KÜRESEL FİLANTROPİDE
YENİ SOLUK
Sadece bugünün problemlerini telafi etmek değil, gelecek kuşakların
karşılaşacağı karmaşık problemlerin çözümü için proaktif olmak.
DEĞİŞİM TETİKLEYİCİLERİ; kendi içerisinde bir renk kodu ile sınıflandırılmış, her bir
tetikleyicinin değer zincirindeki aktörlere olan etkisi ise aynı rengi taşıyan dikdörtgenler içerisinde
örneklendirilmiştir.
AKTÖRLER; Ekosistemi temsil etmek üzere seçilen aktörler infografikte yer alanlarla sınırlı olmayıp,
çeşitlendirilmeleri mümkündür.
KAYNAK SAHİPLERİ; Maddi veya ayni kaynak sahibi aktörlerdir. Kaynaklarını doğrudan ihtiyaç
sahipleri veya çözüm üreticiler ile paylaşabilecekleri gibi, kaynakların yönetimini ve yönlendirmesini
aracı kuruluşlara da bırakabilirler.
ARACI KURULUŞLAR; Kaynak sahiplerinden geliştirdikleri varlıkları değeri dönüştürecek / çözümü
geliştirecek olanlara aktaran aktörlerdir.

P1

POLİTİK
P1

Küresel problemlerle mücadelenin ancak ülkeler ve sektörler arası işbirlikleri ile etkin kılınabileceğine dair
seslerin yükselmeye başlaması ve uluslararası kapsayıcı ittifakların oluşturulması.

P2

Ülkelerin refah tedariğini temin edecekleri kaynaklar yeterli olmadığı için filantropiyi teşvik etmeleri, ve
daha da ileri gidip ulusal kanunlar çıkarmaları.

P3

Devletlerin sosyal programlar için kaynak sağlama gereksinimini yatırımcılardan sağlama yoluna giderek,
sorunları menkul kıymetleştirmesi. Yeni model kamu - özel sektör işbirliği mekanizmalarının doğması.

EKONOMİK
E1

Küresel ekonomik büyümenin radikal servet artışlarını beraberinde getirmesi ve bu servet sahiplerinin
bireysel bağışlarının popülerleşmesi. Milyonerlerin filantropi faaliyetleri için birbirlerine ilham olmaları.

E2

Özel şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini bir halkla ilişkiler ve itibar edinme aracı olarak
benimsemeleri. Bu yönde kaynak sağlayıcılar olarak üçüncü sektör ile iş birlikleri kurmaları.

E3

Özel şirketlerin, henüz büyüme aşamasındayken filantropi faaliyetleri için kaynak ayıracaklarına dair
mutabakat içinde olacakları platformların yaygınlaşması.

E4

Bazı varlık sahiplerinin dünyaya ve insanlığa yaptıkları katkıları kurumsallaştırmak istemeleri. Üçüncü
sektöre fon sağlamak yerine doğrudan yeni bir aracı kuruluş olarak yapılanmaları. Bu durumun da yeni
nesil özel ve şirket vakıflarının sayısını artırması.

E5

Özel yatırım şirketlerinin ve bankalarının, yeni nesille beraber yükselen, değer yaratma furyasına uygun
olarak, etki yatırımlarını artırmaları ve filantropi ekosisteminde aracı kuruluşlar arasına katılmaları.

SOSYAL
S1

Yeni nesil filantropi sektörünü şahsi ve kurumsal girişimleriyle domine eden varlık sahiplerinin eski usül
garantici vakıfçılık anlayışından uzak olmaları. Kendi aracı kuruluşlarındaki programlarında risk almaktan
çekinmeyen teknoloji, kanıt ve muhakeme kullanmayı savunan stratejileri benimsemeleri.

S2

Aracı kuruluş olarak faaliyet gösteren vakıfların geleneksel hibeci yaklaşım yerine, yatırımcı disiplinini
benimseyerek kredi kullandırma, etki yatırımı, venture filantropi gibi yöntemleri tercih etmeye
başlamaları.

S3

Yeni nesil varlık sahiplerinden bazılarının filantropi faaliyetlerini kurumsallaştırırken, vakıf yapılarının
bürokratik süreçlerinden bağımsız olabilmek için, aracı kuruluş yapılanmalarını özel şirket statüsünde
kurmayı tercih etmeleri.

S4

Milenyum sonrası kuşağın sürdürdükleri ticari faaliyetlerde etki yaratma motivasyonlarının yüksek
olmasının, sosyal girişimciler ve B-corp’lar gibi yeni nesil değer dönüştürücüleri beraberinde getirmesi.

S5

Haberleşme ve bilgi alışverişinin artmasıyla beraber, insanları doğrudan çözüm sağlamadan da dolaylı
olarak filantropinin bir parçası haline getiren interaktif gönüllülük senaryolarının artması.

TEKNOLOJİK
T1

Dijital teknolojilerin üçüncü sektör aracı kuruluşların kaynak bulma ve kaynak aktarma yöntemlerini
çeşitlendirmesi.

T2

Bilgiyi paylaşma ve bilgiye ulaşma imkânlarının genişlemesiyle bireysel bağışçıların karşılaştırma
yapabileceği, farkındalık kazanabileceği ve online bağış yapabileceği platformların artması.

T3

Bilgiye ve yeni araçlara hakim olan yeni nesil bağışçı profillerinin geleneksel üçüncü sektör aracı
kuruluşlarına alternatif olarak bağışçı odaklı yeni fon mekanizmaları oluşturulmasında etkili olması.

T4

Teknolojinin karmaşık problemlere pratik çözümler üretebimesi. Etki seviyesi ve etki alanı geniş yenilikçi
ürün ve hizmet çözümlerinin ortaya çıkması, değer dönüştürücü kurum ve kuruluşların çözüm üretirken
teknolojinin kaldıraç etkisinden faydalanmaları.

Hindistan 2013 yılında
şirketlerin net kârlarının en
az %2’sinin KSS faaliyetlerine
yatırılmasını zorunlu kılan
şirketler kanununu
uygulamaya almıştır.

Ulusal

Uluslararası

P2

Birleşik Arap Emirlikleri,
filantropiyi kurumsallaştırmak
ve teşvik etmek için 2017
yılını Bağış Yılı ilân etmiştir.

P1
2015 yılında Fransa’da
gerçekleştirilen Paris
İklim Değişikliği
Konferansı’nda (COP21),
2020’den sonra geçerli
olacak Paris Anlaşması
kabul edilmiştir.

P3

Sosyal problemlerin
çözümünde devletin yükünü
hafifleteceği ve iyi bir
finansman kaynağı olacağı
düşünülen Sosyal Etki
Tahvilleri (SIB-Social Impact
Bond) bir kamu-özel işbirliği
uygulaması olarak ortaya
çıkmıştır.

E2

E3

Johnson & Johnson, hiçbir
çocuğun önlenebilir sebeplerden
dolayı ölmemesi gerektiği ve
her çocuğun kendi potansiyelini
gerçekleştirebileceği inancıyla
Save The Children ile 30 yıllık
işbirliği yapmıştır.

Silikon Vadisi şirketleri
tarafından öncülük
edilerek, girişimcilerin
dahil olduğu Pledge 1%
platformu oluşturulmuştur.
Platforma dâhil olan
şirketler; hisse, ürün,
çalışanlarının zamanı vb.
herhangi bir tercih ettikleri
kaynağı üçüncü sektöre
hibe edeceklerini taahhüt
etmektedirler. Platforma
dahil olan kişilere ücretsiz
filantropi danışmanlığı
hizmeti ve platformdaki
lider komünite
üyeleriyle tanışma fırsatı
sağlanmaktadır.

Özel Şirketler
E2
Salesforce şirketi, ticari faaliyetlerinin
yönetiminde filantropik bakış açısının
da göz önünde bulundurduğunun bir
göstergesi olarak C seviye yöneticileri
arasında “Chief Philanthropy Officer”
pozisyonu istihdam etmektedir.

E1

T2

justgiving.com kişilere dert
edindikleri bir konuda bağış
yapabilecekleri bir sivil toplum
kuruluşu bulabilme imkanı
sağlayan bir kitlesel fonlama
platformu olmasının yanısıra,
kişilerin kendi meseleleri için
kaynak geliştirmesine de imkân
vermektedir.

Dünyanın en zengin kadınlarından
biri olarak anılan MacKenzie Scott,
2019 yılında 116 farklı kuruma
yaklaşık 1.7 milyar dolar bağışta
bulunmuştur. Yaptığı bağışların
adreslediği kompleks sorunlar; iklim
değişikliğinden, cinsiyet eşitliğine,
ırkçılık problemlerine ve sağlığa
kadar birçok başlığı içermektedir.

Bireysel Bağışçılar
T2
Amazon ödeme yöntemlerine bir sesli
komut varyasyonu eklemiş ve Alexa
ürününe bağış yapmayı sağlayan
sesli komut özelliği entegre etmiştir.
Kullanıcıların “Alexa, bir bağış yapmak
istiyorum” diyerek bir filantrop kuruluşu
araması veya doğrudan “Alexa ABC’ye
bağış yapmak istiyorum” diyip ABC
vakfına bağış yapması mümkündür.

E1
Mark Zuckerberg,
Facebook hisselerinin
%99’unu filantropi
faaliyetleri için
kullanacağını
açıklamıştır.

S4

Bill ve Melinda Gates,
servetlerinin büyük bir
bölümüyle, eşitsizlikle mücadele
etmek için 2000 yılında
kurdukları vakfı fonlamışlardır.
Vakfın fonlarının önemli bir
bölümünü de yatırımcı iş insanı
Warren Buffett tarafından
yapılan düzenli bağışlar
oluşturmaktadır.

Üçüncü Sektör

B-corp

S2

S1

Acumen Fund,
hibe filantropistliği
yerine yatırımcı
tarzı benimseyerek,
gelişmekte olan
ülkelerde düşük gelirli
toplumlara hizmet
eden sosyal girişimlere
kaynak yaratmaktadır.
Benimsediği Venture
Filantropi tarzıyla yatırım
yaptığı girişimlerle
yakın angajmanda
kalarak yönetim,
strateji ve network
vb. alanlarda destek
vermektedir. Yaratılan
etkinin ölçülmesi ve
raporlanması için sıkı bir
disiplinle çalışmaktadır.

Eski Wall Street Journal muhabiri
Cari Tuna ve Facebook’un
kurucularından kocası Dustin
Moskovitz tarafından kurulan Good
Ventures Vakfı; küresel felaketlerin,
biyolojik savaşların ve yapay zekânın
olası tehditlerinin azaltılmasına
yönelik projeleri fonlamaktadır. Riskli
ve deneysel yatırımlar yapan Good
Ventures, kurucuları dışında kimseye
hesap vermekle yükümlü olmamanın
esnekliğinden faydalanmaktadır.

S2
İngiltere’deki MicroLoan Vakfı, Sahra
Altı Afrika bölgesindeki yoksul
kadınlara ticaret yapabilmeleri için
mikro kredi finansmanı ve ticari
eğitimler sağlamaktadır.

T3

S2

ABD’deki bağışçılara
vakıf kurmaktansa bir fon
mekanizması kullanma alternatifi
sağlayan bağışçı tavsiyeli fonlar
(DAF-Donor Advised Funds)
kurgulanmıştır. Hukuki olarak
kaynak yönetimi fona ait olsa da,
kaynağın nereye aktarılacağına
bağışçı karar vermektektedir.

S3

Texas Pasific Group adlı
Amerikan yatırımcı şirketi, The
Rise Fund adını verdiği bir fon
kurmuştur. Bu fon ile, ölçülebilir
sosyal ve çevresel etki yaratan
şirketlerin dünyayı değiştirme
misyonuna destek olmak üzere
kaynak ayırmaktadır.

Özel Şirketler

Marc Zuckerberg
ve Pricilla Chan,
filantropi faaliyetleri
için kurdukları
yapının limited şirket
statüsünde olmasını
tercih etmişlerdir.
Bu durumun onlara,
kompleks problemler
üzerinde çalışan
kâr amacı güden
veya gütmeyen her
çeşit organizasyonu
destekleme esnekliği
sağladığına vurgu
yapmaktadırlar.

Özel Şirketler

Fonlar

charitynavigator.orgHem
bir kaynak geliştirme hem
de bir filantropi veritabanı
platformudur. Yalnızca
konvansiyonel yöntemlerle
değil yenilikçi ve pratik kaynak
geliştirme yöntemleriyle de
çalışmaktadır. Örneğin, amazon
Alexa bağışı özelliğiyle entegre
çalışabilmektedir

E5
Yatırımcı şirket BlackRock,
hem ticari geri dönüşleri
olabilecek hem de sosyal ve/
veya ekolojik porblemlerin
çözümüne katkı sağlayabilecek
girişimlere yatırım yapmaktadır.

S3
John D. Arnold ve Laura Arnold, 2010
yılında özel vakıf statüsünde kurdukları
yapıyı 2019 yılında limited şirket statüsüne
taşımaya karar vermişlerdir. Arnold
Limited Şirketi, ceza adaleti, eğitim, sağlık
hizmetleri ve kamu maliyesi dahil olmak
üzere çok çeşitli kategorilerde kanıta
dayalı bağışlara odaklanmıştır

Ben & Jerry’s, tüm
ürünlerini GDO dışı
kaynaklardan üreten
sürdürülebilir bir
dondurma üreticisidir.

Afrika’da kakao
çiftliklerindeki işçi
sömürülerine karşı şeffaf
ve izlenebilir bir üretim
süreci geliştirmiştir.

Sosyal Girişimler

T1

Volvo şirketi
tarafından kurulan
Volvo Araştırma
ve Eğitim Vakfı,
sürdürülebilir kentsel
ulaşım için programlar
yürütmekte ve bu
alandaki araştırmaları
fonlamaktadır.

S4

Tony’s Chocolonely,

Vakıflar
E4

FAYDALANICILAR

ÇÖZÜM UYGULAYICILAR

E4

Afrika’nın en zengin insanı
olarak bilinen Aliko Dangote,
filantropi faaliyetlerini
kurumsallaştırmak içi
1994 yılında kendi vakfını
kurmayı tercih etmiştir. Aliko
Dangote Vakfı bugün, Sahra
Altı Afrika bölgesinin en
büyük özel vakfıdır.

Kamu Kurumları

FAYDALANICILAR; Kompleks problemleri yaşayan / çözümlerden istifade eden aktörlerdir.

Genel hatlarıyla politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik bakış açılarından ele alınan tetikleyiciler
kendi içlerinde numaralarla kodlandırılmış, her koda karşılık gelen örnekler yine aynı kodu taşıyan
dikdörtgenler içerisinde verilmiştir.

E4

P2

Birleşmiş Milletler, yoksulluğu
ortadan kaldırmak,
gezegenimizi korumak ve
tüm insanların barış ve refah
içinde yaşamasını sağlamak
için evrensel eylem çağrısı
olarak 2016 Ocak ayında
Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarını yürürlüğe almıştır.

ÇÖZÜM UYGULAYICILAR; Kompleks bir problemin çözümü için bilfiil çalışan aktörlerdir.

DEĞİŞİM TETİKLEYİCİLERİ

ARACI KURULUŞLAR

KAYNAK SAĞLAYICILAR

T4

Coliba, çevresel
sürdürülebilirliğie
hizmet etmek ve geri
dönüşüm oranının
artırılmasına aracı
olmak için mobil
teknolojileri kullanan
bir girişimdir.
2030 yılına kadar
Ghana’daki gri
dönüşüm oranını
%2’den %92’ye
yükseltmeyi
hedeflemektedir.

T4

S5

UNICEF 2014 yılında
Amerika’da ulusal bir
UNICEF Musluk Projesi
başlatmıştır. Kişilerin
telefonlarına dokunmadan
geçirecekleri her 10 dakika
için 1 günlük temiz su ihtiyacı
karşılayabilecek kadar fon
tutarını kullanıma açmıştır.

S4

S5

AtlasGo, ticari sponsorlar tarafından
yapılan bağışların üçüncü sektör
kuruluşları aktarılması için sportif aktivite
yapan gönüllüleri aracı kılan bir uygulama
geliştirmiştir.
Uygulamayı kullanan kişiler, koştukları
mesafe veya fixiksel aktiviteleri ile fonların
kullanıma açılmasını sağlamaktadırlar.
Bu interaktif mekanizma ile, hem
bireylerin kompleks problemlere dair
farkındalığı artırılmakta hem de kaynak
geliştirilmesi için aracı kuruluşlara platform
sağlanmaktadır.

P E S T
Akıllı telefon sahibi olmayan,
internet erişimi bulunmayan
bir Wanji Game kullanıcısı,
sadece sesli arama ile sağlık,
para kazanma ve harcama
pratikleri gibi temel yaşam
bilgileri edinme şansına sahip
olabilmiştir. Bahse konu temel
öğrenim için yalnızca ona
verilen bir numarayı ücretsiz
olarak araması ve kendi diline
uyarlanmış, oyunlaştırılmış
öğrenme macerasına dahil
olması yeterli olmuştur. Wanji
Games, bu kullanıcıya benzer
1.600.000 kişiye ulaşmıştır.

P E S T
Aç sokak hayvanları, Sinba
şirketinin gastronomi
sektöründen geri dönüştürdüğü
organik atıklar sayesinde
karınlarını doyurabilmişlerdir.
Kurulan bu sistematik geri
dönüşüm ağı sayesinde
yalnızda sokak hayvanları
beslenmemiş, aynı zamanda
Sinba çiftliklerinde kullanılmak
üzere organik gübreler de elde
edilmiştir.

Gönüllüler
T4

S5

2017 yılında, ABD’nin Houston
şehrinde meydana gelen sel
felaketinden sonra Pennsylvania
Üniversitesi bir tweet atarak, bu
tweet için gelen her retweet başına 15
cent bağış yapacağını söylemiş ve 1
milyondan fazla paylaşım almıştır.

P E S T
Hemşirelik / hasta
bakıcılık eğitimi alan bir
profesyonel, geriatrik
hastaların bakımında
empati geliştirebilmesi
için Embodied Labs
ürünü ile sanal gerçeklik
tecrübesi edinebilmiştir.
Kullandığı sanal
gerçeklik gözlüğü ile,
parkinson hastalığından
muzdarip, sarı nokta
hastalığı olan veya
alzheimer hastası olan
yaşlı bir hastanın ne
yaşadığını anlama
fırsatına sahip olmuştur.
Hastalığı yaşayanlar
ile onların bakımını
üstlenenler arasında
empati ve sabra dayalı
bir ilişki geliştirilmesinin
önemini tecrübe etmiştir.

P E S T
Etiyopya’da doğum
sonrası kan kaybı
yaşayan anneler, fiziki
elverişsizliklerden ötürü
kan bankalarından
transfer edilemeyen
kanların drone’lar
ile teslim edilmesini
sağlayan Nisre Tena
girişimi sayesinde
hayatta kalabilmişlerdir.

P E S T
Uzaktan eğitim için gerekli iletişim teknolojilerine ve
araçlara sahip olmayan öğrenciler, Kolibri’nin açık kaynak,
ücretsiz ve çevrim dışı eğitim modülü sayesinde eğitimlerine
devam edebilmişlerdir. Kolibri onlara ücretsiz eğitim
kütüphanesinden faydalanma, yerel bir ağda bilgileri
paylaşma ve ihtiyaçlarını karşılayacak maliyet etkin bilgisayar,
tablet vb. donanımlara sahip olma şansı sağlamıştır.

Üniversiteler/Araştırma Enstitüleri

FİLANTROPİ NEDİR?

Filantropi kelime kökeni olarak insan sevgisi anlamına gelmektedir.

Farklı kültürlerde tarih boyunca başkalarına faydalı olma amacıyla, çoğunlukla dini motivasyonlarla hayırseverlikler
yapılmıştır.
Artan dünya nüfusu ve kıt kaynaklar, yapılan hayırseverliklerin sadece para vermekten ibaret olmasını verimsiz
kılmıştır.
Yeni dinamikleriyle filantropi; Sadece hayırseverlik yapmak değil, bir sonraki kuşağın karşılaşacağı karmaşık
problemlerin çözümü için de çalışmaktır.
Bağışlanan kaynakların yalnızca paradan ibaret olmadığı, kişilerin bunun yanında emek, bilgi, tecrübe, zaman ve
araçlarını da paylaştığı yeni dinamikler ortaya çıkmıştır. Paylaşılan kaynakların gerçekten de amacına hizmet edip
etmediğinin ölçüldüğü ve takip edildiği, daha akıllıca mekanizmaların kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Filantropi yaklaşımlarındaki değişimi; devlet politikalarındaki farkındalık, endüstrinin insana ve çevreye olan
duyarlılığı, kişilerin/kurumların/kuruluşların düşünce ve eylem tarzlarındaki değişimler ve gelişen teknolojilerin bu
faaliyetlere yeni araç ve yöntemler kazandırması tetiklemiştir.

