadele açısından bir dönüm noktasıdır (http://www.mfa.gov.tr/paris-anlasmasi.tr.mfa9).
Paris Anlaşmasının en temel özelliği, tüm ülkelerin katkılarına dayanan bir sistem öngörmüş olmasıdır.
Paris Anlaşmasının uzun dönemli hedefi, sanayileşme
öncesi dönemle kıyaslandığında küresel sıcaklık ar10

tışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulmasıdır
(http://www.mfa.gov.tr/paris-anlasmasi.tr.mfa9). Bununla birlikte, Anlaşma çerçevesinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan ülkelerin uyum ve
direnç yeteneklerinin artırılması ile sera gazı emisyon
azaltım kapasitelerinin yükseltilmesi amacıyla öncelikle
gelişmiş ülkelerin, ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme
imkanları sağlamaları öngörülmektedir. Türkiye de 22
Nisan 2016 tarihinde 175 ülke temsilcisiyle birlikte Anlaşmayı “gelişmekte olan bir ülke” olarak imzalamıştır.
Paris Anlaşması, kabulünden 1 yıl geçmeden yürürlüğe
giren ilk küresel anlaşmadır (http://www.mfa.gov.tr/
paris-anlasmasi.tr.mfa9).
İklim krizine ve iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz sonuçlara “dur demek” için dünya çapında etki sağlayan bir diğer gelişme Küresel İklim Grevidir. 20 – 27
Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Küresel
İklim Grevi, 139 ülkeyi kapsamaktadır. İklimin korunması için somut adımlar atılması amacıyla düzenlenen
ve ilk gösterilerin Avustralya’da yapıldığı Küresel İklim
Grevine Türkiye’de de başta İstanbul, Ankara, Antalya,
İzmir, Bodrum, Bursa ve Diyarbakır olmak üzere 15 ilde
katılım sağlanmıştır. TÜRK-İŞ de üyesi olduğu Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’un çağrısıyla
Küresel İklim Grevine destek vermiştir.
2. İklim Değişikliğinin Yol Açtığı Su Sorunu
Ülkelerin su potansiyelini belirleyen en önemli unsur yağışlar ve iklimdir (Kılıç, 2008: 175). Büyüme hızı,
iklim değişikliği ve su tüketim alışkanlıkları, mevcut
su kaynakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Bununla birlikte, iklim değişikliğinin hidrolojik
11

döngü üzerindeki etkisiyle aşırı hidrolojik olayların
yoğunluğunun artması beklenmektedir. Bu bağlamda,
söz konusu etki yağışlarda ve su akımlarında daha fazla değişkenliğin ortaya çıkmasına yol açacaktır (http://
climatechange.boun.edu.tr/iklim-degisikligi/).
Başka
bir ifadeyle, iklim değişikliği küresel düzeyde yağış rejimlerinin ciddi oranda değişmesine ve yağışların istikrarsızlaşmasına yol açacaktır. Dolayısıyla, su kaynaklarının temininde ve kalitesinde önemli değişiklikler söz
konusu olacaktır.
Suyun temininde ve kalitesinde otaya çıkması öngörülen değişiklikler, suyun hayati öneme sahip olduğu içme-kullanma, tarımsal üretim, enerji, sağlık,
turizm ve ulaşım sektörleri, taşkın ve kuraklık olayları
ile ekosistem bütünlüğü üzerine olumsuz etkiler yaratabilecektir. Konuya ilişkin bilimsel araştırmalardan
elde edilen sonuçlar doğrultusunda 2100 yılına kadar,
sıcaklıkların artışının da etkisiyle, kış yağışlarının daha
çok yağmur şeklinde düşeceği ve kar örtüsünün daha
hızlı şekilde eriyerek yüzeysel akışa katılacağı öngörülmektedir (http://cevreonline.com/iklim-degisikligi/).
Bu açıdan, yağışın kar yerine daha çok yağmur şeklinde düşmesi ve kar yükünün daha hızlı şekilde erimesi,
özellikle kentsel ve tarımsal su ihtiyaçları yıl boyunca
yüksek rakımlardaki kar yükü tarafından regüle edilen bölgelerde suya en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda
önemli sorunların yaşanmasına neden olacaktır (http://
climatechange.boun.edu.tr/iklim-degisikligi/).
Küresel ısınma ve iklim değişikliği, Türkiye gibi yoğun kar yağışının görüldüğü mevsimsel dönemin uzun
sürdüğü ülkelerde halihazırda yer altı sularını besleyen
kar yağışlarının azalmasına yol açmıştır (Kılıç, 2008:
176). Bu bağlamda, yer altı sularının beslenmesini sağ12

layan karlı günler, artan sıcaklıklar nedeniyle azalmıştır. Bu nedenle de ırmakların, derelerin ve göllerin su
rejimlerinde önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bununla
birlikte, havada meydana gelen ısınmanın doğal bir sonucu olarak su ve toprak da ısınmıştır. Toprağın önceki
dönemlere göre ısınma düzeyinin artması küresel çapta biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve eko sistemin değişmesine neden olabilecek bir gelişmedir (Kılıç, 2008:
176).
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hızlı kentleşme ve sanayileşme ile ormanlık alanların tarlalara, çiftliklere veya kentsel kullanım alanlarına dönüştürülmesi
şeklinde ortaya çıkan ormansızlaşma da su kaynaklarını olumsuz yönde etkilemekte ve su kalitesinin bozulmasına yol açmaktadır. Bu anlamda, gelişmekte olan ülkelerde çok sayıda sanayi kuruluşunun atıklarını suları
kirletecek şekilde deşarj etmeleri, kentsel kanalizasyon
sistemindeki aksaklıklar, tarımsal üretimde kullanılan
ilaç ve gübre kalıntıları, erozyona neden olan yanlış tarımsal uygulamalar ile ormansızlaşma suları kirletmektedir (TÇV, 2003: 114, Kılıç, 2008: 171). Yağan yağmurları emen ve atmosfere salınan su buharını üreten ağaçlar
su döngüsü açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, ağaçlar kirli su akışını durdurarak sudaki kirliliği azaltmaktadır. Dahası, ekosistemdeki suyun
yarısından fazlası da bitkiler içinde tutulmaktadır (https://www.livescience.com/27692-deforestation.html).
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bir diğer
sonucu göçtür. Bu bağlamda, tarımsal arazilerin
verimsizleşmesi, çevre tahribatı, kuraklık ve çölleşme
gibi nedenlerle özellikle gelişmekte olan ülkelerde
yaşadığı toprakları terk edenlerin sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Ekolojik nedenlerden kaynaklanan bir
13

göç dalgası yaratan bu durum, küresel göç eğilimleri
üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Diğer taraftan,
küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle dünya
üzerinde yaşanılabilir alanlar yeniden belirlenmektedir.
Bu bağlamda, nüfus artışının da etkisiyle, yukarıda da
ifade edildiği üzere bazı bölgelerde/ülkelerde su temininde güçlük çekileceği ve susuzluk probleminin yaşanacağı öngörülmektedir. Bu gelişme de bir göç dalgası
yaratabilecek ve kaynakların yeniden paylaşımı açısından yeni sorunlara yol açabilecektir.
3. Küresel Isınma Nedeniyle Ortaya Çıkan İş
Kayıpları
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan “Daha Sıcak Gezegende Çalışmak: Isı Stresinin İşgücü Verimliliği ve İnsana Yakışır İşe Etkisi”
(2019) başlıklı rapora göre, küresel ısınmanın işle ilgili
ısı stresinde artışa yol açması yüzünden verimlilik zarar
görecek, iş kayıpları yaşanacak ve dolayısıyla ekonomik
zarar ortaya çıkacaktır. İklim, fizyoloji ve istihdam verilerine dayanılarak ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde
mevcut ve gelecekteki verimlilik kayıplarının tahmin
edildiği raporda söz konusu olumsuzluklardan en fazla
yoksul ülkelerin etkileneceği belirtilmektedir.
ILO küresel ısınmadan kaynaklanan ısı stresindeki
artışın, 2030 yılı itibarıyla küresel düzeyde 80 milyon
tam zamanlı işe eşdeğer verimlilik kaybına yol açacağını tahmin etmektedir (ILO, 2019: 13). Isı stresi, insan
vücudunun fizyolojik zayıflamaya uğramadan dayanabileceğinin ötesindeki ısı olarak tanımlanabilir. Isı stresi, genellikle 35°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda, yüksek
nemde meydana gelmektedir (ILO, 2019: 13). Çalışma
esnasında aşırı ısı, iş sağlığı riski oluşturmaktadır. Bu14

nunla birlikte, çalışanların fiziksel işlev, yetenek ve kapasitelerini kısıtlamakta ve dolayısıyla da verimliliği
olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla beraber, aşırı
durumlarda ölümcül olabilecek sıcak çarpmasına da
neden olabilmektedir.
Bu yüzyılın sonuna kadar küresel sıcaklıkta
1.5°C’lik artış olacağına dayalı tahminler, 2030 yılı itibarıyla dünya çapında daha yüksek sıcaklıklar nedeniyle
toplam çalışma saatlerinin yüzde 2.2’sinin kaybedileceğini ortaya koymaktadır (ILO, 2019: 13). Söz konusu
oran, ILO’ya göre 80 milyon tam zamanlı iş kaybına eşdeğerdir. Bu da küresel düzeyde 2.4 trilyon dolar tutarında ekonomik kayıp anlamına gelmektedir.
Isı stresinden en çok etkilenen iki sektör ise tarım
ve inşaattır. ILO istatistikleri itibarıyla küresel düzeyde
940 milyon kişi tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Tarım sektöründe 2030 yılı itibarıyla dünya çapında
kaybedilecek olan çalışma saatlerinin yüzde 60’ının ısı
nedeniyle olacağı tahmin edilmektedir (ILO, 2019: 14).
Bununla birlikte, aynı yıl itibarıyla kaybedileceği tahmin edilen çalışma saatlerinin yüzde 19’u da inşaat sektöründe olacaktır. Risk altında olan diğer sektörler ise
çevre malları ve hizmetleri, atık toplama, acil hizmetler,
tamir işleri, ulaştırma, turizm, spor ve bazı imalat işleri
şeklinde sıralanabilir.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisinin küresel
düzeyde eşitsiz şekilde dağılacağını söylemek mümkündür. Bu bakımdan, düşük ve yüksek gelirli ülkeler
arasındaki eşitsizliğin daha da artması, en kırılgan durumda olanların çalışma koşulları daha da kötüleşmesi
beklenmektedir. ILO raporuna göre, çalışma saatlerinde
en çok kayba uğrayacak bölgeler, Güney Asya ve Batı
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Afrika olacaktır. Söz konusu ülkelerde 2030 yılı itibarıyla çalışma saatlerinin yaklaşık yüzde 5’i kaybedilecektir
(ILO, 2019: 14). Bu oran, aynı zamanda Güney Asya’da
43 milyon, Batı Afrika’da ise 9 milyon iş kaybı anlamına
gelmektedir.
Tablo 1. Isı Stresi Nedeniyle Kaybedilen Çalışma
Saatleri, 1995 ve 2030 Yılı için Projeksiyonlar
Bölge
Güney Asya
Batı Afrika
Güney Doğu Asya
Orta Afrika
Dünya Geneli
Kuzey Afrika
Arap Devletleri
Orta Amerika
Güney Amerika
Doğu Asya
Pasifik Adaları
Doğu Afrika
Karayipler
Kuzey Amerika
Batı Asya
Orta Asya
Güney Afrika
Güney Avrupa
Doğu Avrupa
Batı Avrupa
Kuzey Avrupa

1995
4.0
3.4
3.1
1.4
1.4
0.7
0.4
0.6
0.8
0.5
0.3
0.4
0.3
0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

2030
5.3
4.8
3.7
2.7
2.2
1.4
1.0
0.9
0.4
0.7
0.7
0.7
0.6
0.2
0.1
0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

Kaynak: ILO (2019). Working on a warmer planet: The impact of heat
stress on labour productivity and decent work, Geneva:
International Labour Office, 27.
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Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle en
büyük ekonomik zarara uğrayanlar, en yoksul bölgelerdeki insanlar olacaktır. Bu anlamda, en yüksek riski
taşıyan ülkeler, düşük-orta ve düşük gelirli ülkelerdir
(ILO, 2019: 14). Söz konusu durumun nedeni, bu ülkelerin artan ısıya etkin biçimde adapte olmak için daha
az kaynaklarının olmasıdır. Öte yandan, ısı stresinin
yol açtığı ekonomik kayıplar zaten mevcut ekonomik
dezavantajı daha da kötüleştirecektir. Bu bağlamda, ısı
stresinin yol açtığı ekonomik kayıplar özellikle çalışan
yoksulluğu, kayıtdışı ve güvencesiz istihdam, geçimlik
tarım ve sosyal korunmasızlığı daha da artıracaktır.
ILO’ya göre ısı stresi, geçimlik tarımda çalışanların
çoğunluğunu oluşturan milyonlarca kadının yanı sıra,
inşaat sektöründe egemen işgücü olan erkekleri etkileyecektir. Isı stresinin bir başka sosyal sonucu ise göçün
daha da artabilecek olmasıdır (ILO, 2019: 14). Bu durumun arkaplanında iklim değişikliği yüzünden çalışanların daha iyi iş imkanlarına sahip olabilmek amacıyla
kırsal alanları terk etme eğilimlerinin yüksek olacağı
beklentisi bulunmaktadır.
4. Yeşil Ekonominin İşgücü Piyasalarına Etkileri
ILO’ya göre, dünya ekonomisi “yeşilleştikçe” bir
yandan mevcut işlerde kayıp yaşanacak, diğer yandan
yeni işler yaratılacaktır. ILO tarafından yayınlanan “Küresel İstihdam ve Sosyal Görünüm 2018: Yeşil Ekonomi
ve Yeni İşler” başlıklı yeni rapora göre, yeşil ekonomiyi
destekleyecek
doğru
politikaların
uygulamaya
konulması durumunda 2030 yılına kadar dünya genelinde 24 milyon yeni iş yaratılacaktır (ILO, 2018: 1). Bu anlamda, elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırma, enerji
karışımında değişim, binalarda enerji verimliliğini artır17

ma gibi enerji sektöründe sürdürülebilir uygulamaların
benimsenmesiyle yeni işler yaratılabilecektir. Örneğin,
sadece küresel ısınmayı 2 derece ile sınırlamaya yönelik
olarak uygulanacak politika, ILO tahminlerine göre 6
milyon iş kaybını telafi edecek sayıda yeni iş yaratacaktır. Bununla birlikte, hava ve su arıtma, toprak yenileme
ve gübreleme, zararlılarla mücadele, aşırı hava koşullarına karşı korunmayı içeren ekosistem hizmetleri, toplamda 1.2 milyar kişiye istihdam yaratan tarım, balıkçılık, ormancılık ve turizm faaliyetlerini sürdürülebilir
hale getirecektir (ILO, 2018: 2). Ayrıca, ILO raporunda
üretim ve enerji kullanım alanlarında alınacak önlemler
sayesinde bölgesel düzeyde, örneğin Amerika kıtasında
2 milyon, Asya ve Pasifik’te 14 milyon ve Avrupa’da da
3 milyon net iş yaratılabileceği ifade edilmektedir. Bu
durumun, zorlu koşullar yaşamaya devam eden küresel
işgücü piyasası açısından son derece önemli bir gelişme
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Yeşil ekonominin işgücü piyasasına yansımaları sektörel açıdan değerlendirildiğinde; ekonomi yeşilleştikçe
pek çok sektörde iş artışının yaşanacağı söylenebilir. Bu
anlamda, örneğin yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisinde 2.5 milyon yeni işin yaratılması beklenmektedir. Bununla birlikte, geri dönüşüm, tamir, kira
ve yeniden üretim gibi faaliyetlerini içeren, “çıkar, yap,
kullan, at” biçimindeki geleneksel ekonomik modelin yerini alan “döngüsel ekonomiye” geçiş sayesinde
6 milyon yeni iş yaratılabileceği tahmin edilmektedir
(ILO, 2018: 88). Buna karşılık, ILO raporunda analize
konu olan 163 ekonomik sektörden sadece 14 tanesinde iş kaybı yaşanacağı beklenmektedir. Bu da küresel
düzeyde 10 bin işin kaybedilmesi anlamına gelmektedir.
Raporda, sektörel açıdan en büyük iş kaybının petrol
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çıkarma ve rafine etme sektöründe yaşanacağı tespiti
yer almaktadır. Bu açıdan, söz konusu sektörlerde
beklenen iş kaybı yaklaşık 1 milyon civarındadır (ILO,
2018: 90).
Diğer taraftan, ILO raporunda küresel ısınma kapsamında yaşanacak sıcaklık artışlarının başta tarım sektörünü etkilemekle birlikte, ısı stresini daha yaygın hale
getireceği öngörülmektedir. Bu durum da tükenme ve
ısı çarpması gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, ısı stresinin 2030 yılına kadar küresel düzeyde
çalışma sürelerinde yüzde 2’lik bir kayba neden olabileceği üzerinde durulmaktadır.
Yeşil ekonomi milyonlarca insanın yoksulluktan
kurtulmasına katkı sağlayabilecek ile bu nesil ve gelecek nesiller için daha iyi geçim imkanları yaratabilecektir. Bununla birlikte, çalışma yaşamına ilişkin konuları
içeren çevre kanunları, yönetmelikleri ve politikaları,
ILO’nun “İnsana Yakışı İş Gündemini” ve çevre hedeflerini daha ileriye götürmek için güçlü bir araç oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin bir an önce yeşil
ekonomiye geçiş için ihtiyaç duyulan becerileri belirlemeleri ve bu doğrultuda insan gücünü yetiştirmek üzere yeni eğitim programlarını yürütmek için acil önlemler almaları gerekmektedir (ILO, 2018: 4). Bu anlamda,
örneğin eğer çiftçiler doğru becerilere sahip olursa, daha
sürdürülebilir tarımsal sistemlere geçişin orta ve büyük
organik tarımsal işletmelerde çok sayıda yeni iş yaratacağı ve aynı zamanda küçük işletme sahiplerinin gelir
kaynaklarını çeşitlendireceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla, ülkelerin toplumun her kesimini
kapsayan, çevresel olarak sürdürülebilir bir ekonomiye
ve toplumsal yapıya geçişe yönelik stratejileri benimsemeleri ve finanse etmeleri gerekmektedir.
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5. Sonuç Yerine
Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2019 raporuna göre, iklim
değişikliği 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine
ulaşılabilmesi için atılan adımları da zayıflatmaktadır.
Bu bağlamda, 2018 yılının kayıtlara geçen en sıcak dördüncü yıl olması, söz konusu dönemde karbondioksit
konsantrasyon miktarının yükselmeye devam etmesi
ve okyanuslardaki asitlenme oranının sanayi öncesi dönemin yüzde 26 üzerine çıkması, en kırılgan toplumsal
gruplar ile gelişmekte olan ülkeler açısından daha büyük sorunlar yaratmaktadır (United Nations, 2019: 48).
Gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliği ve küresel
ısınmadan en çok etkilenen ülkeler olmakla birlikte, söz
konusu durumun neden olduğu sonuçları en az karşılayabilecek ülkelerdir. Bu ülkeler, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini önleme ve söz konusu etkilere
karşılık verme yeteneklerini sınırlandırabilen çok sayıda kırılganlık taşımaktadır. Dolayısıyla, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın bu ülkelerde sosyo- ekonomik
açıdan elde edilen önemli kazanımları tersine çevirme
potansiyeline sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2030
yılı itibarıyla gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliğinin yetersiz beslenme, sıtma ve diyare hastalıkları ile
sıcak stresi nedeniyle yılda yaklaşık 250 bin ek ölüme
yol açacağı tahmin edilmektedir (https://www.who.int/
health-topics/climate-change#tab=tab_1). Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde kadınlar iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından orantısız şekilde daha
fazla etkilenmektedir. Bu durum, mevcut sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirmekte ve kadınların toplumsal
refah ve güvenliğini erkeklere kıyasla daha fazla tehdit
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etmektedir. Söz konusu durumun arka planında, geçim
kaynaklarının özellikle doğal kaynaklara ve tarımsal
üretime dayandığı gelişmekte olan ülkelerde, gelişmişlik düzeyi farklılıklarının ve cinsiyet eşitsizliklerinin kadınlar açısından iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini
artırması hususu yatmaktadır.
Çalışmanın önceki bölümünde de belirtildiği üzere, daha yeşil bir ekonomiye geçiş sürecinde yeni işler
ortaya çıkacak, mevcut işlerden bazıları yok olacak ve
yeniden dağılacaktır. İklim değişikliği tartışmalarında
gün geçtikçe daha fazla kullanılmaya başlanan “adil
geçiş” (just transition) yaklaşımı, daha yeşil ve düşük
karbonlu bir ekonomiye geçişin kapsayıcı olması ve söz
konusu geçişin sosyal maliyetlerinin herkes tarafından
paylaşılması gerektiği görüşüne dayanmaktadır (ILO,
2013: 254). Bu bağlamda, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin doğa üzerinde yarattığı tahribatın önlenmesi
ve yeşil ekonomiye geçişin kapsayıcı olması açısından
işçi, işveren tarafları ile devletin sosyal diyalog çerçevesinde bir an önce söz konusu hususlara odaklanmaları
gerekmektedir.
Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle yükselen ısı stresi yüzünden ortaya çıkan risklere yönelik
çözüm önerileri geliştirmek ve çalışanları korumak
için ulusal politikaların tasarlanması, finanse edilmesi ve uygulanması son derece önemlidir. Bu anlamda,
ısı olaylarına karşı yeterli altyapı ve iyileştirilmiş erken
uyarı sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası çalışma standartlarının daha iyi uygulanması
öncelikli başlıklardır. Çalışanların yüksek sıcaklıklar ile
başa çıkabilmeleri ve işlerine devam edebilmeleri için
işyerlerindeki riskleri değerlendirmek ve uygun önlemleri almak açısından temel aktörler işçi ve işverenlerdir.
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Söz konusu önlemlerin alınması kapsamında kapalı
ve açık alanda çalışma yöntemleri, çalışma saatlerinin
uyarlanması, kıyafet kuralları ve teçhizat, yeni teknolojilerin kullanımı, gölge ve dinlenme molaları konusunda fikir birliğine ulaşılması bakımından sosyal diyalog
süreçleri harekete geçirilmelidir. Bu perspektifte, iklim
değişikliği politikalarının rekabet gücü, sosyal bütünlük ve istihdam üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi
ile iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve sürdürülebilir iş imkanlarının sağlanması bakımından sosyal diyalog kritik bir role sahiptir.
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