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2021, pandem� ve �kl�m kr�z�n�n tet�kled�ğ� afetlere tanıklık ett�ğ�m�z zor b�r yıldı.  Toplumsal gel�şmedek� 

kazanımlarımızı kaybetmemek �ç�n mücadeleye devam ederken b�r yandan da kr�zler karşısında daya-

nıklılığımızı ve esnekl�ğ�m�z� artırma �mkânı bulduk.

Deney�mler� paylaşmanın daha �y�ye ulaşmak �ç�n öneml� olduğuna �nanırım. Sabancı Topluluğu’nun 90 

yıllık geçm�ş�nde, her şey� devletten beklememe anlayışıyla, hayırseverl�k ve toplumsal duyarlılık her 

zaman öneml� b�r yer tutmuştur. Geçt�ğ�m�z �k� yıl boyunca yaşadığımız sürec�n b�r değerlend�rmes�n� 

yapmak ve geleceğe da�r çıkardığımız notları s�zlerle paylaşmak amacıyla bu mektubu kaleme alıyorum. 

F�lantrop�n�n yan� hayırseverl�ğ�n özünde �nsan var ve tanımı çok net: Dünyada var olan eş�ts�zl�kler� 

g�dermek, fırsatlara ve �mkanlara er�ş�m� daha kısıtlı olanlara destek olmak, k�msey� ger�de bırakma-

mak �ç�n el uzatmak, harekete geçmekt�r. Hem gezegen�n hem de �nsanlığın geleceğ�n�n tehd�t altında 

olduğu bu dönemde gel�r dağılımında, toplumsal c�ns�yette, aşıya er�ş�mde ve �kl�m ac�l durumunun tet�k-

led�ğ� gıdaya er�ş�mde eş�ts�zl�klere tanık oluyoruz. Pandem�n�n zor kazanılan dersler�n�n herkes �ç�n 

daha eş�t b�r geleceğe ulaşmak adına öneml� b�r fırsat olduğunun farkına varmalıyız. 

Pandem�de, her alanda eş�ts�zl�kler�n arttığını görüyoruz. En çok etk�lenen grupların başında kadınlar 

ve kız çocukları gel�yor. 2019 yılında toplumsal c�ns�yet uçurumunu kapatmak �ç�n 99,5 yıla �ht�yaç 

varken, pandem�yle b�rl�kte bu süre 135,6 yıla çıktı1.  Üzülerek görüyoruz k�, eş�ts�zl�kle mücadelede tam 

b�r nes�l ger�ye g�tm�ş durumdayız. Ekonom�k anlamda pandem�den en çok kadınların yoğun çalıştığı 

sektörler�n etk�lenmes� sebeb�yle dünya genel�nde 47 m�lyon kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluğa sü-

rüklen�yor. Kadına yönel�k ş�ddet vakalarında �se küresel çapta yüzde 20 oranında artış gözlemlen�yor.

Eş�ts�zl�klerle mücadelede b�r nes�l ger�ye g�tt�k 

 1. World Econom�c Forum – Global Gender Gap Report, 2021

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021


Bugün dünya çapında tam 11 m�lyon kız çocuğu okulu bırakma r�sk�yle karşı karşıya2.  Kız çocuklarının 

eğ�t�mden kopması erken yaşta evl�l�kler r�sk�n� artırıyor. Bugün dünyada her 5 kız çocuğundan 1’� 18 ya-

şından önce evlend�r�l�yor; evlenen her 3 kızdan 1’� �se çocuk yaşta anne oluyor. Sağlık r�skler�n�n yanın-

da erken yaşta evlenenler�n yarısı ş�ddete maruz kalıyor. Buna rağmen hayırseverl�k fonlarının maalesef 

sadece yüzde 8’� toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne ayrılıyor.3 

Eğ�t�mden kopan ve hayattan beklent�ler� azalan kız çocukları, bugün Türk�ye’n�n de en büyük problem-

ler�nden b�r� olan, “ne eğ�t�mde ne �st�hdamda” (NEET) ded�ğ�m�z gruba dâh�l oluyor. Eğ�t�me er�ş�m�n 

hem temel b�r hak hem de kalkınma �ç�n b�r ön koşul olduğunu b�l�yoruz. Vakıf olarak bu sorunun çözü-

müne öncel�k ver�yoruz. Yakın zamanda kıymetl� ortaklarla b�rl�kte ne eğ�t�mde ne �st�hdamda olan genç 

kadınlara yönel�k yen� b�r projeye daha başlayacağımızı s�zlerle paylaşmak �ster�m.

Vakıflar olarak, faal�yet alanımız her ne olursa olsun programlarımıza toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� merce-

ğ�yle bakmamız, kadınları ve kız çocuklarını destekleyen ek müdahaleler gerçekleşt�rmem�z gerek�yor. 

Dünyamız �kl�m değ�ş�kl�ğ� neden�yle ger� dönülmes� mümkün olmayan b�r noktaya doğru �lerl�yor. İşte bu 

sebeple artık �kl�m değ�ş�kl�ğ� değ�l, �kl�m ac�l durumu d�yoruz. Hükümetler�n, özel sektörün, s�v�l top-

lumun ve akadem�n�n dünyamızı korumak �ç�n hep b�rl�kte aynı amaç doğrultusunda çalışması gerek�-

yor. Tüm bu çalışmalara rağmen �kl�m ac�l�yet�yle mücadelede tek başına gel�şm�ş ülkeler�n taahhüt ve 

çalışmalarının global sorunlarımızı çözmeye yetmeyeceğ� görülüyor. Önümüzdek� 20 yıl boyunca dün-

yadak� toplam karbon salımının %80’�n�nden fazlasının gel�şmekte olan ülkelerden geleceğ�n� b�l�yo-

ruz. Bu ülkeler�n tem�z enerj� dönüşümüne ayırab�lecek kaynak ve �mkânları kısıtlı. Dolayısıyla, nasıl k� 

pandem�yle mücadeley� tüm dünyanın aşılanma sürec� tamamlanmadan kazanamayacağız; �kl�m ac�l�-

yet�yle �lg�l� global sorunlara karşı da devletler ve özel sektör �ş b�rl�ğ� �ç�nde gel�şmekte olan ülkelere 

f�lantrop� anlayışıyla gerekl� kaynakları ve �mkanları sağlamazsak bu mücadeley� kazanamayacağımızın 

farkındayız, çünkü b�l�yoruz k� dünyamız aslında ancak en zayıf halkamız kadar güçlü. İkl�m ac�l duru-

muyla �lg�l�, toplumsal b�r değ�ş�m yaratmak �ç�n, üçüncü sektör olarak adlandırdığımız, f�lantrop� kuruluş-

larına sahada çalışan s�v�l toplum örgütler�n� güçlend�rme görev� düşüyor. 

Unutmamalıyız k� �kl�m ac�l durumu karşısında 
z�nc�r�n en zayıf halkası kadar güçlüyüz

2. UNESCO – COVID-19 Global Educat�on Coal�t�on Stats, 2020
3. OECD - Pr�vate Ph�lanthropy for Development Report , 2021
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Eş�ts�zl�klerle mücadelede sahada hak temell� çalışan güçlü s�v�l toplum kuruluşları olmadan toplumsal 

meselelere uzun vadel� ve kalıcı çözümler bulunab�leceğ�ne �nanmıyoruz. Bu nedenle, Sabancı Vakfı 

H�be Programları’nda 2007 yılından bu yana kadın, genç ve engell�ler�n eş�t haklara sah�p olmaları ve 

topluma akt�f katılımlarını sağlamak amacıyla çalışan s�v�l toplum örgütler�n�n hayata geç�rd�ğ� projelere 

h�be ver�rken, kapas�teler�n� güçlend�rmeler� ve daha etk�n çalışmaları �ç�n destek olduk.

Böylece, �lk h�be desteğ�n� b�zden alan b�rçok s�v�l toplum kuruluşu, bu deney�m�n ardından ulusal ve 

uluslararası farklı fon kaynaklarına er�şeb�l�r hâle geld�. Yerelde s�v�l toplum örgütler�n�n güçlenmes�ne 

tanık olduk. 

İç�nde yaşadığımız dünyada sosyal değ�ş�m yaratmak �ç�n b�reyler�n gücüne ve azm�ne �nanmalı, onları 

desteklemel�y�z. Bu kapsamda 2009 yılından bu yana yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları 

çözmek �ç�n uğraşan, topluma cesaret verenlere ışık tutan Fark Yaratanlar Programı’nı gerçekleşt�r�yo-

ruz. Fark Yaratanlarımızdan İht�yaç Har�tası bugün tüm Türk�ye’de b�l�nen, afet anlarında öncü çalışmalar 

yürüten b�r kurum hâl�ne geld�. D�ğer taraftan 2021 yılı Fark Yaratanlarımızdan Er�ş�leb�l�r Her Şey ek�b� de 

benzer şek�lde yürüttüğümüz �let�ş�m çalışmaları sonucunda engell�l�k alanında pek çok kurumla �ş b�rl�ğ� 

yapıyor, etk� alanını her geçen gün gen�şlet�yor. 

Afet f�lantrop�s� alanında, çalışan kuruluşların konuya ayırdığı yıllık fon m�ktarının yüzde 2’den az olması4  

oldukça end�şe ver�c�. Bugün b�l�yoruz k�, doğrudan bu alanda faal�yet göstermese dah�, �kl�m ac�l duru-

muyla mücadele artık tüm vakıfların stratej�s�n�n b�r parçası olmalı. Çünkü �kl�m akt�v�stler�n�n de defalar-

ca söyled�ğ� g�b� “b�r B gezegen� yok.” 

Toplumsal meselelere kalıcı çözümler üretmel�y�z

Global çaplı büyük sorunlarla mücadelede tek başına devlet pol�t�kaları, özel sektör ve f�lantrop� kuruluş-

larının faal�yetler� yetmez. Bu t�p sorunların çözümünde sahada çalışan gönüllülere de �ht�yacımız var. 

B�l�yoruz k� gönüllü olarak harekete geçme, çözüme katkıda bulunma b�zlere kend�m�z� �y� h�ssett�r�yor. 

Ülkem�zde, özell�kle gençler�n, �kl�m ac�l�yet� ve eş�ts�zl�klere yönel�k duyarlılıklarının arttığını mutlu-

lukla yakından tak�p ed�yorum. Gönüllülük hareket� kolekt�f b�r b�l�nc� tems�l ederse yansımaları çok 

daha güçlü olur. Kurumsal gönüllülüğün �y� b�r örneğ� olan Sabancı Gönüllüler�, yıllardır çok değerl� çalış-

malara �mza atıyor. Ülkem�zde yaşanan doğal afetler sonrasında, b�nlerce Sabancı Gönüllüsü hep b�rl�k-

te, yaralarımızı sarmak �ç�n ülkem�z�n dört b�r yanında gönüllü olarak çalıştı. 

İy�leşmen�n yolu gönüllülükten geç�yor

4. Cl�mate Works Foundat�on – Fund�ng Trends, 2021 

https://www.climateworks.org/report/funding-trends-2021-climate-change-mitigation-philanthropy/


Faydalı olmak �steyen ve bunun �ç�n gönüllü olarak taşın altına el�n� koyan her b�rey kend� �mkanları dah�l�n-

de çözümün b�r parçası olab�l�r. Çözüm �ç�n çaba göstermek b�zlere kend�m�z� �y� h�ssett�r�r ve unutmama-

lıyız k� ancak b�rl�k olursak bu kr�z dönemler�n�n üstes�nden geleb�l�r�z. 

Güler Sabancı
Sabancı Vakfı Mütevell� Heyet� Başkanı

D�j�talleşmen�n de etk�s�yle “�y�l�k” dünyanın her yanına sıçrayab�l�yor. Gel�şen teknoloj�ler sayes�nde, dün-

yanın neres�nde olursa olsun, �ht�yacı olana kolayca er�ş�p, destek olab�l�yoruz. D�j�talleşmen�n en öneml� 

kazanımlarından b�r� f�z�ksel mesafeler� ortadan kaldırmasıdır.  D�j�tal dönüşüm tüm dünyayı “b�r” yapıyor. 

Sürdürüleb�l�r b�r dünya �ç�n, yen�leneb�l�r enerj� alanında, ün�vers�te ve �ş dünyasının b�rl�kte yürüttüğü 

çözüm odaklı global araştırmalar �vme kazanıyor.  Global enerj� dönüşümü kapsamında devr�m n�tel�ğ�n-

dek� umut veren teknoloj�k gel�şmeler� yakından tak�p ed�yoruz.

Gel�şen teknoloj� sayes�nde toplumsal sorunlara karşı yen�l�kç� çözümler üreteb�l�yoruz. Kadına yönel�k 

ş�ddet�n önlenmes�nde, eğ�t�me er�ş�mde ve engell�l�k alanındak� sorunların çözümünde teknoloj�n�n gü-

cünden faydalanmalıyız. Ülkem�zde, bu alanda gel�şt�r�lm�ş �y� örnekler�m�z var. Türk�ye İş�tme Engell�ler 

Derneğ�, gel�şt�rd�ğ� yazılım aracılığıyla Türkçe ve �şaret d�l� �le hazırladıkları h�kâye k�taplarını �ş�tme engell� 

ve sağır çocukların kullanımına sunarak hem d�l gel�ş�mler�n� hem de eğ�t�me er�ş�mler�n� sağlıyor. Görme 

engell� b�reyler�n sosyal hayata eş�t katılımını sağlayan akıllı b�r baston olarak öne çıkan WeWalk da sosyal 

g�r�ş�mc�l�k alanında dünya çapında �y� b�r örnek olarak adından söz ett�r�yor. Eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�n�n en 

kr�t�k konuların başında yer aldığını göz ardı edemey�z. E-Bursum platformu, geleneksel b�r hayırseverl�k 

yöntem� olan bursları d�j�talleşt�rerek gençler�n eğ�t�me ve �st�hdama er�ş�m�n� kolaylaştırıyor. Cep telefon-

larına yüklenen uygulamalar sayes�nde ş�ddet gören kadınların ac�l yardım hatlarına ulaşması sağlanıyor. 

Teknoloj� ve d�j�talleşme tüm dünyayı b�r yapıyor

B�rb�r�m�zden öğrenmeye ve deney�mler�m�z� paylaşmaya her zamank�nden daha fazla �mkânımız ve �ht�-

yacımız var. Mektubuma son ver�rken, �y�l�ğ�n yayılması ve çoğalmasını d�l�yorum. Her b�r�m�z, kend� gü-

cümüz yett�ğ� kadar çözümün b�r parçası olmak �ç�n harekete geçmel�y�z. Unutmamalıyız k�, kend� gücü-

müzün yett�ğ� ölçüde eş�ts�zl�klerle mücadele �ç�n çalışmak ve �ht�yacı olana destek olmak hep�m�ze �y� 

gelecek.

Daha �y� b�r dünya �ç�n, katkıda bulunab�leceğ�n�z ve kend�n�z� �y� h�ssedeceğ�n�z mutlu b�r yıl d�l�yorum. 

Daha �y� b�r dünya �ç�n harekete geçme zamanı


