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İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Uluslararası Filantropi Taahhüdü 

Bizler, aşağıda imzası bulunan kuruluşlar olarak, iklim acil durumunun giderek arttığının ve 

filantropi çalışmalarımıza yönelik ciddi bir risk oluşturduğunun bilincindeyiz. Misyonu ve 

uzmanlık alanı ne olursa olsun, filantropi faaliyetlerine kaynak ayıran tüm kuruluşların bu acil 

durumla mücadelede rol oynayabileceğine inanıyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 

Paris İklim Anlaşması; iklim değişikliğini, etkilerini azaltma ve uyum eylemleri yoluyla ele 

almanın aciliyeti konusunda net bir uluslararası fikir birliği olduğunu gösteriyor. Daha iyiye 

ulaşmak için çalışan filantropi kuruluşlarına ise sahip oldukları kaynakları, bağımsız 

yapılarını ve etkilerini bu zorluğun üstesinden gelmek için kullanma konusunda özel bir 

sorumluluk düşüyor. 

Emisyonları önemli ölçüde azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için gereken 

değişiklikler; bir yandan yeni sektörler, yeni meslekler, daha temiz bir çevre, biyolojik çeşitlilik 

artışı ve insan refahında iyileşme yaratırken diğer yandan önemli maliyetleri de beraberinde 

getiriyor. Filantropi sektörü; bu değişikliklerin hayata geçirilmesine yardımcı olurken herkesin 

düşük karbon ekonomisine geçişin yaratacağı fırsatlara eşit şekilde erişebilmesini 

sağlayabilir ve maliyet yükünün, toplumun ekonomik açıdan en dezavantajlı kesimlerinin 

sırtına binmesini engelleyebilir. 

İklim acil durumunun ve ihtiyaç duyulan çözümlerin ölçeği, hepimizi etkileyen küresel bir 

sorun ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. İklim değişikliği; bir sağlık sorunu, cinsiyet 

eşitliği sorunu, ırk ve sosyal adalet sorunu, eğitim sorunu, ekonomi sorunu, kültür sorunu, 

güvenlik sorunu, insan hakları sorunu ve yerel toplum sorunudur. Bu soruna karşı gençler, 

kadınlar ve yerli halklar da dahil olmak üzere dünya genelinde birçok kişi ve grup, cesur ve 

etkili bir liderlik sergiliyor. 

Küresel finansal kaynaklardan adil pay alamayan ülkeler, topluluklar ve kuruluşlar, 

emisyonlardan en az sorumlu olmalarına rağmen en büyük risklerle karşı karşıya kalıyor. 

Buna karşın, küresel finansal kaynaklardan en büyük payı alan ülkeler, topluluklar ve 

kuruluşlar, tarihsel olarak ve günümüzde emisyonların en büyük sorumluları olmaya devam 

ediyor. Alabileceğimiz önlemler ve elimizdeki kaynaklar, bu taahhüdü imzalayan kurumlar ve 

ülkeler bazında değişiklik gösterebilir. Ancak ortak noktamızı oluşturan şey harekete geçme 

konusunda kamuoyuna verdiğimiz bu taahhüttür. 

Tüm filantropi kuruluşlarını, bu uluslararası taahhüdü imzalamaya ya da ülkelerin 

oluşturduğu ulusal taahhüde katılmaya davet ediyoruz. 

İmzacı kuruluşlar olarak bizler, aşağıdaki başlıklarda çalışmalar gerçekleştirmeyi taahhüt 

ediyoruz: 
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1. Eğitim ve Öğrenme 

Yönetim kurullarımızın, yatırım komitelerimizin, çalışanlarımızın, gönüllülerimizin ve 

paydaşlarımızın iklim değişikliğinin sistemsel nedenleri, etkileri ve çözümleri ile 

çalışmalarımıza etkileri hakkında bilgilendirilmesini sağlayacağız. 

2. Kaynak Ayırma 

Durumun aciliyetini göz önünde bulundurarak, iklim değişikliğinin kök nedenlerini irdelemeye 

veya etkilerine uyum sağlamaya odaklanan çalışmalara ivme kazandırmak için kaynak 

ayıracağız. Resmi senedimiz, faaliyetlerimizi belirleyen resmi düzenlemeler veya diğer 

faktörler, bu tür bir çalışmayı doğrudan finanse etmemize uygun değilse, katkı sunmanın 

başka yollarını bulacağız veya bu engellerin nasıl aşılabileceğini değerlendireceğiz. 

3. Entegrasyon 

Programlarımızın tasarımı ve uygulanması kapsamında, net sıfır dünyaya adil ve kalıcı bir 

şekilde geçişe katkıda bulunmanın ve özellikle iklim değişikliğinden en çok etkilenen 

toplulukların uyum çabalarını desteklemenin fırsatlarını araştıracağız. 

4. Bağışlar ve Varlıklar 

İklim değişikliğini; işletim ve bağış fonlarımızın kaynağı ve yönetimiyle olan ilişkisini dikkate 

alarak değerlendireceğiz. Yatırım stratejimizi ve faaliyetlerimizi, net sıfır ekonomisine hızlı ve 

adil bir geçişle uyumlu hâle getirmeye çalışacağız. 

5. Faaliyetler 

Seyahatler, binalar ve satın alma süreçleri dâhil olmak üzere faaliyetlerimizin iklim üzerindeki 

etkisini en aza indirmek için kararlı adımlar atacağız. 

6. Etki ve Savunuculuk 

Diğer kuruluşlarla birlikte çalışmanın, iklim değişikliğinden en çok etkilenen toplulukların 

sesini yükseltmenin ve kilit paydaşlarımızın, ortaklarımızın ve hedef kitlemizin (işletmeler, 

yerel veya ulusal hükümetler, çok taraflı kuruluşlar, bağışçılar ve fon sağlayıcılar, bireyler 

veya sivil toplum hareketleri) iklim değişikliği konusunda daha iddialı eylemlerde bulunmasını 

teşvik etmek ve desteklemek için fırsatları araştıracağız. 

7. Şeffaflık 

İlerlememizi paylaşmak ve iyileştirme alanlarını belirlemek için yukarıda açıkladığımız altı 

başlık altında attığımız adımlar hakkında yıllık olarak bilgi toplayıp bunları paylaşacağız. 

Uygulamalarımızı geliştirmeye, iş birliği yapmaya ve birbirimizden öğrenmeye devam 

edeceğiz. 


