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Proje 5: 
İklim Adaleti

İklim değişikliği tehdidinin kentlerde meydana 
getirdiği eşitsizliklerin giderilmesine yönelik iklim 
adaletinin sağlanması konusunda yerel yönetimler 
politika oluşturmakla yükümlüdürler. 

Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
(İBB), kentin birlikte yönetme sürecinin başlatılması 
adına Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırlamıştır. Bu 
eylem planı; imkânların, kadınların ve bakım 
sağladıkları çocuk, engelli, yaşlı vb. grupların 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sunulmasını, 
gerekli bütçenin ayrılmasını ve sürecin izlenmesini 
kolaylaştıracak stratejik bir yol haritası olmayı 
amaçlamaktadır.

İklim değişikliği, yaşam tarzlarının değişmesini 
gerektirerek ekonomik hayatın dinamiklerini de 
etkileyecektir. Aşırı hava olaylarının kamu 
hizmetlerine erişilebilirliğin (okul, hastane, ana 
ulaşım hatları vb.) aksatabileceği için sosyal hayatın 

daha kesintili ve öngörülemez yönde 
evrilebileceği varsayılmaktadır. Ayrıca nüfustaki 
kırılgan grupların karşılaşacağı zorluklar kamu 
tarafından buna yönelik çözümlerin geliştirilme 
ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

Sosyal adalet açısından bakıldığında kadınların, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulların 
önemli bir bölümünü oluşturması, kadınları iklim 
değişikliğinin etkilerine karşı daha savunmasız 
bir konuma getirmektedir. Kadın ve erkeklerin 
iklim değişikliğinden farklı şekillerde etkileniyor 
olması; mülkiyet hakları, sosyo-ekonomik ve 
kültürel alanlarda kadın ve erkekler arasındaki 
geleneksel rol farklılıkları ve bilgiye erişim 
düzeyleri ile de açıklanabilmektedir.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği İBB’nin 
kırılgan gruplar üzerinde birçok çalışması 
bulunmaktadır:
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İBB Anne Kart
0-4 yaş arası çocuk sahibi olan annelerin toplu 
taşımadan ücretsiz olarak yararlanabileceği 
“İBB Anne Kart” sistemini geliştirerek annelere 
ulaşıma erişim konusunda destek sağlamıştır.
 
Her Çocuğa Her Sabah Bir 
Bardak Süt İçirmek
Halk Süt Projesi ile, 2019 Ekim ayından itibaren 
ihtiyaç sahibi 115 bin bebeğinin süte kavuşması 
sağlanmıştır. 

Askıda Fatura 
İBB Askıda Fatura Uygulaması pandemi 
döneminde yardım başvurusunda bulunan ve 
faturalarını ödeme zorluğu çeken İstanbullular 
için oluşturulan bir sosyal yardımlaşma 
projesidir. Proje, IDC CIO Summit sırasında “IT 
Cost Efficiency” kategorisinde ödül almıştır. 

İstanbul Senin
“İstanbul Senin”, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin karar alma süreçlerine yön 
verilebilecek bir demokratik katılım 
uygulamasıdır. 

İBB, karbon nötr ve iklim dirençli bir şehir 
olma hedefini gerçekleştirirken paydaşlar ile 
ortak çalışmayı oldukça önemsemektedir. 
“İstanbul Senin” sloganı ile yürütülen 
katılımcı yönetim anlayışı ile iklim adaleti göz 
önünde bulundurularak kamu kurum ve 
kuruluşlarından özel sektöre, akademiden 
sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara 
kadar uzanan çok aktörlü bu küresel sorunun 
ortak akılcı bir şekilde masaya yatırılması 
planlanmaktadır. 




