
Sosyal, ekonom�k ve çevresel kr�zlere karşı d�rençl� b�r topluma ulaşmak �ç�n çevresel ve
toplumsal hedefler b�rl�kte ve eş�t derecede zorunludur. Bu hedeflere ulaşmak �ç�n ad�l
b�r yol �zlemek mümkün.

Sürdürüleb�l�r, ad�l ve d�rençl� b�r toplum, uzun vadede güç denges�zl�ğ�n� ve mevcut
eş�ts�zl�kler� ele alan bütüncül, değer bazlı ve �nsan merkezl� proakt�f b�r yaklaşıma
�ht�yaç duyar. Aynı şek�lde yen� b�r toplumsal yönet�m yapısı, gerçekten ad�l geç�ş
süreçler�n�n toplumun kapsamlı ve ad�l dönüşümüne ve �kl�m açısından güvenl� b�r
geleceğe ulaşılmasına katkıda bulunmasını sağlar.

Par�s Anlaşması, Önsözünde “�ş gücünün ad�l geç�ş� ve ulusal çapta tanımlanmış kalkınma
öncel�kler� uyarınca onurlu ve kal�tel� �st�hdamın yaratılması zorunluluklarının d�kkate
alınması gerekt�ğ�n�” bel�rtmekted�r.[1] Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ad�l Geç�ş
İlkeler�, ad�l geç�ş kavramının altında yatan v�zyonu ve temel �lkeler� açıkça ortaya
koyarken, herkese uygun tek b�r yaklaşım olmadığını da kabul eder.[2]  Çünkü ad�l
geç�şler, bel�rl� sosyal ve ekonom�k koşullar hesaba katılarak yerel ve sektörel düzeyde
gerçekleşmel�d�r. Geç�ş süreçler�n�n �şç�ler üzer�ndek� doğrudan etk�ler� ad�l ve
hakkan�yetl� olmalıdır. Ad�l geç�şler, başlı başına sürdürüleb�l�r kalkınmanın �t�c� gücü
olmalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü, bu gerekl�l�ğ� “ş�md�k� nesl�n �ht�yaçları
karşılanırken, gelecek nes�ller�n kend� �ht�yaçlarını karşılama kab�l�yet�nden ödün
ver�lmemes�” olarak açıklamıştır. 

Bu nedenle kapsamlı ad�l geç�şler, toplum genel�nde ad�l b�r dönüşüme yön vermel�d�r.
Bu dönüşüm süreçler�, en savunmasız kes�mler�n ve gelecek nes�ller�n �ht�yaçlarını
özell�kle göz önünde bulundurarak hem �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�n� hem de bu etk�ler�
haf�fletmeye yarayan eylemler� hesaba katmalıdır. Ad�l geç�şlerde söz konusu eylemler,
sosyal ortaklara, sosyal d�yaloga ve toplu sözleşmelere önem ver�lerek, mevcut �ş
p�yasasına etk�ler� ve geç�ş süreçler�n�n savunmasız �nsanlar ve topluluklar üzer�ndek�
genel yan etk�ler� göz önünde bulundurularak değerlend�r�l�r. Ad�l geç�ş kavramı, artık
ana akım s�yasette de kabul görüyor. 

Yıkıcı �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� önlemek �ç�n harekete geçmek, ahlak� b�r zorunluluktur.
Harekete geçmemek �se �kl�m değ�ş�kl�ğ�nden ve sanay� kaynaklı k�rl�l�kten en çok
etk�lenen vatandaşlara, topluluklara ve �şç�lere karşı adalets�z b�r tutumdur. B�r an
önce ve �dd�alı b�r b�ç�mde harekete geç�lmed�ğ� sürece en savunmasız kes�mler zarar
görecek, mevcut eş�ts�zl�kler artacak, Avrupa ve dünyadak� gelecek nes�ller�n sırtına
daha da ağır b�r yük b�necek.
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[1]   Bkz: https://unfccc.�nt/process-and-meet�ngs/the-par�s-agreement/the-par�s-agreement 
[2]  Bkz: https://www.�lo.org/global/top�cs/green-jobs/publ�cat�ons/WCMS_432859/lang--en/�ndex.htm 
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Ad�l geç�ş, toplumun sürdürüleb�l�r dönüşümünü sağlamanın yolu olarak kabul ed�l�rse
ad�l ve çevre dostu b�r toparlanma sürec� �ç�n süregelen öneml� �vmey� artırmada k�l�t b�r
rol oynayab�l�r.

Fakat ad�l geç�ş kavramının farklı şek�llerde yorumlanması pol�t�ka yapıcılar ve
endüstr�n�n, hâl�hazırda eş�ts�z ve adalets�z olan p�yasaların karbonsuzlaştırılmasına
yönel�k, sürdürüleb�l�rl�ğ� olmayan kest�rme çözümler� zaman zaman “Ad�l Geç�ş” olarak
et�ketlemeler�ne yol açıyor. Bu tutarsızlık, gerçek değ�ş�m� gec�kt�rme r�sk� taşırken aynı
zamanda ne gerçekten gen�ş çaplı olarak adalet ne de d�rençl� ve çevre dostu b�r geç�ş
elde ed�lmes�n� sağlıyor.  

Ad�l b�r dönüşüm �ç�n toplum genel�ne sağlam b�r çevresel ve toplumsal dayanıklılık
temeller� �nşa ed�lmes� gerek�r. Bu temel, daha yüksek refah �ç�n ortak fırsatları
değerlend�rerek yalnızca hâl�hazırda karbon em�syonu yüksek �şlerde çalışan veya
çevrec� �şlerde �st�hdam ed�lecek olanlar �ç�n değ�l, toplumun tamamı �ç�n olanaklar
yaratılmasını sağlayacaktır. Ad�l b�r dönüşüm, ülkeler, ırklar, c�ns�yetler ve
sosyoekonom�k gruplar arasında ve �ç�nde der�n eş�ts�zl�kler�n var olduğu sürdürülemez
mevcut toplum yapısından, gezegen�n sınırlarına saygı duyulan, merkez�nde �nsanlar ve
refahları bulunan ve doğal kaynakların korunduğu daha ad�l, sürdürüleb�l�r b�r toplum
yapısına doğru b�r geç�ş sağlar.

Toplumsal olarak �kl�m açısından güvenl� b�r dünyaya dönüşmek, ancak toplumsal ve
çevresel hedefler arasındak� kes�lemez bağların ve yen� b�r yönet�m yapısına duyulan
�ht�yacın farkına varırsak mümkün olacaktır. Çünkü toplumsal hedeflere çevresel
sürdürüleb�l�rl�k pahasına ulaşılamaz. Çevresel hedefler�n �hmal ed�lmes�, kamu mallarını
ve sağlık ve refah destek s�stemler�n� yıpratarak sosyal refahın temeller�n� zayıflatır. Aynı
zamanda �kl�m pol�t�kalarının gel�şt�r�lme sürec�nde sosyoekonom�k etk�lere d�kkat
ederken, ne çevresel sürdürüleb�l�rl�k hedefler�ne toplumsal hedefler pahasına
ulaşılması ne de çevresel hedefler�n sosyal adalets�zl�kler�n asıl neden� olarak görülmes�
söz konusu olmalıdır. Günümüzdek� eş�ts�zl�kler�n büyük ölçüde sebeb�, sürdürüleb�l�rl�ğ�
olmayan büyüme modeller�n�n yaygınlaşmasıdır. İst�hdam ve varlık dağılımında
öngörülen değ�ş�kl�kler�n çoğunda �se başka faktörler�n de etk�s� olacaktır.

Aşağıdak� temel �lkeler, kapsayıcı, sürdürüleb�l�r ve d�rençl� b�r topluma yönel�k
toplumsal b�r ad�l dönüşüm v�zyonunun temel�n� oluşturur. 
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TOPLUMSAL ADİL DÖNÜŞÜM VİZYONUNUN ON
TEMEL İLKESİ 

Ad�l geç�ş planları, toplumsal dönüşüm stratej�s�n�n b�r parçası olarak
bütüncül ve kapsayıcı olmalı ve tüm paydaşları b�r araya get�r�lmel�d�r.
Planlar, dönüşüm ajandasındak� uzun vadel� ve toplum çapındak� etk�ler� göz
önünde bulundurarak çeş�tl� hak ve �ht�yaçların tanınmasına eş�t derecede
önem vermel�d�r. Hükümetler, daha az kaynağa sah�p grupların stratej�
gel�şt�rme süreçler�ne er�ş�m�n� ve katılımını kolaylaştırmaya hazırlıklı
olmalıdır. Hükümetler�n bu doğrultuda yapab�lecekler� arasında �ht�yaçları,
olanakları ve refahı pol�t�kalardan öneml� ölçüde etk�lenen, sınırlı kaynaklara
ve katılım araçlarına sah�p kes�mler�n kapas�te gel�şt�r�lmes�ne yönel�k
eylemler bulunuyor. Stratej�ler gel�şt�r�l�rken en yüksek ortaklık ve şeffaflık
standartlarına uyulmalıdır. Stratej� gel�şt�rmeden önce, tüm sektörler ve
toplum kes�mler� �ç�n �kl�m geç�ş�n�n zorluklarının ve sosyoekonom�k
olanakların n�tel�kl�, bağımsız ve objekt�f b�r anal�z�n�n yapılması gerek�yor. 

Toplumsal ad�l dönüşümün gerekler� şunlardır: 

1 - Sosyoekonom�k ve çevresel açıdan d�renç gel�şt�rmek �ç�n,
bağlayıcı dönüm noktaları ve hedefler� olan uzun vadel� b�r v�zyon
bel�rlemek.
Dönüşümün başarılı b�r şek�lde gerçekleşmes� �ç�n, Avrupa B�rl�ğ�’n�n 2030
ve 2050 �kl�m hedefler� ve Par�s Anlaşması g�b� uluslararası ve AB genel�nde
ortaya konmuş ve konacak olan taahhütler� tak�p etmeye ve yer�ne
get�rmeye yönel�k yapılara �ht�yaç var. Yerel ve uluslararası pol�t�kalar, BM
Sürdürüleb�l�r Kalkınma Hedefler� (Susta�nable Development Goals) ve
Uluslararası İnsan Hakları Çerçeves� �le uyumlu b�r şek�lde yürütülerek tüm
dünyada çevrey� korumayı ve toplumsal refahı kalkınmanın başlıca ölçütler�
hâl�ne get�rmel�. 

2 - Tüm paydaşlar �ç�n, kend�ler� �le b�rl�kte gel�şt�r�lm�ş kapsayıcı,
kapsamlı ve ayrıntılı yol har�talarıyla dönüştürücü eylemler hayata
geç�rmek.
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4 - Toplumsal hedefler�, �kl�me yönel�k hedefler ve çevrey� koruma hedef�
�le uyumlu hale get�rerek sürdürüleb�l�r ekonom�k çeş�tlend�rme yoluyla
d�renç gel�şt�rmek. 

Çeş�tlend�r�lm�ş ekonom�ler, an� darbelerden daha kolay kaçınır ve bu
darbelere karşı daha d�rençl�d�r. Doğal kaynaklar ve ekos�stemler sağlıklı
olduğunda bu darbeler� s�nd�rme ve darbe sonrası toparlanma yeteneğ� de
artar. Bu nedenle geç�ş yatırımları, �kl�m hedefler�ne ulaşmaya yardımcı olan
ve aynı zamanda topluluklar �ç�n geç�m kaynakları sağlayan faal�yetlere
yönel�k sürdürüleb�l�r ekonom�k çeş�tlend�rmey� desteklemel�d�r. Geç�şler,
yalnızca mevcut sektörlerdek� ve �ş modeller�ndek� b�reylere değ�l, sosyal
g�r�ş�mler� ve �şletmeler� ve kuruluşları canlandıracak b�reylere de destek
vermel�d�r. Yan� geç�şler, �st�snasız herkes �ç�n becer�ler� ve onurlu �ş
koşullarını desteklemel�d�r. Böyle b�r destek �ç�n ad�l geç�ş�n faydalarını, �ş
bulmakta (bakıcılık yapması gereken �nsanlar ve yeters�z eğ�t�m g�b� koşullar
veya ayrımcılık neden�yle) daha çok zorluk çekenler de dah�l olmak üzere
herkese yayan kapsayıcı yaklaşımlar gerek�r.

3 - Sosyal ortakları, endüstr� ve �şletmelerdek� sosyal d�yalog ve
toplu sözleşmeler�n k�l�t aktörü olarak görmek.

İşverenler ve �şveren örgütler�, �şç� ve �şç� örgütler�nden oluşan sosyal
ortaklarını �ş dünyasıyla �lg�l� tüm müzakereler�nde ana kurumlar olarak
tanımalıdır. Toplumsal ve çevresel açıdan d�rençl� b�r topluma dönüşüme
yön verecek sanay� tes�sler�n�n geç�şler�ne yönel�k değ�ş�kl�kler� öngörmek
�ç�n sosyal d�yalog çok öneml�d�r. İşç�ler, send�kalar ve eğ�t�m kurumları
becer�ler, asgar� eğ�t�m �ht�yaçları, �st�hdam zorlukları, erken emekl�l�k
planları ve çalışma koşullarını öngörerek �nsana yakışır �ş koşullarını
sağlamada k�l�t rol oynarlar. İşverenler, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün
(ILO) Ad�l Geç�ş İlkeler�’n� ben�msemel� ve geç�şler�n� planlarken bu �lkelere
uymalıdır. Hükümetler �nsana yakışır �ş olanaklarının yaratılmasını
desteklemel�d�r. Bu doğrultuda hükümetler�n, Par�s Anlaşması �le uyumlu b�r
şek�lde net sıfır karbona geç�ş� destekleyen yen� ve çevrec� sektörlerde
send�kalaşmayı artırmak �ç�n �ş kanunlarında reform yapması gerekeb�l�r.
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5 - Toplumsal c�ns�yet perspekt�f�n� tüm ad�l geç�ş pol�t�ka, plan ve
projeler�ne entegre etmek. 

Ad�l geç�şte başarıya ulaşmak �ç�n gerçekten bütüncül ve yen�l�kç� b�r
pol�t�ka yaklaşımı gerek�r. Böyle b�r yaklaşımda toplumsal c�ns�yet
perspekt�f�, b�r eylem�n veya eylems�zl�ğ�n yol açtığı (örneğ�n bel�rl�
bölgelerde h�zmetlere er�ş�m ve enerj� yoksulluğu bazında veya �ş
p�yasasında) �k�nc�l ve yan etk�ler de dah�l olmak üzere ad�l geç�ş pol�t�ka ve
projeler�n�n tasarım, değerlend�rme, uygulama ve tak�p dah�l her aşamasına
tamamen entegre ed�lmel�d�r. Ad�l geç�ş�n c�ns�yet boyutu, geç�ş�n gündem
maddeler�nden b�r� olarak tanınmalı, sadece ad�l geç�ş planlarının
yapılmasında ve uygulanmasında değ�l özel projelerde de es geç�lmeyecek
genel b�r �lke olarak görülmel�d�r. Örneğ�n her ad�l geç�ş yatırımı, önces�nde
toplumsal c�ns�yet kavramına da�r sağlam b�r metodoloj�ye dayalı tak�p ve
c�ns�yet etk� değerlend�rmes� sürec�ne tab� tutulmalıdır. 

6- Yaşam kal�tes�, çevre ve fırsatlara er�ş�mdek� eş�ts�zl�klerle ve
�kl�m değ�ş�kl�ğ� ve onun �t�c� güçler�n�n sebep olduğu haksızlıklarla
mücadele etmek.

Harekete geçmemek, herkes �ç�n adalets�zl�ğe yol açar. Fakat bu adalets�zl�k
b�le c�ns�yet, ırk ve sosyoekonom�k sınıf düzey�nde s�stemleşm�ş eş�ts�zl�kler
neden�yle, �kl�m kr�z�n�n ön saflarında yer alan k�ş�ler� ve fos�l yakıt
endüstr�s�n�n yüksek dış mal�yetler� �le karşı karşıya kalanları daha fazla
etk�ler. Eylems�zl�k, aynı zamanda gelecek nes�ller� çeş�tl� �mkanlardan ve
�kl�msel açıdan güvenl� b�r çevreden ederek nes�ller arası adalets�zl�ğ� de
körükler. S�stemleşm�ş eş�ts�zl�ğ�n ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n bel�rt�ler�ne karşı
kısa vadel� yanıtların aks�ne sürdürüleb�l�r, uzun vadel� ve dönüşümün
c�ns�yet boyutunu göz önünde bulunduran çözümler önererek
sosyoekonom�k ve çevresel dayanıklılığı sağlamak, temel prens�plerden b�r�
olmalıdır. Dayanıklılığı gel�şt�rmek ve herkes�n kamu mal ve h�zmetler�nden
sağladığı yararı artırmak �ç�n varlık ve kaynakların yen�den dağılımı,
sürdürüleb�l�rl�k, b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n korunması, c�ns�yete duyarlılık, ırksal
eş�tl�k ve toplumsal refah, pol�t�kaların merkez�ne konulmalıdır. Hükümetler,
�kl�me ve çevreye ver�len zararların adalette karşılık bulmasını sağlamalıdır.
Geç�ş�n mal�yet�, toplum genel�ne ad�l olarak yüklenmel�d�r ve bunun �ç�n
“k�rleten öder” �lkes� uygulanmalı, geç�ş�n mal�yet ve faydalarını ad�l olarak
dağıtacak mekan�zmalar tasarlanmalıdır. 
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7- Toplumsal ve çevresel d�renc� gel�şt�rmek �ç�n kamu ve özel
sektörün mal� kaynaklarını ad�l b�r b�ç�mde kullanmak ve yen�den
tahs�s etmek.

8  - Toplumu yen�den �nşa ederken küresel dönüşüm adına bölgesel
planlar yapmak.

Ad�l geç�ş süreçler�n� daha doğru yürüteb�lmek �ç�n yerel ve küresel
dönüşüme ayrılan kamu mal� kaynakları artırılmalıdır. AB bütçes� ve
toparlanma fonları, toplumsal dönüşüm �ç�n tek f�nansman kaynağı olarak
görülmemel�, daha z�yade bu fonlar, d�ğer kamu ve özel f�nansman
kaynaklarının uzun vadede sürdürüleb�l�r b�r dönüşüm sağlamak �ç�n en
yararlı şek�lde ve gerekl� yerlerde kullanılmasına ön ayak olacak kaynaklar
olarak görülmel�d�r. Çevre ve �kl�m verg�lend�rmes�, ad�l geç�şler� ve �kl�m
hareket�n� desteklemek �ç�n kullanılmalı, daha az kaynağa sah�p olanlara,
�kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�ne karşı en savunmasız olanlara ve Avrupa’da ve
dünyada değ�ş�kl�ğe uyum sağlamakta en çok zorlananlara öncel�k
ver�lmel�d�r. B�lhassa hükümetler, sosyal g�r�ş�mler�n ve kuruluşların büyük
ölçüde gel�şt�r�lmes�ne ve kârın değ�l, toplumsal hedefler�n ve ad�l çevresel
korumanın merkeze konulduğu b�r toplumsal l�derl�k anlayışına sah�p
g�r�ş�mlere kaydırmalıdır.

Dünya üzer�ndek� her bölgen�n farklı b�r kültürü, tar�h�, değerler� ve
�ht�yaçları vardır. Aynı şek�lde bu bölgeler, COVID-19 kr�z� sonrası
toparlanırken, �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� ele alırken ve bu süreçlere uyum sağlarken
farklı zorluklar ve fırsatlarla karşılaşacaklar. Toplumsal dönüşüm, ancak
b�rb�r�nden b�r m�ktar farklı olan ama b�r araya geld�kler�nde b�r bütün
oluşturan tüm parçalar b�rb�r�ne uyduğunda başarıya ulaşab�l�r. Eğer ad�l
geç�ş yapbozunun tüm parçalarını eks�ks�z b�r b�ç�mde yer�ne koymak
�st�yorsak, geç�şten etk�lenen toplulukların sesler�ne azam� önem veren ad�l
geç�ş planlarının tasarlanması, uygulanması ve �zlenmes�nde yerel farklara
duyarlı, bölgesel b�r yaklaşıma �ht�yacımız var. Öte yandan b�rb�r�n�n
eks�kl�kler�n� g�der�p b�rl�kte etk�l� b�r şek�lde �şleyerek herkes �ç�n adalet�
sağlaması gereken bu geç�şler�n tümü, bölgesel, ulusal, Avrupa ve dünya
çapında ad�l, dayanıklı ve karbonsuzlaştırılmış toplum dönüşümünü
gerçekleşt�rme ortak gayes�yle hareket etmel�d�r.
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9- Sürdürüleb�l�r kalkınma hedefler�n� ve döngüsell�k kavramını
üret�m ve tüket�me dah�l etmek.

10-  Gel�şmekte olan ülkeler�n ad�l geç�şler� �ç�n onlara özel
oluşturulmuş doğrudan destek sağlamak.

Düşük karbonlu ad�l geç�ş�n gerekl�l�kler�nden olan bel�rl� ürünler�n,
h�zmetler�n ve ham maddeler�n yayılması, başka coğrafyada yaşayanlar da
dah�l olmak üzere h�çb�r �nsana ya da çevreye zarar vermemel�d�r. 
 Sürdürüleb�l�r Kalkınma Hedefler�, gerçekten ad�l olan üret�m ve tüket�m
döngüler�nde uyulması gereken standartları bel�rlemek �ç�n b�r yol
göster�c�d�r ve bu hedefler�n h�çb�r�nden b�r d�ğer� uğruna
vazgeç�lmemel�d�r. Üret�mdek� tüm tedar�k z�nc�rler�nde, sera gazları
kaynaklı karbon ayak �z� kadar adalets�zl�ğ�n ayak �zler� de hesaplanmalıdır.
Bu hesaplar, döngüsel ekonom� yapısında tüket�m alışkanlıklarına da
yansımalıdır. Avrupa ve d�ğer gel�şm�ş bölgelerde, �nsanlara toplumsal ve
çevresel bakımdan sürdürüleb�l�r ekonom�k �şlemlerle (yen�den) üret�len
mal ve h�zmetler� tüketme seçeneğ� sunulmalıdır. 

 Gel�şmekte olan ülkeler, mevcut AB bütçe desteğ�ne ek olarak yen�
f�nansman araçlarıyla fonlanan kend�ler�ne özel b�r mekan�zma aracılığıyla
kend� ad�l geç�ş planlarını yapmaları ve uygulamaları �ç�n desteklenmel�d�r.
AB �se yukarıdak� �lkeler� tak�p ederek ve bölgesel planlama ve c�ns�yete
duyarlı yaklaşımlara özell�kle önem vererek, ortak ülkeler öncülüğündek�
g�r�ş�mler� ve �kl�m etk�ler�ne uyum süreçler�n� ve hammaddes� bol ama
�hracata bağımlı ekonom�lerdek� ekonom�k geç�ş zorluklarını kapsayan ad�l
geç�ş yollarının ortak planlanmasını desteklemel�d�r. 

Ad�l Dönüşüm V�zyonunu 
BURADAN İMZALAYIN VE DESTEKLEYİN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkvk7IF_AX67lUdLvHlHoY8UY4OscXnSPi9L8OBeoVmLJdAA/viewform
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 Avrupa İkl�m Eylem Ağı (CAN Europe), Avrupa’nın tehl�kel� �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne
karşı mücadele veren başlıca s�v�l toplum kuruluşu koal�syonudur. 1500’den
fazla STK’yı ve 47 m�lyondan fazla yurttaşı tems�l eden, 38 Avrupa ülkes�nden
170’den fazla üye örgütle CAN Europe, Avrupa çapında sürdürüleb�l�r �kl�m,
enerj� ve kalkınma pol�t�kalarını desteklemekted�r.
www.caneurope.org

İLETİŞİM

ÖZLEM KATISÖZ
TÜRKİYE İKLİM ve ENERJİ POLİTİKALARI KOORDİNATÖRÜ
AVRUPA İKLİM EYLEM AĞI
ozlem@caneurope.org

http://www.caneurope.org/
mailto:elif@caneurope.org

