Daha İy Br Dünya İçn
Hayırseverlk Zamanı
2021, pandem ve klm krznn tetkledğ afetlere tanıklık ettğmz zor br yıldı. Toplumsal gelşmedek
kazanımlarımızı kaybetmemek çn mücadeleye devam ederken br yandan da krzler karşısında dayanıklılığımızı ve esneklğmz artırma mkânı bulduk.
Deneymler paylaşmanın daha yye ulaşmak çn öneml olduğuna nanırım. Sabancı Topluluğu’nun 90
yıllık geçmşnde, her şey devletten beklememe anlayışıyla, hayırseverlk ve toplumsal duyarlılık her
zaman öneml br yer tutmuştur. Geçtğmz k yıl boyunca yaşadığımız sürecn br değerlendrmesn
yapmak ve geleceğe dar çıkardığımız notları szlerle paylaşmak amacıyla bu mektubu kaleme alıyorum.
Flantropnn yan hayırseverlğn özünde nsan var ve tanımı çok net: Dünyada var olan eştszlkler
gdermek, fırsatlara ve mkanlara erşm daha kısıtlı olanlara destek olmak, kmsey gerde bırakmamak çn el uzatmak, harekete geçmektr. Hem gezegenn hem de nsanlığın geleceğnn tehdt altında
olduğu bu dönemde gelr dağılımında, toplumsal cnsyette, aşıya erşmde ve klm acl durumunun tetkledğ gıdaya erşmde eştszlklere tanık oluyoruz. Pandemnn zor kazanılan derslernn herkes çn
daha eşt br geleceğe ulaşmak adına öneml br fırsat olduğunun farkına varmalıyız.

Eştszlklerle mücadelede br nesl gerye gttk
Pandemde, her alanda eştszlklern arttığını görüyoruz. En çok etklenen grupların başında kadınlar
ve kız çocukları gelyor. 2019 yılında toplumsal cnsyet uçurumunu kapatmak çn 99,5 yıla htyaç
varken, pandemyle brlkte bu süre 135,6 yıla çıktı 1. Üzülerek görüyoruz k, eştszlkle mücadelede tam
br nesl gerye gtmş durumdayız. Ekonomk anlamda pandemden en çok kadınların yoğun çalıştığı
sektörlern etklenmes sebebyle dünya genelnde 47 mlyon kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluğa sürüklenyor. Kadına yönelk şddet vakalarında se küresel çapta yüzde 20 oranında artış gözlemlenyor.

1. World Economc Forum – Global Gender Gap Report, 2021
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DÜNYA ÇAPINDA TAM
11 MİLYON KIZ ÇOCUĞU
OKULU BIRAKMA RİSKİYLE
KARŞI KARŞIYA.

DÜNYADA HER 5 KIZ
ÇOCUĞUNDAN 1’İ 18 YAŞINDAN
ÖNCE EVLENDİRİLİYOR;
EVLENEN HER 3 KIZDAN 1’İ İSE
ÇOCUK YAŞTA ANNE OLUYOR.
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FİLANTROPİK FONLARIN
MAALESEF SADECE YÜZDE 8’İ
TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİNE AYRILIYOR.

Bugün dünya çapında tam 11 mlyon kız çocuğu okulu bırakma rskyle karşı karşıya 2. Kız çocuklarının
eğtmden kopması erken yaşta evllkler rskn artırıyor. Bugün dünyada her 5 kız çocuğundan 1’ 18 yaşından önce evlendrlyor; evlenen her 3 kızdan 1’ se çocuk yaşta anne oluyor. Sağlık rsklernn yanında erken yaşta evlenenlern yarısı şddete maruz kalıyor. Buna rağmen hayırseverlk fonlarının maalesef
sadece yüzde 8’ toplumsal cnsyet eştlğne ayrılıyor. 3
Eğtmden kopan ve hayattan beklentler azalan kız çocukları, bugün Türkye’nn de en büyük problemlernden br olan, “ne eğtmde ne sthdamda” (NEET) dedğmz gruba dâhl oluyor. Eğtme erşmn
hem temel br hak hem de kalkınma çn br ön koşul olduğunu blyoruz. Vakıf olarak bu sorunun çözümüne öncelk veryoruz. Yakın zamanda kıymetl ortaklarla brlkte ne eğtmde ne sthdamda olan genç
kadınlara yönelk yen br projeye daha başlayacağımızı szlerle paylaşmak sterm.
Vakıflar olarak, faalyet alanımız her ne olursa olsun programlarımıza toplumsal cnsyet eştlğ merceğyle bakmamız, kadınları ve kız çocuklarını destekleyen ek müdahaleler gerçekleştrmemz gerekyor.

Unutmamalıyız k klm acl durumu karşısında
zncrn en zayıf halkası kadar güçlüyüz
Dünyamız klm değşklğ nedenyle ger dönülmes mümkün olmayan br noktaya doğru lerlyor. İşte bu
sebeple artık klm değşklğ değl, klm acl durumu dyoruz. Hükümetlern, özel sektörün, svl toplumun ve akademnn dünyamızı korumak çn hep brlkte aynı amaç doğrultusunda çalışması gerekyor. Tüm bu çalışmalara rağmen klm aclyetyle mücadelede tek başına gelşmş ülkelern taahhüt ve
çalışmalarının global sorunlarımızı çözmeye yetmeyeceğ görülüyor. Önümüzdek 20 yıl boyunca dünyadak toplam karbon salımının %80’nnden fazlasının gelşmekte olan ülkelerden geleceğn blyoruz. Bu ülkelern temz enerj dönüşümüne ayırablecek kaynak ve mkânları kısıtlı. Dolayısıyla, nasıl k
pandemyle mücadeley tüm dünyanın aşılanma sürec tamamlanmadan kazanamayacağız; klm aclyetyle lgl global sorunlara karşı da devletler ve özel sektör ş brlğ çnde gelşmekte olan ülkelere
flantrop anlayışıyla gerekl kaynakları ve mkanları sağlamazsak bu mücadeley kazanamayacağımızın
farkındayız, çünkü blyoruz k dünyamız aslında ancak en zayıf halkamız kadar güçlü. İklm acl durumuyla lgl, toplumsal br değşm yaratmak çn, üçüncü sektör olarak adlandırdığımız, flantrop kuruluşlarına sahada çalışan svl toplum örgütlern güçlendrme görev düşüyor.

2. UNESCO – COVID-19 Global Educaton Coalton Stats, 2020
3. OECD - Prvate Phlanthropy for Development Report , 2021

Afet flantrops alanında, çalışan kuruluşların konuya ayırdığı yıllık fon mktarının yüzde 2’den az olması 4
oldukça endşe verc. Bugün blyoruz k, doğrudan bu alanda faalyet göstermese dah, klm acl durumuyla mücadele artık tüm vakıfların stratejsnn br parçası olmalı. Çünkü klm aktvstlernn de defalarca söyledğ gb “br B gezegen yok.”

Toplumsal meselelere kalıcı çözümler üretmelyz
Eştszlklerle mücadelede sahada hak temell çalışan güçlü svl toplum kuruluşları olmadan toplumsal
meselelere uzun vadel ve kalıcı çözümler bulunableceğne nanmıyoruz. Bu nedenle, Sabancı Vakfı
Hbe Programları’nda 2007 yılından bu yana kadın, genç ve engelllern eşt haklara sahp olmaları ve
topluma aktf katılımlarını sağlamak amacıyla çalışan svl toplum örgütlernn hayata geçrdğ projelere
hbe verrken, kapastelern güçlendrmeler ve daha etkn çalışmaları çn destek olduk.
Böylece, lk hbe desteğn bzden alan brçok svl toplum kuruluşu, bu deneymn ardından ulusal ve
uluslararası farklı fon kaynaklarına erşeblr hâle geld. Yerelde svl toplum örgütlernn güçlenmesne
tanık olduk.
İçnde yaşadığımız dünyada sosyal değşm yaratmak çn breylern gücüne ve azmne nanmalı, onları
desteklemelyz. Bu kapsamda 2009 yılından bu yana yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları
çözmek çn uğraşan, topluma cesaret verenlere ışık tutan Fark Yaratanlar Programı’nı gerçekleştryoruz. Fark Yaratanlarımızdan İhtyaç Hartası bugün tüm Türkye’de blnen, afet anlarında öncü çalışmalar
yürüten br kurum hâlne geld. Dğer taraftan 2021 yılı Fark Yaratanlarımızdan Erşleblr Her Şey ekb de
benzer şeklde yürüttüğümüz letşm çalışmaları sonucunda engelllk alanında pek çok kurumla ş brlğ
yapıyor, etk alanını her geçen gün genşletyor.

İyleşmenn yolu gönüllülükten geçyor
Global çaplı büyük sorunlarla mücadelede tek başına devlet poltkaları, özel sektör ve flantrop kuruluşlarının faalyetler yetmez. Bu tp sorunların çözümünde sahada çalışan gönüllülere de htyacımız var.
Blyoruz k gönüllü olarak harekete geçme, çözüme katkıda bulunma bzlere kendmz y hssettryor.
Ülkemzde, özellkle gençlern, klm aclyet ve eştszlklere yönelk duyarlılıklarının arttığını mutlulukla yakından takp edyorum. Gönüllülük hareket kolektf br blnc temsl ederse yansımaları çok
daha güçlü olur. Kurumsal gönüllülüğün y br örneğ olan Sabancı Gönüllüler, yıllardır çok değerl çalışmalara mza atıyor. Ülkemzde yaşanan doğal afetler sonrasında, bnlerce Sabancı Gönüllüsü hep brlkte, yaralarımızı sarmak çn ülkemzn dört br yanında gönüllü olarak çalıştı.

4. Clmate Works Foundaton – Fundng Trends, 2021

Faydalı olmak steyen ve bunun çn gönüllü olarak taşın altına eln koyan her brey kend mkanları dahlnde çözümün br parçası olablr. Çözüm çn çaba göstermek bzlere kendmz y hssettrr ve unutmamalıyız k ancak brlk olursak bu krz dönemlernn üstesnden geleblrz.

Teknoloj ve djtalleşme tüm dünyayı br yapıyor
Djtalleşmenn de etksyle “ylk” dünyanın her yanına sıçrayablyor. Gelşen teknolojler sayesnde, dünyanın neresnde olursa olsun, htyacı olana kolayca erşp, destek olablyoruz. Djtalleşmenn en öneml
kazanımlarından br fzksel mesafeler ortadan kaldırmasıdır. Djtal dönüşüm tüm dünyayı “br” yapıyor.
Sürdürüleblr br dünya çn, yenleneblr enerj alanında, ünverste ve ş dünyasının brlkte yürüttüğü
çözüm odaklı global araştırmalar vme kazanıyor. Global enerj dönüşümü kapsamında devrm ntelğndek umut veren teknolojk gelşmeler yakından takp edyoruz.
Gelşen teknoloj sayesnde toplumsal sorunlara karşı yenlkç çözümler üreteblyoruz. Kadına yönelk
şddetn önlenmesnde, eğtme erşmde ve engelllk alanındak sorunların çözümünde teknolojnn gücünden faydalanmalıyız. Ülkemzde, bu alanda gelştrlmş y örneklermz var. Türkye İştme Engelller
Derneğ, gelştrdğ yazılım aracılığıyla Türkçe ve şaret dl le hazırladıkları hkâye ktaplarını ştme engell
ve sağır çocukların kullanımına sunarak hem dl gelşmlern hem de eğtme erşmlern sağlıyor. Görme
engell breylern sosyal hayata eşt katılımını sağlayan akıllı br baston olarak öne çıkan WeWalk da sosyal
grşmclk alanında dünya çapında y br örnek olarak adından söz ettryor. Eğtmde fırsat eştlğnn en
krtk konuların başında yer aldığını göz ardı edemeyz. E-Bursum platformu, geleneksel br hayırseverlk
yöntem olan bursları djtalleştrerek gençlern eğtme ve sthdama erşmn kolaylaştırıyor. Cep telefonlarına yüklenen uygulamalar sayesnde şddet gören kadınların acl yardım hatlarına ulaşması sağlanıyor.

Daha y br dünya çn harekete geçme zamanı
Brbrmzden öğrenmeye ve deneymlermz paylaşmaya her zamanknden daha fazla mkânımız ve htyacımız var. Mektubuma son verrken, ylğn yayılması ve çoğalmasını dlyorum. Her brmz, kend gücümüz yettğ kadar çözümün br parçası olmak çn harekete geçmelyz. Unutmamalıyız k, kend gücümüzün yettğ ölçüde eştszlklerle mücadele çn çalışmak ve htyacı olana destek olmak hepmze y
gelecek.
Daha y br dünya çn, katkıda bulunableceğnz ve kendnz y hssedeceğnz mutlu br yıl dlyorum.
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