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Son on yıllarda izlenen büyüme ve gelişme modeli, dünyanın dört bir 
yanındaki insanlar tarafından arzulanan kapsamlı büyümeyi ve sürdü-

rülebilir gelişmeyi sağlamadı. Yakın zamandaki küresel ekonomik ve finansal 
kriz, yeterli sayıda uygun ve verimli iş yaratmadaki eksik kapasitesiteyi açıkça 
ortaya koydu. Aynı zamanda, olağan şeyler modelinin sürdürülemez derecede 
yüksek çevresel maliyeti ve yoksulluğun azaltılması konusunda kaydedilen iler-
lemeyi tersine çeviren iklim değişikliği tehdidi, giderek daha net ve daha acil 
hale gelmekte. Ekenomik büyüme, sosyal katılım ve çevre koruması arasındaki 
sinerjiyi yalnızca dengeleyen değil inşa da eden sürdürülebilir kalkınma, müm-
kün olmakla kalmayıp bir zorunluluk halini almaktadır. Bu nedenle, 2009’da ya-
pılan Uluslararası Çalışma Konferansı’nda 180’den fazla üye ülkenin hükumet 
temsilcileri ve işveren ve işçi örgütleri tarafından benimsenmiş Küresel İş Paktı, 
sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için çağrıda bulunmuştur.    

Bu geçişin, üretim ve tüketim kalıpları, işletmeler ve çalışanlar, istihdam ve 
gelirler üzerinde derin etkileri olacaktır. Yeşil ve uygun işlerin yaratımı ve kap-
samlı, düşük karbonlu büyüme için pek çok fırsat sunar. Hem geçişin başarılı bir 
şekilde yönetilmesi hem de iş yaratımı ve sosyal kalkınma adına fırsatların yaka-
lanması, bir taraftan çevresel faktörlerle politikalar arasındaki karşılıklı ilişkile-
rin diğer taraftan da emek piyasalarının doğru bir şekilde anlaşılmasına dayalı 
uyumlu politikalar gerektirir. 

Bütünleşik ve tutarlı politika ve programların tasarlanması, her ülke için zorlu 
bir iştir. Gelişmekte olan dünyada zorluk daha da büyüktür çünkü ilgili bilgi kı-
sıtlıdır ve bağlantıların analizini yapmaya yarayan araçlar sıklıkla elverişsizdir. Bu 
kılavuz bu boşluğu doldurmaya yardımcı olmayı amaç edinmektedir. ILO’nun 
küresel Yeşil İşler Programı’nın bir parçası olarak, 2010 yılında Bangladeş’te ya-
pılan bir pilot çalışmadan yola çıkılarak GHK Danışmanlık’la birlikte geliştiril-
miştir. Bu çalışma münferit olarak yayımlanmıştır ve ülkeler bunu kendi yeşil iş 
girişimleri için kullandıklarından, düzenli şekilde güncellenmesi gerekmektedir. 

Bu kitapçıkta sunulan yöntembilim, dünya genelindeki gelişmekte olan ulus-
ların özel gereksinimlerine uygun hale getirilmiştir. Kılavuz, kullanıcı dostu ve 
pratiktir ve yeşil işlerle ilgili olan artan sayıda ülkede analiz ve planlama yapıl-
ması hususlarında hizmet eder. Aynı zamanda, ILO bileşenlerinin ilgili politika 

Önsöz



geliştirme hususuyla etkin şekilde ilgilenmesine olanak sağlamak adına kapasite 
büyütmede anahtar unsur olacaktır. 

Bu ürün, Yeşil İş Girişimi ve bölgesel sonuçların sağladığı ürünlerden biridir 
ve bu itibarla, bileşenlerimize birinci sınıf hizmet sağlamak amacıyla teknik ve 
finansal kaynakların bir araya getirilmesini desteklemek için çeşitli ILO depart-
manlarının saha ofisleriyle yaptığı emsal niteliğindeki işbirliğinin bir örneğidir. 

JOSE MANUEL SALAZAR SACHIO YAMAMOTO STEPHEN PURSEY

Yetkili Müdür Bölge Müdürü Müdür 

İstihdam Sektörü ILO Asya ve Pasifik  Siyasal Entegrasyon

ILO, Cenevre Bölge Ofisi Departmanı

Bangkok Genel Müdür 

Baş Danışmanı
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KISIM 1

KAVRAMLAR, TANIMLAR VE KAPSAM





Gelişmekte olan ülkelerde yeşil iş potansiyelinin değerlendirilmesi

1

1 Giriş 

1.1 Amaç

Bu kitap, gelişmekte olan bir ülke bağlamında ekonomik faaliyetin 
mevcut ve potansiyel seviyelerinin ve çevreyle-ilintili iş sayısının nasıl 

değerlendirileceği hakkında rehberlik etmektedir. Uygulamada kapsamlı 
(başka bir deyişle, geniş bir ülke yelpazesiyle bağlantılı) ve bu nedenle de farklı 
ekonomik ve çevresel koşulları bağdaştırma konusunda yeterince esnek olması 
planlanmıştır. 

Bu kılavuz, ILO’nun finansörlüğünde GHK tarafından yürütülen ve 
Bangladeş’teki yeşil istihdamın haritasını çıkaran bir projenin parçası olarak 
geliştirilmiştir. Bu çalışma, her biri farklı bir ülkeyi inceleyen bir dizi kitabın 
ilki olarak yayımlanacaktır. Ülkelere dair bu çalışmalar bu kılavuzun eşlikçileri 
olarak görülmelidir. Bu çalışmalar, burada düzenlenmiş yöntemlerin ne şekilde 
uygulandığı konusunda ayrıntılı bir bilgi vermektedir. Bu nedenle, kendi ülkesi 
hakkında bir inceleme yapmayı düşünen bir araştırmacı, bu dokümanın yanı sıra 
ülke çalışmalarına da başvurmalıdır. 

Proje süreci, “yeşil işler” hakkında ayrıntılı bir çalışma tanımı üzerindeki 
mutabakatı ve yeşil büyümeyle doğrudan ya da dolaylı şekilde bağlantılı 
istihdamın ölçümünü (örneğin girdi-çıktı (G-Ç) katsayıları ve modelleme 
yoluyla) kapsar. Uygulama aracılığıyla ileride diğer ülkelerde gerçekleşecek 
deneme ve gelişmenin, yönlendirmenin derinliğini ve alanını zaman içerisinde 
artırmasına yardımcı olması hedeflenmiştir. 

1.2 Bağlam

Kılavuz, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve Uluslararası Ticaret 
Birliği Konfederasyonu (ITUC) tarafından oluşturulmuş bir ortak girişim olan 
Yeşil İşler İnisiyatifi’ni1 desteklemektedir. Bu İnisiyatif, çevre politikalarının bir 
sonucu olarak uygun işler yaratımının değerlendirilmesi, incelenmesi ve teşvik 
edilmesi amacıyla faaliyete geçirilmiştir. Çevresel açıdan sürdürülebilir işleri ve 
iklimi kusurlu bir dünyanın gelişimini teşvik etmek adına hükumetler, işverenler 
ve ticaret birliklerinin sarf ettiği ortak çabayı destekler. Yeşil İşler İnisiyatifi’nin 
çalışmaları şimdiye kadar, yeşil iş yaratımına dair kanıtları ve farklı örnekleri 
bir araya getirmeye odaklanmıştır. 2008’de ILO/UNEP/ITUC/IOE tarafın-
dan yapılan bir çalışma,2 ortaya çıkan yeşil ekonominin iş dünyasına etkilerini 

1. UNEP/ILO tanımında yeşil işler uygun kabul edilir. Bir başka deyişle, uygun iş ve çevresel 
sürdürülebilirliğin iki boyutunu içerir. Bu konu Bölüm 2 ve Bölüm 3’te daha ayrıntılı şekilde 
tartışılmıştır.

2. UNEP ve diğ., Green jobs: Towards decent work in a sustainable low-carbon economy (Cenevre, 
2008).
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anlatmaktadır. Bu çalışmada sunulan kanıt dayanağı, nispeten az sayıda ülkeye 
yoğunlaşmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde bu konuda yapılan araştırmalar genel 
itibariyle yetersizdir. Ancak, yapılan çalışma, yeşil işlerin tanımlanması, anlaşıl-
ması ve ölçülmesine ilişkin tartışmanın tetiklenmesi adına büyük adımlar atmış-
tır. En önemlisi de, ülkeler arasındaki yöntembilim, tanım ve tahmin farklılık-
larına dikkat çekmiştir ki bu farklılıklar, dünya çapında çevre, ekonomi ve işler 
arasındaki bağlantıların kıyaslanmasını bir hayli zorlu kılmaktadır. 

Gelişmekte olan dünyadaki yeşil iş değerlendirmeleri,3 OECD ülkelerinde 
gözlemlenenlere mutlak şekilde tekabül eden sonuçlar üretmeyebilir. Çevreye 
ilişkin işlere önem verilen coğrafyalarda bile yetenekler, verimlilik, hareket ka-
biliyeti ve işlerin niteliği gibi işgücü piyasası etkileri, ülkeden ülkeye değişiklik 
gösterecektir. Hem gelişmiş hem de gelişmiş olan ülkelerde yeşil bir ekonomiye 
dönüşümün ardında yatan etmenler ve mekanizmaların aynı olup olmaması hiç 
dikkate alınmaz. Gelişmekte olan4  ve gelişmiş ülkeler5  arasındaki farkları, eko-
nominin yapısı, çevresel standartlar ve çalışma koşulları oluşturur.

Kutu 1.1 “Yeşil işler” nedir?

“Yeşil iş” terimi bu kılavuzda, geleneksel alternatiften 
çevresel anlamda daha sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerce 
sürdürülen, aynı zamanda da uygun işin kabul edilmiş 
standartlarını karşılayan çalışma koşulları sunan işlere atıfta 
bulunmak için kullanılmıştır. Bu faaliyetleri yeşil işler olarak 
“nitelendirmek” için ne derece çevre-dostu olmaları gerektiği 
ve uygun işin koşullarını çevreleyen meseleler, bir sonraki 
bölümde daha ayrıntılı şekilde tartışılmıştır. Kılavuz ayrıca, 
gelişmekte olan çok sayıda ülkenin kayıt dışı ekonomisinin 
önemli rolünü de açık bir şekilde dikkate almıştır. 

ILO yeşil işler hususunda küresel bir program da oluşturmuştur.6 Bu 
program, çevresel açıdan sürdürülebilir, düşük karbonlu ve iklim konusunda 
esnek bir ekonomiye dönüşümün hem işgücüyle alakalı hem de toplumsal 
gerekçelerinin ana hatlarını belirler. ILO’nun faaliyet programı, çevresel 
açıdan sürdürülebilirliğin geliştirilmesi, düşük karbonlu bir gelecek ve iklim 

3. Bu çalışmanın amaçları için Dünya Bankası’nın kişi başı gayrısafi milli geliri temel alan ülke 
sınıflandırmasını kullanmaktayız. Her ekonomi düşük gelirli, orta gelirli (alt-orta ve üst-orta 
şeklinde ikiye ayrılır) ya da yüksek gelirli olarak sınıflandırılır. Bangladeş, düşük gelirli ülke 
sınıfındadır.

4. Örneğin, tarımın ve diğer temel sektörlerin ekonomideki payının çok yüksek olduğu Bangladeş.
5. Örneğin, hizmet sektörünün payının yüksek, temel sektörlerinkinin ise nispeten düşük olduğu 

OECD ülkeleri.
6. Bkz. http://www.ilo.org/wcms5/groups/public/@ed_emp/@ed.ent/documents/publication/

wcms_158729.pdf



Gelişmekte olan ülkelerde yeşil iş potansiyelinin değerlendirilmesi

3

değişikliğine uyum sağlama gereksinimi konularını kapsayan, yeşil işler için 
geniş bir etkinlik alanını ifade eder. Düşük karbona geçiş ve iklim değişikliğine 
uyum, işgücü piyasasının etkilerini ve bilgilendirme politikasını teşhis etmede 
kullanılacak araçların geliştirilmesi için öncelikli alanlardır. ILO Yeşil İşler 
Programı aynı zamanda, baskılayıcı toplumsal ve çevresel zorlukları karşılamaya 
katkıda bulunmak adına işletmelerin ve işgücü piyasalarının ihtiyaçlarını 
düzenler ve ILO’nun küresel programının ortaklıklar aracılığıyla nasıl başlatılıp 
sürdürülmesi gerektiğini belirler.

1.3 Kılavuzun kullanımı

1.3.1 Amaç, süreç ve çıktılar

Bu kılavuz, gelişmekte olan bir ülke bağlamında çevre ve istihdam arasındaki 
ilişkiyi incelemek isteyen bireylerin ve kurumların7 kullanımı için tasarlanmıştır. 
Bilhassa, “yeşil” istihdamın hesaplanmasında adım adım rehberlik eder ve çevre 
ya da toplum ve istihdam politikalarına dikkat çekerek bu istihdamın nasıl artı-
rılabileceğinin anlaşılmasında yol gösterir. Süreç şunları içermektedir: 

•• yeşil iş yaratımının etmenlerinin anlaşılması ve tanımlanması;
•• ulusal ekonominin büyüklüğünün ve yapısının haritalandırılması;
•• çevreyle-ilintili toplam istihdam8 ölçeğinin hesaplanması (bunların uygun 

işler, faaliyetlerin de çevresel açıdan sürdürülebilir olup olmadığına 
bakılmaksızın);

•• “çekirdek” çevreyle-ilintili istihdamın, başka bir deyişle, ilgili standartlara ve 
diğer performans göstergelerine uygunlukla tarif edilmiş, çevresel açıdan 
daha sürdürülebilir olan faaliyetlerce devam ettirilen işler (uygun çalışmayı 
sağlasalar da sağlamasalar da);

•• Uygun çalışma koşullarını sağlayan ve böylelikle çevresel performansları ve 
toplumsal/ekonomik niteliklerinden dolayı ILO’nun tanımına göre “yeşil 
işler” olarak değerlendirilebilecek bu işlerin sayılarının hesaplanması;

•• Çevreyle ilintili bu “çekirdek” işlerle ve (mümkün olduğunda) yeşil işlerle 
bağlantılı dolaylı ve teşvik edilmiş istihdam ölçeğinin hesaplanması ;9 

•• Çalışma koşullarındaki yetersizlikler (iş sağlığı ve güvenliği, beceriler) se-
bebiyle ILO standartlarına göre “uygun” olmayan, çevreyle-ilintili işlerin 

7. Bunlar, hükumet görevlilerini, ulusal ve uluslararası kalkınma enstitülerini, sivil toplum kuruluşları 
(STK’lar) ve Birleşmiş Milletler (BM), ILO ya da Asya Kalkınma Bankası (ADB) gibi uluslararası 
temsilcileri kapsayabilir.

8. Bu değerlendirme,, “çekirdek” çevresel-bazlı sektörlerden daha geniş olmalıdır; örneğin, kamu 
idaresinde enerji verimliliği, sürdürülebilir şehir planlaması, yeşil binalar ve mevcut bina stoğunun 
iyileştirilmesi.

9. Bu değerler arasındaki fark, işlerin üst seviyeye taşınması için net bir hedef sağlayacağından, her 
iki değer de karar alıcıların ilgi alanına girebilir. “Çekirdek” çevreyle-ilintili işler dahilindeki uygun 
işler doğrudan değerlendirilmez. Bu konu Görev 3’te daha ayrıntılı şekilde tartışılmıştır.
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“yeşil” işlere dönüştürülmesi için neler yapılabileceğinin incelenmesi - diğer 
bir deyişle, çevresel ve toplumsal performansın kabul edilebilir asgari sevi-
yelerini aşan işler.

Kılavuzun gelişmekte olan belirli bir ülkede tatbiki, aşağıdaki çıktıları 
sağlayacaktır:

•• çevreyle-ilintili toplam istihdamın sayısal tahmini;
•• ekonominin çevresel sürdürülebilirliğini doğrudan ya da dolaylı olarak ge-

liştiren ekonomik faaliyetlerce devam ettirilen çevreyle-ilintili “çekirdek” 
işlerin miktarının, tanımlanmış kriterler ya da performans eşikleri doğrul-
tusunda sayısal tahmini;

•• Uygun işin kabul edilmiş koşullarına ilişkin bu çekirdek çevreyle-ilintili 
istihdamın “niteliğinin” bir “haritasının” çıkarılması ve verilerin müsaade 
ettiği ölçüde, ILO/UNEP tanımına uygun olarak, hem çevresel kriterleri 
hem de uygun çalışma kriterlerini yerine getiren yeşil işlerin sayısal tahmini;

•• Bir dizi yeni girdi-çıktı katsayısı geliştirilerek ve ulusal girdi-çıktı tabloları 
değiştirilerek meydana getirilen, bu çevresel çekirdek sektörler ve “yeşil” faa-
liyetlerce sürdürülen dolaylı/teşvik edilmiş işlerin sayısal tahminleri;

•• Kazanan ve kaybeden potansiyel sektörleri kapsayacak şekilde, alternatif 
“Ne olur?” senaryolarının ve stratejilerinin istihdam etkilerini ortaya koya-
rak politika oluşturulmasına yardımcı olabilecek bir modelleme aracı.

Yeşil sektörler için yeni girdi-çıktı (G/Ç) katsayıları geliştirmek, mevcut ye-
şil işlerin net etkisinin hesaplanması ve yeşil büyümenin gelecekteki etkilerinin 
araştırılması için asli öneme sahiptir. Ancak, yeni girdi-çıktı katsayıları doğrudan 
oluşturulamaz. Bu kılavuz, elverişli zaman ve kaynaklara, yeşil işe ilişkin politika 
öncelikleri, amaçlar ve kısıtlamalara bağlı olarak, bu katsayıların geliştirilmesin-
de kullanılabilecek bir dizi yöntem sunmaktadır. İyi kalitede ve güncel ulusal 
girdi-çıktı tablolarının elektronik formatta bulunması, bu kılavuzun kullanımı 
için önemli bir önkoşuldur.

Girdi-çıktı katsayıları, dinamik sosyal hesap matrisleri (SHM) ve SHM-
temelli hesaplanabilir genel denge modelleri gibi diğer modelleme biçimleri için 
de kullanılabilir. Bu kılavuz, yeşil işlerin hesaplanmasında var olan darboğazı ele 
almanın yollarını girdi-çıktı tablolarıyla (yani G/Ç katsayılarını ayarlayarak) 
göstermektedir; diğer araştırmacılar zaman içerisinde farklı modelleme yöntem-
leriyle bunlara değinmek isteyebilir.

Son modelleme aşaması için gerekli örneklerin ya da becerilerin bulunmama-
sı durumunda bile burada düzenlenmiş olan yöntemin karar alıcılar ve diğerleri 
için faydalı bilgi üretmek adına kullanılabilir olması, kayda değer bir noktadır. 
Önceki aşamalar, ülkenin “yeşil ekonomisinin” dağılımı ve karakterinin ve bu 
ekonominin desteklediği istihdamın bir portresini ortaya koyar. Bu nedenle, do-
laylı istihdam modelleme süreci hakkındaki tartışmanın teknik doğası, okuyu-
cuların gözünü korkutmamalıdır.
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1.4 Varsayılan bilgi ve çaba düzeyi

Bu kılavuzun kullanımını baz alan bir projede, araştırma becerisi ve deneyi-
mi, veri ve politika yorumlaması, çıkar grubu istişaresi ve girdi-çıktı modellle-
mesi konularının hepsini bir arada sunan multi-disipliner bir ekibe ulaşmanın 
avantajından faydalanılacaktır. Bu dokümanda ekonomik verilerin erişimi, kul-
lanımı ve yorumlanması için temel bir bilgi yeterli olup işgücü piyasaları ya da 
çevre-ekonomi bağlantıları hakkında uzman bilgisi gerekmez. Yeşil işlerle ilintili 
dolaylı ve teşvik edilmiş istihdamın okuyucu tarafından değerlendirileceği ileri-
ki aşamalarda, girdi-çıktı tabloları ve bunların ekonomi analizlerinde kullanımı 
hususlarında bilgi ve aşinalık gerekmektedir. 

Gereken çaba düzeyinin, ayrıntı seviyesine ve talep edilen kesinliğe, yayım-
lanmış kaynaklardaki kullanılabilir bilgi miktarına ve ülkenin büyüklüğüne göre 
farklılık göstermesi olasıdır. Bangladeş değerlendirmesinin tamamlanmasının 
(araştırma ve analiz; rapor ve yazım süresi hariç) 15 günü araştırma, 15 günü 
saha çalışması, 15 günü de modelleme ve analizle geçen 45 adam/günlük bir 
çabanın ürünü olması, bir referans noktasıdır. Daha fazla miktarda kaynak, so-
nuçların, fırsatların ve sorunların daha iyi tanımlanmasına olanak sağlayacaktır. 

1.4.1 Veri gereksinimleri

Bilgi gereksinimleri ve kaynakları bu dokümanda daha ayrıntılı bir şekilde bi-
lahare tartışılacak olup, kılavuzun kullanımı genel anlamda şu hususlara erişimi 
gerektirmektedir:
•• ulusal istatistik hesapları;
•• ulusal işgücü ankeleri;
•• piyasa çalışmaları ve piyasa verileri;
•• kamu politikası, stratejisi ve yatırımı hakkındaki beyanatlar;
•• çevresel, toplumsal sorunlara ve istihdam sorunlarına ilişkin araştırma ra-

porları;
•• ulusal girdi-çıktı (G/Ç) tabloları ya da sosyal hesap matrisleri (SHM’ler).

Ulusal işgücü anketleri, bu değerlendirmenin amaçları açısından özel bir 
önem taşır. Doğrudan çevreyle ilintili işlerin tanımlandırılmasında olduğu ka-
dar, işlerin niteliğinin incelenmesinde de faydalı bir kaynaktır. 

Masa başı araştırmaları ve analizlerinin mülakatlarla ve istişarelerle tamam-
lanması gerekebilir.

1.4.2 Kılavuzun geliştirilmesi: Oluşturulmasında sizin rolünüz

Bu kılavuz güncel bir doküman olmak üzere tasarlanmıştır. ILO ve GHK, 
kılavuzun farklı ülkelerdeki uygulanmasından elde edilen tecrübeyle inşa edilip 
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zaman içerisinde büyütülüp geliştirildiğini görmek istemektedir. Kılavuzdaki 
çeşitli görevler, bu görevlerin üstlenilmesi adına bir seçenek mönüsü içerir. Bu 
seçenekler geliştirilebilir ve/veya çeşitli ülkelerde bu kılavuzun uygulanmasıyla 
elde edilmiş yeni seçenekler de eklenebilir.

1.5 Kılavuzun yapısı

Bu kılavuz aşağıda belirtildiği şekilde yapılandırılmıştır:

•• Kısım I’de, Bölüm 2 yeşil işlerin hesaplanmasında bir başvuru kaynağı olarak 
bazı anahtar kavramları, tanımları ve kuralları listelemekte, Bölüm 3 ise geliş-
mekte olan ülke bağlamında benimsenmiş analitik çerçeveyi açıklamaktadır. 

•• Kısım II, karar alıcılara yardımcı olmak amacıyla “Ne olur?” senaryolarını da 
kapsayacak şekilde, yeşil işlerin hesaplanmasında görev bazında yol gösterir. 

2  Kılavuzun kullanımı:
  Anahtar tanımlar, kurallar ve kavramlar

Yenilenebilir enerji, daha büyük enerji verimliliği ve çevresel açıdan 
daha sürdürülebilir iş modelleri konularında girişimler ve yatırımlar artmakta-
dır.Bunun sonucunda, ekonominin “yeşillendirilmesi” hususundaki istihdam 
etkilerine ve fırsatlarına yönelik bilgi talebi de artış göstermiştir.

Yeşil iş değerlendirmeleri üzerine yapılan bir literatür taraması, yeşil işe ve 
bağlantılı yeşil kavramlara ait tek tip tanımların bulunmadığını gösterir. Bunun 
yerine, incelenen spesifik konulara ilişkin kavramlar müşterek biçimde tanım-
lanmıştır. Pek çok çalışmada, çevreyle-ilintili istihdam ölçeği, etki alanlarındaki 
sapmaları ve varsayımları yansıtan sonuçlarla tahmin edilmiştir. Örneğin, Avru-
pa Birliği (AB) hakkındaki yeşil iş değerlendirmeleri, tahminlerin doğasına ve 
kapsamına bağlı olarak, 2.4 milyon ila 36.4 milyon arasında değişiklik gösterir 
(2000 yılının rakamsal verilerine göre).10

Bu bağlamda, bu tarz çalışmalarla ilgilenen kişilerin, bir değerlendirmede 
bulunmadan önce anahtar tanımlar, kurallar ve kavramlar üzerinde uzlaşması 
öncelikli öneme sahiptir. Şunlara özellikle dikkat edilmelidir:

•• çevresel açıdan sürdürülebilir ve uygun iş terimleriyle “neyin kastedildiği” 
de dahil olmak üzere, benimsenecek olan “yeşil işler” tanımı;

•• analiz yapılırken kayıt dışı ekonominin nasıl ele alınacağı ve yeşil işlerin tah-
mininde bu karardan doğacak çıkarımlar;

•• ekonomik analiz biçimleri ve yeşil istihdamın ölçülmesinde kullanılacak 
araçlar.

10.  Avrupa Komisyonu İstihdam Genel Müdürlüğü: Employment in Europe 2009 (Lüksemburg, 2009), 
“İklim değişikliği ve işgücü piyasası sonuçları” hakkındaki bölüm. Bkz. http://ec.europa.eu/social/.


