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Çevresel, sosyal farkındalık ve yönetişim ile ilgili 
konulara olan ilginin artması ile beraber sermayedarlar, 
kreditörler ve kurumsal yatırımcılar başta olmak 
üzere tüm paydaşların iş dünyası ile ilgili beklentileri 
son dönemde önemli değişikliler göstermektedir. 
Bu kapsamda kar elde etmek veya sermayedarların 
gelirlerini azami seviyeye yükseltmek gibi klasik 
işletme hedefleri yeterli görülmemekte ve toplumun 
bir kısmında veya genelinde olumlu etki yaratacak ve 
kalkınmayı destekleyecek yatırımlar yapmak önemli 
bir amaç haline gelmektedir. Bu eğilime paralel olarak 
artan çevre kirliliği ve iklim değişikliği gibi nedenlerle 
nihai tüketiciler sürdürülebilirlik performansı başarısız 
olan şirketlilerin ürünlerini daha az tercih etmekte, 
kreditörler (kömürle çalışan termik santraller gibi) 
daha az çevreci olan projelere finansman sağlamakta 
gönülsüz davranmakta, kurumsal yatırımcılar ise 
yatırım yapacakları şirketleri seçerken sürdürülebilirlik 
performansını önemli bir karar alma kriteri olarak 
kullanmaktadır. Neticede tüm bu gelişmeler, etki 
hedefiyle yola çıkan teşebbüslerin rakiplerine göre bir 
adım öne çıkmalarına yardımcı olmaktadır. 

Diğer taraftan, giderek artmakta olan ekonomik ve 
sosyal altyapıya yönelik yatırım ihtiyaçları, kamu 
dışındaki yapıların bu alanda inisiyatif alma ve 
kaynak kullanmalarını gerektirmektedir. 2030 yılına 
kadar sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişilmesi 
için yıllık finansman açığının 2,5 trilyon ABD doları 
gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere toplamda yıllık 
5 ile 7 trilyon ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. 
(UNCTAD, 2014). Birleşmiş Milletler Addis Ababa Eylem 
Gündemi ise yıllık küresel altyapı yatırım açığının 1 
trilyon dolar ile 1,5 trilyon dolar düzeyinde olduğunu 
ifade etmektedir (BM, 2015). Üstelik Kovid-19 salgını 

ile birlikte bu açığın yaklaşık 1 trilyon ABD doları 
tutarında arttığı tahmin edilmektedir (OECD, 2020a). 
Öte yandan Paris Anlaşması, AB Yeşil Mutabakatı 
ve Glasgow 26. Taraflar Konferansı gibi çok taraflı 
gelişmeler, ülkelerin taahhütlerini yerine getirmek 
ve ekonomilerinin dönüşümünü sağlamak için 
gerekli finansman ihtiyacını artırmakta ve yenilikçi 
finansman olanaklarından azami ölçüde faydalanma 
gereksiniminin altını bir kez daha çizmektedir. 

Bu çalışma, tüm bu gelişmeler çerçevesinde önemli bir 
araç olarak öne çıkan etki yatırımcılığı ile ilgili temel 
kavramları, mevcut gelişmeleri, sorun alanlarını ve 
geleceğe dönük tahminleri ortaya koymayı amaçlayan 
bir rehberdir. Çalışmanın diğer önemli amacı ise, etki 
yatırımcılığı alanında Türkiye’de farkındalığın artmasına 
yardımcı olabilmektir. 

Toplam sekiz bölümden oluşan bu çalışmanın ikinci 
bölümünde etki yatırımcılığının tanımı, tarihçesi ve 
mevcut durumu ele alınmaktadır. Üçüncü bölüm 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifinde 
etki yatırımcılığının nasıl önemli bir araç olarak 
kullanılabileceği hususuna değinmekte, dördüncü 
bölümde ise bu alandaki finansal enstrümanlar 
ve finansman modelleri detaylı bir şekilde 
açıklanmaktadır. Beşinci bölüm hedeflenen etkinin 
nasıl yönetileceği ve ölçüleneceğine odaklanırken 
altıncı bölümde etki yatırımcılığının önündeki engeller 
ve öneriler sunulmakta, yedinci bölüm ise bu alandaki 
iyi uygulama örnekleri özetlenmektedir.

GİRİŞ
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2.1 Tanımlar ve Tarihçesi
Etki yatırımı, zarar vermekten kaçınma prensibinin ve 
çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (environmetal, 
social, and governance-ESG) risklerini yönetmenin 
ileri aşamasını ifade eder. Olumlu etki yaratmak için 
yatırımları seçip yöneterek toplum için iyi şeyler 
yapmak amacıyla yatırımın gücünden yararlanmayı 
hedefler (IFC, 2019). 

Küresel Etki Yatırımcılığı Ağı (GIIN)1, etki yatırımcılığını 
finansal getiriyle birlikte pozitif, ölçülebilir sosyal ve 
çevresel etki yaratma niyetiyle yapılan yatırımlar olarak 
tanımlamaktadır (GIIN, 2019). Bu tanımda “niyet” ve 
“ölçülebilir sosyal ve çevresel etki” kavramları öne 
çıkmaktadır (Godeke & Briaud, 2020). Üzerinde uzlaşı 
sağlanmamakla birlikte “katkı” kavramının da üçüncü 
bileşen olduğunu belirten araştırmalar da mevcuttur. 
Öne çıkan kavramların, yatırım projesini veya yatırım 
aracını tanımlamaktan ziyade yatırımcıyı tanımlamaya 
yönelik olduğu da dikkat çekmektedir. Etki yatırımları, 
yatırımcıların stratejik hedefine bağlı olarak gelişmekte 
olan veya gelişmiş ülkelerde piyasa getirisinin 
altında veya piyasa getirisi düzeyinde yapılabilir. Etki 
yatırımları sürdürülebilir tarım, yenilenebilir enerji, 
mikro finans, erişilebilir ve uygun fiyatlı eğitim, sağlık 
ve konut hakkı gibi dünya genelinde önemli sorun 
alanlarının çözümünü hedefleyen projelere kaynak 
sağlayabilmektedir.  

GIIN, etki yatırımının temel özelliklerini aşağıdaki gibi 
sıralamaktadır (GIIN, 2019):

» Niyet: Etki yatırımcısı, yaptığı yatırımlarla sosyal 
ve çevresel sorunların çözümüne olumlu yönde ve 
ölçülebilir katkı sunma niyetindedir. 

» Finansal Getiri Beklentisi: Etki yatırımcısı yatırımını 
hibe amacıyla değil, en azından sermayesi tutarında 
bir getiri alma beklentisiyle yapmaktadır. EY, karları 
maksimize etmeye çalışan geleneksel yatırımcılık ile 
finansal getiri saiki gözetmeden çevresel ve sosyal etki 

yaratmaya dönük filantropi (hayırseverlik) arasında bir 
yatırım anlayışıdır.  

» Getiri Beklenti Aralığı ve Varlık Sınıfı: Etki 
yatırımcısının finansal getiri beklentisi piyasa 
getirisinin altında veya riske göre düzeltilmiş piyasa 
getirisi oranındadır.Varlık sınıfı konusunda herhangi bir 
sınırlama yoktur.

» Etki Ölçümü: Etki yatırımının ayırt edici özelliği, 
yatırım tasarımında kanıt ve etki verilerinin 
kullanılması, sosyal ve çevresel etki performansının 
ve ilerleyişinin şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde 
ölçülmesi ve   sektörün büyümesine katkıda bulunma 
taahhüdüdür. 

GIIN tanımına benzer bir şekilde G8 Sosyal Etki 
Yatırımcılığı Görev Gücü (SIITF)2 de EY’yi finansal 
getirinin, kesin bir şekilde amaçlanan etki ve bu 
etkinin ölçümlenmesi bağlamında hedeflenmesi 
olarak tanımlamaktadır. SIITF ayrıca, en zorlu 
sorunların nasıl çözüleceği konusunda bir devrimin 
eşiğinde olduğumuzun altını çizerek, “sosyal etki 
yatırımcılığının” bu devrimi harekete geçirebilecek 
bir güç olduğunu ifade etmektedir (Social Impact 
Investment Taskforce, 2014).

Genel tanımlardan hareketle EY’yi, yatırımcıların 
finansman sağladıkları projeler veya girişimler yoluyla, 
mevcut sürdürülebilir kalkınma sorun alanlarından 
bir veya bir kaçının çözümüne yönelik ölçülebilir 
etki yaratma niyetiyle, kendi beklentileriyle uyumlu 
finansal getiri elde etme stratejisi olarak tanımlamak 
mümkündür.  

EY kavramının ilk olarak 2007 yılında Rockefeller 
Vakfı tarafından ortaya atılması, ana akım yatırım 
düşüncesinin ve klasik filantropik (hayırseverlik) 
girişimlerinin değişim göstermesinde, piyasada 
finansman ürünlerinin çeşitlenmesinde ve pazarın 
karmaşıklaşmasında etkili olmuştur. 

1 Küresel Etki Yatırımcılığı Ağı (Global Impact Investment Network), kar amacı gütmeyen bir üyelik örgütü olarak 280 üyesiyle 41 ülkede etki yatırımcılığı endüstrisinin geliştirilmesi 
için altyapı inşası, araştırma ve eğitim aktivitelerini desteklemektedir. Daha fazla bilgi için https://thegiin.org/. 
2 Sosyal Etki Yatırımcılığı Görev Gücü 2013 yılında G8 Sosyal Etki Yatırımcılığı Forumu kapsamında sektör uzmanlarının küresel etki yatırımcılığı pazarının geliştirilmesine yönelik 
önerileri tartışmaları ve raporlamaları amacıyla kurulmuştur. Görev Gücü 2015 yılında yerini 13 ülke ve AB’den oluşan Global Social Impact Investment Steering Group (GSG) adlı 
yapıya bırakmıştır.

Etki Yatırımcılığı
(EY) Nedir?
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EY, şirketlerin ve yatırımcıların risklerini azaltmaya 
ve finans dışı performansına odaklanan ESG 
yatırımlarından toplumu pozitif yönde dönüştürmek 
hedefi bağlamında farklılaşmaktadır.  ESG odaklı 
yatırımlarda, yatırımı alan işletmenin çevresel, sosyal 
ve kurumsal kriterlerle uyumlu prosedürlere göre 
hareket etmesi yeterliyken, EY yatırım yapılan iş 
ile mevcut ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların 
çözümüne katkı sunmayı hedefleyerek çıtayı daha 
da yukarı çekmektedir. Başka bir ifade ile ESG’yi 
şirketlerin neden oldukları zararları azaltıcı, EY’yi ise 
ekonomik ve sosyal olarak değer yaratmayı amaçlayan 
girişimler olarak da sınıflandırmak mümkündür (Tablo 
1). EY, çevresel ve sosyal problemleri teşhis etmeyi 
ve çözümüne katkı sunmayı hedeflemektedir. EY’yi, 
1970’lerde sosyal ve çevreci hareketlerin içinden 
çıkan ve sistemi iyi yönde değiştirme niyetini içinde 
barındıran sorumlu yatırım akımının3 ileri aşaması 

Şekil 1: Finansal Getiriye ve Etki Beklentisine Göre Yatırım Türleri

Şekil 1’de etki ve finansal getiri beklentisine göre 
yatırım türü seçenekleri yer almaktadır. Şeklin sol üst 
köşesinde piyasa düzeyinde getirinin hedeflendiği 
ve etki hedefinin olmadığı geleneksel yatırımcılık yer 
alırken sağ alt köşede ölçülebilir etkinin ana hedef 
olduğu ve yapılan yatırımın beklenen getirisinin 
negatif olduğu geleneksel hayırseverlik yer almaktadır. 

olarak tanımlamak mümkündür. Sorumlu yatırım 
anlayışının birincil amacı ahlaki değerleri, insan 
haklarını, etik kaygıları ve yasal düzenlemeleri de 
içerecek şekilde ESG kriterlerine göre taramalar 
yaparak “olumsuz” olarak tanımlanabilecek 
şirketlerden, projelerden ve yatırım araçlarından 
kaçınmaktır. Sürdürülebilir yatırım anlayışı ikincil 
olarak ise söz konusu kriterlere göre yüksek 
standartları yakalayan yatırımları tespit etmeye 
yönelik taramalar neticesinde “en iyi yatırımlar” 
olarak adlandırılan projelere kaynak aktarmayı 
hedeflemektedir. Süreç içerisinde yatırımcılar temiz 
teknoloji ve altyapı, erişilebilir konut, enerji verimli 
emlak, toplumsal cinsiyet öncelikli, mekânsal bazlı 
ve sürdürülebilir gıda-tarım-ormancılık gibi daha 
odaklı temalara yoğunlaşarak yatırım tercihlerini 
değiştirmişlerdir4 (Krauss, Kruger, & Meyer, 2016).

Sorumlu yatırımcılık uygulamalarında sürdürülebilir 
yatırım, sürdürülebilirlik ve zarar vermeme prensipleri 
ile hareket edilir, yatırımın negatif dışsallığının 
olmaması arzu edilir ve ölçülemeyen olumlu etkiler 
hedeflenirken yatırımın getirisinin piyasa düzeyinde 
olması amaçlanır.

3 Yatırım dışlama ve güçlü işçi-istihdam politikasına sahip şirketlere proaktif bir şekilde yatırım yapmayı birleştiren modern anlamdaki ilk sosyal sorumlu yatırım fonu 1970’lerin 
başında kurulmuştur (US SIF, 2020).
4 Küreselleşme sürecinde tedarik zinciri operasyonlarının gelişmekte olan ülkelere yayılması ve dağınık hale gelmesi, çok uluslu şirketlerin ve iş ortaklarının bu ülkelerde neden 
olduğu çevresel sorunlara ve çalışma koşullarına ilişkin etkilerin tüketiciler ve sürdürülebilir yatırım sahipleri tarafından sorgulanmasına neden olmuştur. Zamanla iklim 
değişikliğine ilişkin kaygılar, hayvan hakları, fosil yakıtlar gibi konular da yatırımcıların hassasiyet gösterdiği hususlar olarak öne çıkmıştır.
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EY ölçülebilir etki elde etme koşuluyla pozitif 
finansal getiriyi hedefleme açısından girişim 
hayırseverliğinden5 farklılaşmaktadır. Yatırımcıların 
finansal getiri ve etki düzeyi arasında yapacağı 
önceliklendirme tercihi yatırımın sonucunda elde 
edilecek etki düzeyinin ve finansal getiri oranının 
belirleyicisi olacaktır. Hatta çevresel, toplumsal 
sorunların çözümü için fark yaratan sonuçların ve 
değişimin hedeflendiği projelerde, etki yatırımcısı 

Yatırımcının skalada kendini konumlandırdığı yer tercih 
edeceği yatırım aracına ve finansman modeline karar 
vermesini kolaylaştıracaktır. Şekil 2’ye göre kendini en 
sağda konumlandıran yatırımcının ana motivasyonu 
sosyal etki olup, yatırım aracı olarak düşük faizli kredi 
veya geri ödemesiz hibeyi tercih etmesi muhtemeldir. 
Yalnızca finansal getiri motivasyonuyla hareket 
edilen diğer uçta ise yatırımcının kurumsal sosyal 
sorumlulukları önceleyen etki yaratma niyetine sahip 
kamuya açık şirketlerin hisselerine yatırım yapması 
beklenebilir. Skalada arada kalan bölgede yatırımcı 
EY yaklaşımının sunduğu çerçeve kapsamında hem 
ESG ve sorumlu yatırım anlayışının kriterlerini yatırım 
kararı sürecine dahil etme, hem de sosyal ve çevresel 

sermayenin korunması şartıyla yatırım yapabilir. Etki 
yatırımı, finansal kaygılar ve hayırseverlik yapma 
arasında melez bir seçenek sunması nedeniyle birçok 
potansiyel yatırımcı için önemli bir cazibe unsurudur. 
EY’nin finansal kaygılar ve hayırseverlik arasındaki 
skalada yeri Şekil 2’de gösterilmektedir.

etki yaratma seçeneklerine sahiptir. Etki yatırımcısının 
piyasa oranında finansal getiriyi önceliklendirdiği 
stratejide, tematik sorun alanına çözüm sunan ve 
ESG kriterlerini gözeten bir yatırımı tercih etmesi 
uygun olacaktır. Önce etki stratejisine göre hareket 
eden etki yatırımcısı, ekonomik, sosyal ve çevresel 
sorunlardan bir veya birkaçının çözümüne katkı 
sunmayı hedefleyen ancak piyasa düzeyinin altında 
riske uyarlanmış bir finansal getiri sunan projeye 
finansman sağlayabilir. Bunun yanında söz konusu 
projeye yönetim becerisini aktararak yatırıma paydaş 
olmayı da tercih edebilir. Tablo 1 ‘de ESG yaklaşımının 
yatırım süreçlerine dahil edilmesi ve EY karşılaştırması 
yer almaktadır.

Şekil 2:  Etki Yatırımcılığı Seçenekleri

5Avrupa Girişim Hayırseverliği Birliği (EVPA), Girişim Hayırseverliğini (Venture Philantropy) etki yatırımcısının bir sosyal amaçlı kuruluşun sosyal etkisini en üst düzeye çıkarmasına 
yardımcı olmak için yüksek düzeyli bir şekilde sürece katılması ve uzun vadeli perspektife sahip olması olarak tanımlamaktadır. Daha fazla bilgi için https://evpa.eu.com/about-us/
about-evpa
Girişim hayırseverliği, kalkınma sorunlarına sürdürülebilir, sistemik ve ölçeklenebilir çözümler üretmek için mali ve mali olmayan kaynakları bir araya getiren girişimsel ve sektörler 
arası bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (OECD netFWD, 2014).

Kaynak: Godeke & Briaud, 2020



13

ETKİ YATIRIMCILIĞI
Temel Kavramları, Genel Görünümü, SKA İlişkisi, Uygulama Araçları, Ölçümü ve Yönetimi Rehberi

Tablo 1: ESG Yakalaşımı ve EY Karşılaştırması

2.2 Etki Yatırımcılığının Küresel ve 
Bölgesel Görünümü ve Gelişimi
Dünya değişirken yatırımcıların da öncelikleri 
değişmektedir. Sağlığa erişim, temiz suya erişim, 
hava kirliliği, gıda güvenliği, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği, iklim değişikliği ve Kovid-19 salgını gibi 
sorun alanlarına yönelik gelişen toplumsal farkındalık, 
sürdürülebilir yatırım araçlarına, ESG faktörlerine 
uyuma ve EY’ye yönelik ilgiyi canlı tutmaktadır. Diğer 
taraftan, 2008 finansal krizi sonrasında oluşan küresel 
likidite bolluğu, düşük faiz ortamı ve azalan finansal 
getiri olanakları EY’yi daha da cazip hale getirmiştir 
(IFC, 2019). Yatırımcı talebi kaynaklı yaşanan zorlayıcı 
değişime ve yeni makro finansal çerçeveye uyum 
sağlamak üzere kurumsal firmalar, finansal kuruluşlar 
ve bankalar yeni finansal ürünler geliştirmek 
durumunda kalmış ve portföylerini bu talebe uygun 
olarak değiştirmiştir (UBS, 2021). Morgan Stanley 
(2020), anketinde yer alan kurumsal yatırımcıların 
%95’inin portföylerine sürdürülebilir yatırımı kısmen 
veya tamamen dahil etmeyi planladığını ifade 

etmektedir. EY piyasasının önemli aktörleri ile yapılan 
ankette, katılımcıların %69’u EY pazarının istikrarlı 
bir şekilde büyüdüğünü ve %21’i ise pazarın kalkışa 
geçtiğini ifade ederken, katılımcıların hiçbiri pazarın 
düşüşe geçtiği görüşüne katılmamıştır (GIIN, 2020). 

Bu bölümde sürdürülebilir yatırım ve EY’ye ilişkin pazar 
büyüklüğü, piyasa oyuncularının çeşitliliği, varlıkların 
bölgesel dağılımı, piyasanın geleceği, muhtemel riskler 
ve Kovid-19 salgının etkileri konuları ele alınacaktır.

2.2.1 Mevcut Durum Analizi
Küresel Sürdürülebilir Yatırım Birliği’ne (GSIA)6 göre 
2016 yılında 22,8 trilyon ABD doları tutarındaki 
sürdürülebilir yatırım pazar büyüklüğü 2020 yılında 
35,5 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır (GSIA, 2021). 2020 
yılında sürdürülebilir yatırım varlıklarının bölgelere 
göre dağılımı incelendiğinde en büyük payın %48 
ile ABD’de olduğu, ABD’yi ise %34 pay ile Avrupa’nın 
izlediği görülmektedir (Şekil 3).

Şekil 3: 2020 Yılında Sürdürülebilir Yatırım Varlıklarının Bölgelere Göre Dağılımı (%)

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Kaynak: (GSIA, 2021)
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Şekil 4’te yer alan sürdürülebilir yatırım varlıklarının 
yatırım stratejisine göre dağılımından anlaşılacağı 
üzere, en fazla rağbet gören yatırım stratejisi 2,5 
trilyon ABD doları ile (yatırım yöneticilerinin finansal 
analize çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini 
sistematik olarak dahil şeklinde tanımlanabilecek 
olan) ESG kriterlerinin uygulanmasıdır 1,5 trilyon ABD 
doları ile ikinci sırada belirli sektörlerin, şirketlerin veya 
ülkelerin portföye dâhil edilemeyerek cezalandırılması 
olarak adlandırılabilecek dışlayıcı negatif tarama 
stratejisi gelmektedir (Şekil 4). Üçüncü sırada ise, 10 
trilyon ABD doları ile kurumsal katılım ve hissedar 
eylemi stratejisi yer almaktadır. Bu stratejide, 
yatırımcı hissedar olmanın ve oy hakkının gücünü 
kullanarak şirketin kararlarını ve davranışlarını olumlu 

Sürdürülebilir yatırım stratejilerinden biri olan etki 
yatırımcılığına yönelik ilgi geçtiğimiz 10 sene içinde 
artmıştır. Bu kapsamda, 2016 yılında 248 milyar ABD 
doları büyüklüğündeki EY pazarı 2020 yılında 352 
milyar ABD dolarına yükselmiştir. Etki yatırımlarının 
bölgesel dağılımı incelendiğinde etki yatırımlarının 
%60’lık kısmının ABD’ye, %30’luk kısmının ise 
Avrupa’ya yapıldığı görülmektedir (GSIA, 2021).
IFC kamu ve özel sektörün (güvenilir bir şekilde 
ölçülen çevresel ve sosyal etkiye sahip) yatırımlarını 
etki yatırımı olarak kabul etmektedir. IFC ayrıca, içsel 
bir şekilde etki niyetini içinde barındıran Kalkınma 
Finansman Kuruluşlarının (Development Finance 
Institution, KFK) diğer yatırımlarını da dikkate 

yönde etkilemeye çalışmaktadır. Yatırımların BM, 
ILO, OECD gibi ulus üstü örgütlerin veya Uluslararası 
Şeffaflık Örgütü gibi STK’ların yayınladığı standartlara 
ve normlara asgari düzeyde uyum sağlanmasına 
göre incelendiği yatırım stratejisi olan norm bazlı 
değerlendirme 4 trilyon ABD doları ile dördüncü sırada 
gelmektedir.

Şekil 4’teki dağılıma göre sürdürülebilirlik temalı 
yatırım7, pozitif tarama8 ve EY stratejilerinin daha 
düşük pay aldığı görülmektedir. EY stratejisi diğer 
sürdürülebilir yatırım stratejilerine göre daha ileri ve 
karmaşık bir yatırım yaklaşımı gerektirdiğinden, toplam 
sürdürülebilir yatırım varlıklarından aldığı payın görece 
düşük olması anlaşılabilir bir durumdur.

alarak EY piyasasının büyüklüğünü hesaplamaktadır. 
IFC, bu hesaplamayı kamu sektörü ile çok taraflı 
ve iki taraflı KFK’ların, ulusal ve bölgesel kalkınma 
bankalarının ve benzer kuruşların öz kaynaklarına söz 
konusu kuruluşların üçüncü taraflardan sağladıkları 
sendikasyon kredilerini de ekleyerek yapmaktadır9 
(IFC, 2021). Söz konusu geniş tanımlı yönteme göre 
toplam büyüklüğü 2,281 milyar ABD dolarına ulaştığı 
hesaplanan etki yatırımlarının ölçülen etki ve etki 
niyeti ayrımında kamu sektörü ve özel sektör dağılımı 
Şekil 5’te yer almaktadır. Şekilden de görüldüğü üzere, 
EY piyasasını 1,687 milyar ABD doları büyüklüğünde 
etki yatırımı niteliğinde varlığa sahip olan kamu 
sektörü domine etmektedir.

Şekil 4: 2020 Yılında Sürdürülebilir Yatırım Varlıklarının
Yatırım Stratejisine Göre Dağılımı (Milyar ABD doları) 

6 GSIA, Avrupa, ABD, Kanada, Japonya, Avusturalya ve Yeni Zelenda’dan sürdürülebilir yatırım yapan kurumların uluslararası işbirliği için oluşturduğu bir üst kuruluştur. Bknz http://
www.gsi-alliance.org/ 
7 Sürdürülebilirlik Temalı Yatırım; sürdürülebilir tarım, yeşil binalar, cinsiyet eşitliği, çeşitlilik gibi çevresel ve sosyal sorunlara sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefleyen temalara 
veya varlıklara yatırım yapma stratejisidir.
8 Pozitif tarama, ESG performasına göre belirli bir eşiğin üzerinde bir derece elde eden emsallerine göre daha iyi bir performans sergileyen sektörlere, şirketlere veya projelere 
yatırım yapma stratejisidir.
9 IFC söz konusu özel sektör ve kamu sektörü kuruşlarının yatırımlarını, Etki Yönetimi Çalışma Presinsipleri (EYÇP, Operating Principles for Impact Management) imzacısı veya 
Özel Sektör Uygulamaları için Harmonize Gösterge (Harmonized Indicators for Private Sector Operation) uygulayıcısı olmaları durumunda doğrudan ölçülebilir etki başlığı altında 
değerlendirilmektedir. KFK’ler doğal olarak kalkınma amacı taşıdıklarından EYÇP imzacısı olmasalar da hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kaynak: (GSIA, 2021)
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Toplamda 594 milyon ABD doları etki yatırımı yaptığı 
hesaplanan özel sektörün kamu kesimine nazaran 
ölçülebilen etki niteliğindeki payının yüksekliği dikkat 
çekmektedir (Şekil 5). IFC’nin geniş tanımlı yöntemiyle 
2019 yılı sonu itibarıyla toplam büyüklüğü 2,2 trilyon 
ABD doları olarak hesaplanan global EY pazarı, 114 
trilyon ABD doları büyüklüğündeki küresel yönetilen 
varlığın (Asset Under Management) yalnızca %2’si 
büyüklüğündedir (IFC, 2021). Bu alan küresel anlamda 
küçük bir piyasa olmasına rağmen güçlü bir büyüme 
potansiyelini de içinde barındırmaktadır. 

GSIA’nın ölçümlerinden farklı yöntem belirleyen ve 
46 ülkeden 404 milyar ABD doları büyüklüğündeki 
294 kuruluşun verilerini derleyen GIIN, 2013 yılında 
25,4 milyar ABD doları büyüklüğündeki EY pazarının 
yıllık %27 oranında artarak 2019 yılı sonu itibarıyla 
715 milyar ABD doları büyüklüğüne ulaştığını ifade 
etmektedir (GIIN, 2020).

Ölçülen etki niteliğine sahip etki yatırımlarının10 
%56’sı gelişmiş ülkelere yönelmiş olup, Kuzey 

Amerika-Avrupa-Asya Bölgesinin toplam payı 
%48 olarak hesaplanmıştır (IFC, 2021).  Şekil 6’dan 
küresel piyasalarda etki yatırımlarının %49’unun 
altyapı yatırımlarına, %33’ünün ise özel sermaye 
fonlarına yöneldiği görülmektedir. Bir diğer önemli 
husus yükselen piyasaların aldığı etki yatırımlarının 
türüdür. Yükselen piyasalardaki etki yatırımlarının 
yüzde 26’sının özel borç türünde olmasına karşın söz 
konusu oran gelişmiş ülkelerde %5 düzeyindedir. 
Yükselen piyasalarda özel borç oranın yüksek 
olması ve girişim sermayesinin düşük düzeyde 
kalmasının, bu piyasalarda iş yapma kolaylığının düşük 
olmasından ve girişim sermayesi ve yatırımlardan 
çıkış düzenlemelerinin eksikliği gibi yasal çerçeve 
eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 
durumun sonucu olarak yatırımcılar, daha kolay bir 
yatırım seçeneği olan borç enstrümanlarını tercih 
etmektedir.

Şekil 5: Etki Yatırımlarının Kamu Sektörü ve Özel Sektör Ayrımında
Ölçülen Etki ve Etki Niyetine Göre Dağılımı (2019, Milyar ABD doları)

10 Ölçülen etki niteliğine sahip olmak, özel sektör ve kamu sektörü yatırımlarının ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetsel etkilerinin, Etki Yönetimi Çalışma Presinsipleri (EYÇP, 
Operating Principles for Impact Management) veya Özel Sektör Uygulamaları için Harmonize Gösterge (Harmonized Indicators for Private Sector Operations) standartlarına uygun 
bir şekilde ölçülmesi ve raporlanmasıdır.

Kaynak: (IFC, 2021)
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Şekil 6: Ölçülebilir Etki Niteliğindeki Yatırımların Piyasalara ve Türlere Göre Dağılımı (%)

Şekil 7: Etki Yatırımlarının Bölgelere Göre Dağılımı (%)

Etki yatırımcıları yönettikleri toplam varlıkların %55’ini 
gelişmiş piyasalara, %45’ini gelişmekte olan piyasalara 
tahsis etmiştir. ABD, Kanada ve Avrupa’nın ardında 

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi ve Sahra Altı Afrika 
Bölgeleri sırayla %12 ve %11 oranlarında etki yatırımı 
çekmişlerdir (Şekil 7). 

2.2.2 Piyasa Segmentleri
EY piyasasının dinamiklerini belirleyen üç temel faktör 
bulunmaktadır.

i. Arz Tarafı
• Etki Sermayesinin Kaynağı: Yüksek varlıklı bireyler, 

kurumlar, hükümetler, bireysel yatırımcılar ve 
vakıflar.

• Varlık Yöneticileri: Yatırım danışmanları, fon 
yöneticileri, aile ofisleri, bankalar, sigorta şirketleri, 
emeklilik fonları ve ulusal refah (varlık) fonları.

ii. Etki Yatırımı
• Finansmanın Formu: Hisse senedi, özel borç, kamu 

tahvilleri ve bonoları, melez tahvil/hisse senetleri, 

sosyal etki tahvilleri, gayrimenkul, ara finansman
iii. Talep Tarafı
• Etki Organizasyonu: Gelir elde eden ama kar amacı 

gütmeyen kuruluşlar, sosyal sorumlu kuruluşlar, 
mikro finans bankaları, kalkınma bankaları, sosyal 
girişimler.

• Hizmet Sağlayıcılar: Standartları düzenleyen 
kuruluşlar, danışmanlık firmaları, kitle fonlayıcılar, 
kamu programları, hızlandırıcılar, uluslararası 
STK’lar.  

GIIN anketinde yer alan kuruluşların yüzde 51’inin kar 
amacı güden varlık yöneticilerinden oluşmakta olup, 
yüzde 14’ü kar amacı gütmeyen fon yöneticilerinden, 
yüzde 14’ü ise vakıflardan oluşmaktadır (Şekil 8). EY‘nin 

Kaynak: (IFC, 2021)

Kaynak: (GIIN, 2020)



17

ETKİ YATIRIMCILIĞI
Temel Kavramları, Genel Görünümü, SKA İlişkisi, Uygulama Araçları, Ölçümü ve Yönetimi Rehberi

ölçülebilir etki yaratma niyeti ve riske uyarlanmış 
finansal getiri sunma şeklindeki yatırım stratejilerine 
karşılık gelen,  yatırım tercih skalasının iki ucunda yer 

Şekil 9, GIIN anketine katılan yatırımcıların finansal 
getiri beklentilerinin dağılımını göstermektedir. Buna 
göre yatırımcılarının yüzde 67’si riske uyarlanmış 

GIIN anketinin Şekil 10’da raporlanan sonuçları, varlık 
yöneticilerinin 2015 ve 2019 yıllarında etki yatırımcılığı 
için topladığı sermayenin kaynak dağılımını 
göstermektedir. 2015 yılında etki yatırımcılığı 
için 20,6 milyar ABD doları kaynak toplayan varlık 
yöneticileri, 2019 yılında 33,53 milyar ABD doları 
kaynak toplamıştır. 2019 yılı bazında en yüksek 
sermaye kaynakları sırasıyla emeklilik fonları ve 
sigorta şirketleri, çeşitli finansal kuruluşlar ve bireysel 

alan kar amacı güden fonları ve kar amacı gütmeyen 
fonları bir araya getirmeyi başardığını söylemek 
mümkündür.

piyasa getirisini, yüzde 18’i piyasa getirisinin altında 
bir getiriyi, yüzde 15’i ise sermayelerini korumayı 
hedeflediğini belirtmiştir (Şekil 9).

yatırımcılar olmuştur. 2015 yılı ile 2019 yılı mukayese 
edildiğinde, arz tarafının farklı aktörlerinden EY’ye olan 
ilginin artığı göze çarpmaktadır.

Şekil 8: Etki Yatırımcılığı Piyasasındaki Oyuncuların Organizasyon Şekline Göre Dağılımı (%)

Şekil 9: Ankete Katılan Etki Yatırımcılarının Hedeflenen Finansal
Getiriye Göre Dağılımı (%)

Kaynak: (GIIN, 2020)

Kaynak: (GIIN, 2020)
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Şekil 10: Varlık Yöneticilerinin Etki Yatırımları için Topladığı Sermayenin
Dağılımı (Milyon ABD doları)

2.2.3 Piyasanın Geleceği
EY piyasasının yakın dönem etkili örnekleri arasında 
sayılabilecek  Birleşik Krallık Sosyal Finansman Kurumu 
tarafından üretilen Sosyal Etki Tahvili, Kalkınma Etki 
Tahvilleri, Yunus Social Business11 ve Rockefeller 
Vakfının Sosyal Başarı Tahvilleri12 gibi enstrümanların 
geliştirilmesi sonrasında EY’ye yönelik ilgi daha da 
artmıştır. EY piyasasının geleceğine yönelik JP Morgan, 
Rockefeller ve GIIN’in (2010) ortak araştırma notuna 
göre 2020 yılında pazarın 400 milyar ABD doları ile 1 
trilyon ABD doları arasında bir büyüklüğe ulaşacağı 
tahmin edilmiştir. 2020 yılında EY piyasasının 
büyüklüğü GIIN (2020) tarafından 715 milyar ABD 
doları, IFC (2021) tarafından ise 2,1 trilyon ABD doları 
olarak hesaplanmaktadır. Geçtiğimiz 10 sene içinde 
beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen EY 
piyasasındaki büyümenin önümüzdeki dönemde de 
artarak devam etmesi beklenmektedir.

EY başta olmak üzere finansal piyasaları ve 
yatırım stratejilerini etkileyecek mega eğilimler 
belirginleşmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma için 
2030 gündeminin tüm ülkelerce yüksek düzeyde 
sahiplenilmiş olması, sosyal adalet ve iklim değişikliği 
gibi hususların aciliyeti, güçlenen sosyal hareketler 
ve küresel salgın gibi faktörler EY pazarının gelişimini 
olumlu yönde etkilemektedir. Endüstri 4.0’ın geleceğin 
işlerini ve iş hayatını değiştirecek olması, FinTek 
devrimi, blok zincir ve büyük veri uygulamalarının 
yaygınlaşması ve öneminin artması, kitle fonlamasının 

yaygınlaşması, gençlerin ve kadınların daha fazla 
finansal varlığa sahip olması gibi eğilimler EY 
piyasasının geleceğini şekillendirecektir (Bouri, 
Mudaliar, Schiff, Bass, & H. Dithrich, 2018).

Geleceğin işleri: Otomasyon ve dijitalleşme nedeniyle 
birçok düşük ücret karşılığı olan ve düşük yetenek 
gerektiren işler ortadan kaybolurken, geleneksel iş 
ilişkilerinin değişmesi ve atipik işlerin yaygınlaşması 
beklenmektedir. Bu kapdamda işçilere yeni yetenek 
kazandırılmasından sosyal güvenlik sisteminin 
gözden geçirilmesine kadar birçok politika alanı 
öne çıkmaktadır. Haliyle bu değişimden olumsuz 
etkilenecek sosyal gruplar EY’nin odağı haline 
gelecektir.

FinTek devrimi: Finansal teknoloji firmaları, teknoloji ve 
yazılım olanaklarını kullanarak düşük maliyetli finansal 
hizmet sağlayan bir iş modeline sahiptir. Etki yatırımı 
yapan sektör paydaşları yeni nesil varlık sahiplerine 
erişmek ve bağlantı kurmak için FinTek devriminin 
yatırımcı tercihleri, iş yapma şekilleri ve ödeme 
yöntemleri üzerindeki etkilerini anlamalı ve analiz 
etmelidir. Bu paydaşların önümüzdeki dönemde robo-
yatırım danışmanları gibi uygulamalarla maliyet etkin 
bir yatırım sürecine adapte olmaları gerekecektir.

Kitle Fonlaması: Bireysel yatırımcılardan küçük 
meblağların toplanması ile özel girişimlerin finanse 
edilmesi kolaylaşmıştır. 

11 Yunus Social Business (YSB) bir sosyal işletme fonu ve kurumsal sosyal yenilikçilik kuruluşudur. 2011 yılında genel merkezi Berlin’de kurulan YSB’nin misyonu, Bangladeş’teki 
Yunus Merkezi aracılığıyla Nobel Ödüllü Prof. Muhammed Yunus’un öncülüğünü yaptığı sosyal iş modelini, gelişmekte olan ülkelere ve küresel şirketlere yaymaktır.
12 Sosyal Başarı Tahvilleri, Yunus Merkezi ve Rockefeller Vakfının ortak geliştirdiği, yenilikçi ve karma bir finans ürünüdür.

Kaynak: (GIIN, 2020)
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Verinin Demokratikleşmesi: Blok zincir ve büyük veri 
uygulamaları, verinin dağıtık ve merkeziyetsiz bir 
şekilde saklanmasını mümkün hale getirerek şeffaflığın 
artmasına ve verinin herkes tarafından erişilebilir 
olmasına katkı verecektir. Ancak veri artışının bilgi 
asimetrisine de yol açabileceğine yönelik çekinceler de 
mevcuttur. 

Gençlerin ve kadınların daha fazla finansal varlığa sahip 
olduğu nesiller: X neslinde farklı yargı ve değerlere 
sahip yeni kuşağın daha fazla finansal varlığa sahip 
olması ve kadınların toplumda ve ekonomide güçlenen 
pozisyonları finansal piyasaları ve yatırımcı davranışını 
etkileyecektir. Anketlerde söz konusu grubun EY’ye 
ilgisinin artmakta olduğu belirtilmektedir (GIIN, 2020).

2.2.4 Kovid-19 Etkileri
Kovid-19 salgını, 2020 yılından itibaren sağlık krizi 
olarak başlayıp hayatımızı ve ekonomilerimizi derinden 
etkileyen bir şoka dönüşmüştür. GIIN (2020) anketine 
göre Kovid-19 salgını nedeniyle yatırım tutarlarını 
değiştirip değiştirmeyecekleri sorulan yatırımcıların 
%57’si yatırım tutarlarını değiştirmeyeceklerini, %20
’si yatırım tutarlarını azaltacağını, %15’i ise yatırım 
tutarlarını artıracağını ifade etmiştir. 

Morningstar, Kovid-19 salgınının EY başta olmak 
üzere sürdürülebilir yatırım araçlarına yönelik 
ilgiyi azaltmadığını, geleneksel yatırımların aksine 
sürdürülebilirlik temalı yatırımların salgın döneminde 
daha başarılı performans sergilediğini ortaya 
koymaktadır (Morningstar, 2021). 

ABD Sürdürülebilir Yatırım Vakfını’nın (US SIF) 2020 
Eğilimler Raporunda yer alan ankette yatırımcılara 
Kovid-19 salgını ışığında ABD’de sürdürülebilir ve ESG 
yatırımlarının 2025 yılında nasıl olacağı sorulmuştur. 
Katılımcıların yarısı ESG kriterlerinde sosyal faktörlerin 
daha fazla önem kazanacağını ve sosyal tahvillere 
rağbetin artacağını ifade etmiştir (US SIF, 2020). 

Tele sağlık ve çevrimiçi online öğrenme başta olmak 
üzere küresel Kovid-19 salgınının etkileri ile mücadele 
etmeye yönelik proje ve girişimlere aktarılan kaynak 
artmıştır.  (GIIN, 2020). 

GIIN anketine göre küresel salgının sonucu olarak 
katılımcıların %42’si önümüzdeki beş sene içinde 
sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) ile uyumlu 
yatırımlarının etki temalarını değiştirmeyeceğini, 
%21 ise etki temalarını kısmen değiştireceğini 
ifade ederken, katılımcıların %63’ü yatırımlarının 
coğrafi kompozisyonunu belirgin bir şekilde 

değiştirmeyeceğini ifade etmiştir (GIIN, 2020). Anket 
yanıtlarından yatırımcı ve fon sağlayıcı davranışlarının 
uzun vadeli ve etkiyi önceleyen yaklaşıma uygun 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum 
sürdürülebilir yatırım anlayışının güncel gelişmeler 
karşısında, geleneksel yatırımcıların tepkisel finansal 
piyasa davranışlardan ayrıştığını göstermektedir.

Düşük gelirli ve güvencesiz çalışanların, göçmenlerin, 
kadınların, yaşlıların, çocukların ve kırılgan 
toplumsal grupların Kovid-19 salgınında daha fazla 
etkilenmesi nedeniyle etki yatırımı ihtiyacı artmaya 
devam edecektir. Bu nedenle de, hâlihazırda kamu 
kaynaklarına ve hizmetlere erişimde sıkıntı yaşayan 
toplumsal kesimlerin hayatında değişim amaçlayan 
EY’nin önemi daha da artacaktır.

2.3 Etki Yatırımcılığı Kaynaklı Muhtemel 
Risk ve Engeller 
Daha önce de bahsedildiği üzere EY piyasasının 
geçtiğimiz on yıllık performansı önümüzdeki on yıl 
için iyimser beklentilere neden olmaktadır. Ancak EY 
piyasası açısından olumlu görünüm ve beklentilere 
rağmen piyasa gelişiminin önündeki mevcut risk ve 
engellerin aşılması, sektörün çok daha iyi bir noktaya 
erişmesine yardımcı olacaktır. Bu risk ve engeller 
kısaca şöyle açıklanabilir:  

• Sübvansiyonlar sağlamak hükümetlerin ve kamu 
kurumlarının işidir; EY’nin görevi ve hedefi bu 
olmamalıdır. Kamu kesimi, özel teşebbüsleri 
sübvanse etmenin kamu yararına olup olmadığına 
karar verirken, sübvansiyonun en uygun maliyetle 
yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Karma 
finansta hükümetler, doğrudan sübvansiyonlar, 
garantiler, vergi indirimleri ve muafiyetlerden 
oluşan doğru politika karmasıyla iş yapma ortamını 
kolaylaştırmayı ve iyileştirmeyi hedefler.

• Finans endüstrisinin özelleştirilmiş “etki” ürünü 
yaratması ve bu ürünü yeterince bilgilendirilmemiş 
müşteriye yüksek ücretle satması mümkündür. 
Yatırımcı açısından risklerin ve etkinin tam olarak 
ölçümlenememesi, “yeşile boyama”13 ve “etkiye 
boyama”14 gibi etkilere neden olabilecek, bu durum 
ise yeni yeni gelişmekte olan EY piyasasında 
yatırımcıların güvenini zedeleyebileceği gibi, uzun 
vadede piyasanın gelişim dinamiklerini olumsuz 
etkileyebilecektir.
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• Finansal getiri sağlanırken sosyal ve çevresel 
problemlerin çözümüne katkı sağlamak zorlu bir 
hedeftir. Etki yatırımcısının finansal getiri elde 
edebileceğine yönelik var olan belirsizlik algısı diğer 
yatırımcıların etki yatırımı ürünlerine olan talebini 
azaltmaktadır (IFC, 2019). Önümüzdeki dönemde 
izleme ve denetleme araçlarının yaygınlaşması ile 
etki yatırımı alan kurumlardan daha hesap verebilir 
ve şeffaf olmaları beklenecektir. Şeffaflığın ve 
hesap verebilirliğin sağlanamaması potansiyel 
yatırımcıların ve fon sağlayıcıların EY piyasasına 
giriş isteğini azaltacaktır.

• Etki ölçümlenmesine ve raporlamaya ilişkin 
standartların genel anlamda kabul görmemiş 
olması ve “etki” hedefini tutturabilmek adına 
manipülasyon yapılabileceğine yönelik kaygılar 
piyasa gelişimine darbe vurabilecektir (IFC, 
2019). GIIN’in EY için önümüzdeki beş sene 
içinde en önemli zorluk nedir sorusunu yönelttiği 
yatırımcıların yüzde 66’sı “etkiye boyama” cevabını 
vermiştir (GIIN, 2020). Bu cevabı yüzde 35 ile “etki 
sonuçlarının gösterilememesi” ve yüzde 34 ile “etki 
sonucun mukayese edilememesi” cevapları takip 
etmiştir.

• EY’nin yoğunlaştığı bir sektörün aşırı şişmesi 
sonucu patlayacak balon, yatırımcıların kaçmasına 
ve EY’ye yönelik şüphelere neden olacaktır. 
Örneğin, temiz teknoloji ve mikro finans gibi 
alanlarda kolay sözleşme yapılabiliyor olması söz 
konusu sektörler aşırı yatırım yapılması riskini 
doğurmaktadır (Bouri, Mudaliar, Schiff, Bass, & H. 

Dithrich, 2018).

• EY’nin vaat ettiği sosyal ve çevresel etkiyi 
yaratamaması yatırımcıların güven duygusunu 
zedeleyecektir. 

• Beklentileri ile uyumsuz yatırımlara yönlendirilen 
yatırımcılar ile uzun vadeli beklentisi 
karşılanmayan yatırımcıların mevcut yatırımdan 
erken çıkmaları gündeme gelebilecek olup,  bu 
durum yatırımın başarısız olma riskini ortaya 
çıkarabilecektir  (Monitor Institute, 2009).

• Ölçülebilir etki elde etmek için yapılacak iyi 
niyetli yatırımların olumsuz etkileri de ortaya 
çıkabilmektedir. Örneğin, geleneksel finansal 
hizmetlere erişemeyen düşük gelirlilerin refahını 
iyileştirmeyi hedefleyen mikro finans kuruluşlarının 
aşırı agresif uygulamaları, düşük gelirlileri borç 
sarmalına itebilecektir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarından bioyakıt alanında yüksek kar 
beklentili projelerde oluşacak yatırım fazlasının, 
ekilebilir tarım arazilerinde gıdaya ayrılan alanlarda 
mısır ve şeker kamışı üretimini artırması bu 
duruma verilebilecek diğer bir örnektir. Böyle 
bir gelişmenin yaşanması halinde temiz enerji 
üretimi hedefi ile başlatılan girişimler istenmeyen 
bir şekilde gıda fiyat artışlarına yol açacak ve 
dolaylı olarak gıdaya erişimi zorlaştırabilecektir. 
Bunlar gibi olumsuz sonuçlarının ortaya çıkması, 
EY ekosisteminin “dürüstlük” ve “güvenilirlik” 
iddiasına zarar verebilecek niteliktedir. 

13 Yeşile boyama (greenwashing) müşteri ve yatırımcı çekmek için, yatırımın insan, çevre ve gezegen üzerindeki olumlu etkisinin gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde abartılarak 
sunulmasıdır. 
14 Etkiye boyama (impact washing), müşteri ve yatırımcı çekmek için yatırımın ekonomik, sosyal ve çevresel olumlu etkilerinin gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde abartılarak 
sunulmasıdır.
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Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarına 
Erişmek İçin
Finansman İhtiyacı

3.1 SKA’larda Güncel Durum
2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir 
Kalkınma Zirvesi’nde açlığa ve aşırı yoksulluğa son 
vermek, eşitsizlikle ve adaletsizlikle mücadele etmek, 
barışı tesis etmek ve iklim değişikliğini sınırlandırmak 
için Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi 
(2030 Agenda for Sustainable Development) üzerinde 
uzlaşı sağlanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma için 
2030 Gündemi ile gelişmiş ve gelişmekte olan 193 

2030 Gündemiyle; ülkeler küresel işbirliği içerisinde 
dünya genelinde ekonomik refahı artırmayı, 
yoksulluğu ve açlığı dünya genelinde ortadan 
kaldırmayı ve gıda güvenliğini sağlamayı taahhüt 
etmiştir. Söz konusu hedeflere ek olarak, sosyal 
değerlerin ve kültürel mirasın korunması, gezegenin 
tahribatının engellenmesi ve iklim değişikliğinin 
sınırlandırılması gibi konular da önceliklendirilmiştir 
(KB-Escarus, 2017). 2030 Gündemi ile açıkça 
ifade edilen önemli unsurlardan biri, her ülkenin 
kendisine özgü sürdürülebilir kalkınma sorunlarıyla 
karşı karşıya olduğudur. Dolayısıyla her ülke kendi 

ülke tarafından küresel bir ortaklık içinde acil eylem 
çağrısı özelliği taşıyan ve toplamda 17 adet olan 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) açıklanmıştır 
(Şekil 11). Açıklanan bu 17 SKA, 169 adet alt hedefle 
ilişkilendirilmiş olup, bu hedeflerin bütüncüllüğünün ve 
birbirileriyle etkileşiminin altı çizilmiştir.  

mevcut sürdürülebilir kalkınma dinamiklerini dikkate 
alarak yol haritasını belirlemelidir. Bu anlamda tüm 
finansal kaynakların harekete geçirilmesi, SKA’larla 
uyumlulaştırılması ve kullanılması hususu ülkeler için 
önem arz etmektedir. 

SKA’lara erişilmesine yönelik farklı yöntemleri 
belirleyen Birleşmiş Milletler Addis Ababa Eylem 
Gündemi (AAEG), yıllık küresel altyapı yatırım açığının 
1 trilyon dolar ile 1,5 trilyon dolar düzeyinde olduğunu 
ifade etmektedir (UN, 2015). UNCTAD,  SKA’lara 
erişilmesi için kapatılması gereken yıllık finansman 

Şekil 11: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Kaynak: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
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açığının 2030 yılına kadar yıllık 2,5 trilyon ABD doları 
gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere toplamda yıllık 
5 ile 7 trilyon ABD doları olduğunu tahmin etmektedir. 
(UNCTAD, 2014).  Ancak Kovid-19 salgınının söz 
konusu ihtiyacı yıllık yaklaşık 1 trilyon ABD doları 
tutarında artırması öngörülmektedir (OECD, 2020a). 
Paris Anlaşması, AB Yeşil Mutabakatı ve Glasgow 
26. Taraflar Konferansı gibi çok taraflı gelişmeler, 
tekil olarak ülkeler açısından taahhütleri yerine 
getirmek ve ekonomilerin dönüşümünü sağlamak için 
finansman ihtiyacını artırırken ve yenilikçi finansman15 
olanaklarından azami ölçüde faydalanılmasını 
gerektirmektedir. Glasgow İklim Zirvesi’nde 
ekonomilerin net sıfır emisyon dönüşümünü16 sağlama 
hedefine yönelik olarak özel yatırımcılar 130 trilyon 
ABD doları büyüklüğünde, Glasgow Financial Alliance 
for Net Zero (GFANZ) adlı bir iş birliği kurmayı taahhüt 
etmiştir.

SKA’ların ana akımlaştırılması çabası ulusal ve 
uluslararası düzeyde devam etmektedir. 150’ye yakın 
ülke SKA’ları ulusal stratejilerine ve kalkınma planlarına 
dahil etmiştir17 (Zhan & Santos-Paulino, 2021). 
Ülkelerin iktisadi ve sosyal sektörlerine yönelik geniş 
çaplı hedeflerini içeren ulusal sürdürülebilir kalkınma 
stratejilerine ilişkin olarak ulusal kapasite yetersizliği 
ve ek finansman ihtiyacı en önemli sorun alanları 
olmaya devam etmektedir. 128 ülkenin SKA’larına 
ilişkin gelişmelerin yer aldığı Gönüllü Gözden Geçirme 
(Voluntary National Review) raporlarının incelendiği 
bir UNCTAD çalışmasında (2020b), ülkelerin finansman 
ihtiyacının farkında olmalarına rağmen, bu finansmanın 
harekete geçirilmesine ilişkin yol haritalarını ortaya 
koyamadıkları belirtilmektedir.

Kovid-19 krizi, özel yatırımların SKA ile ilgili sektörlere 
yönlendirilmesi hedefini daha zorlu hale getirmiştir. 
Zira UNCTAD (2020b) raporunda da belirtildiği üzere, 
yatırım faaliyetleri pandemi şokunun bir sonucu olarak 
tüm SKA sektörlerinde keskin bir şekilde düşmüştür. 
Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse, gıda ve tarım, 
su ve sanitasyon, sağlık ve eğitim alanlarındaki sıfırdan 
başlatılan projelerin değerlerinin toplam büyüklüğü 
pandemi sonrası dönemde 2019’a göre üçte iki 
oranında düşmüştür (UNCTAD, 2020b). Bu süreçte 

2030 yılına kadar SKA’lara erişebilmek ve karşı karşıya 
olduğumuz sınamaları aşabilmek için hükümetler ve 
uluslararası kurumlar, özel sektörün hem finansman 
kaynağı olabilme, hem de sorunlara yaratıcı çözümler 
üretebilme kapasitesinin farkındadır.

SKA’ların merkezinde bulunan kimseyi geride 
bırakmama hedefinin gerçekleştirebilmesi sosyal 
sektörler, sürdürülebilir ve kaliteli altyapı, kırsal 
kalkınma ve iklim değişikliğine uyum gibi öncelikli 
alanlarda yeni yatırımlar gerektirmektedir. Söz 
konusu finansman açığı, ulusal ve uluslararası, kamu 
ve özel dâhil olmak üzere tüm kaynakların harekete 
geçirilmesini ve SKA’larla uyumlu hale getirilmesini 
gerekli kılmaktadır. Bu nedenle yenilikçi finansman 
kavramıı uluslararası kalkınma gündeminin başat 
unsurlarından biri haline gelmiştir.  Bu noktada şu soru 
sorulabilir. Birinci kısımda bahsedildiği üzere geçtiğimiz 
10 sene içinde beklentilerin üzerinde büyüyen ve 2020 
yılında farklı ölçümlere göre tahmini pazar büyüklüğü 
715 milyar ABD doları ile 2,1 trilyon ABD doları arasında 
hesaplanan EY, yenilikçi finansman türlerinden biri 
olarak SKA’lara erişilmesinde bir araç olabilir mi?

2015 yılında imzalanan ve kalkınmanın finansmanına 
yönelik çerçeveyi sağlayan Addis Ababa Eylem 
Gündemi (AAEG), kalkınma odaklı girişim fonlarının, 
karma finansmanın (blended finance)18, risk azaltıcı 
enstrümanların ve risk yönetimine ve düzenleyici 
çerçeveye uygun yenilikçi borçlanma yapılarının 
sağladığı potansiyele büyük önem vermektedir.

15 OECD yenilikçi finansmanı, geleneksel harcama yaklaşımlarının ötesine geçen fonlama miktarını artırmaya yönelik yeni mekanizmaların kurulması ve uluslararası kalkınmanın 
desteklenmesi çabaları olarak tanımlamaktadır.
16 Paris Anlaşması kapsamında 130’dan fazla ülke 2050 yılına kadar emisyonlarını net sıfır düzeyine indirmeyi taahür ederek, küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında, ideal 
olarak da 1,5 dereceyle sınırlandırmayı hedeflemektedir. emisyonlarını net sıfıra düzeyine indirmeyi taahhüt etmiştir. 
17 Türkiye, “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi”ni benimsemiş olup, küresel girişimlerde üzerine düşeni yapmak için paydaşlarıyla birlikte çalışmaktadır. Bu kapsamda 
politika belirleme açısından Türkiye’nin izlediği temel yol, SKA’lara yönelik ayrı bir eylem planı veya döküman üretmek yerine, SKA’ları ulusal kalkınma planlarına ve sektörel 
stratejilerine entegre etmektedir. Örneğin, 1992 tarihli BM Çevre ve Kalkınma Konferansından (Rio Konferansı) itibaren Türkiye sürdürülebilir kalkınma konusunu en üst ulusal 
çerçeve doküman olan kalkınma planlarına dahil etmiştir (SBB, 2019b). Kalkınma planlarının hazırlanmasından sorumlu kurum olan T.C.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı SKA’ların uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasını koordine etme görevini yürütmektedir.
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Değişen yatırımcı profili SKA finansmanı hususunda 
önemli olanaklar sunmaktadır. GIIN (2020) anketine 
göre fon yöneticilerinin yüzde 86’sı müşteri talebi 
doğrultusunda etki yatırımı yaptıklarını ifade etmiştir. 
Buna göre genç yatırımcılar sosyal motivasyonu 
yüksek yatırım stratejilerini tercih etmektedir (IFC, 
2019). Birinci kısımda da bahsedildiği üzere etki 
yatırımcılarının geleneksel yatırımcılardan faklı 
olarak sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkı 
verme karşılığında riske uyarlanmış piyasa getirisinin 
altında bir getiri düzeyini tercih etmelerine ek olarak 
geleneksel yatırımcıların yatırım yapmaktan kaçındığı 
bölgelere ve projelere yatırım yapmaya istekli olmaları 
SKA finansmanı için önemli bir fırsattır.

Sermaye piyasalarının sürdürülebilir kalkınma ile 
uyumlu olması finansman açığının kapatılmasına 
şüphesiz hizmet edecektir. Mevcut sürdürülebilirlik 
fonları, temiz enerji, temiz teknoloji, sürdürülebilir 
tarım ve gıda güvenliği gibi ESG ve SKA temaları veya 

Özel sektörün SKA’lara erişmede oynayacağı role 
ilişkin iki önemli eğilim belirginleşmektedir. İlk olarak 
şirketlerin, sürdürülebilirlik etkilerini göstermek için 
etki ölçümü ve sürdürülebilirlik raporlamasına yönelik 
ilgilerinde artış yaşanmaktadır. İkinci olarak ise kamu 
sektörünün, şirketlerin SKA’lara katkısını hesaplamaya 
yönelik ilgisi artmıştır. 

Küresel finansal kriz sonrası oluşan düşük finansal 
getiri ortamında kurumsal yatırımcıların (sigorta 

sektörleri ile ilişkilidir. Şekil 12’de toplam büyüklüğü 
1,2 ile 1,3 trilyon ABD dolarına ulaştığı tahmin edilen 
sürdürülebilirlik yatırımlarının enstrümanlara göre 
dağılımı yer almaktadır. Şekilde de görüldüğü üzere, 
900 milyon ABD doları büyüklüğündeki Sürdürülebilirlik 
Temalı Fonlar ve 260 milyon ABD doları büyüklüğündeki 
Yeşil Tahviller, sürdürülebilirlik yatırımlarının ana 
unsurlarıdır.

ve emeklilik fonları gibi) uzun vadeli, düşük riskli ve 
pozitif getirili yatırım araç ve alan arayışı hızlanmıştır. 
Nitekim bu kapsamda OECD ve G20, 2014 yılından 
bu yana uzun dönemli yatırım ve kurumsal yatırımcı 
işbirliğini hızlandırmaya yönelik önemli faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, 
doğru tanımlanabilecek, risk ve getiri hesaplamalarının 
sağlıklı temin edildiği ve bankalarca kredilendirilebilir 
nitelikte olan birçok ESG projesine yönelik büyük bir 
talep olduğu tespit edilmiştir (OECD, 2021). Söz konusu 

Şekil 12: Sürdürülebilirlik Yatırımlarının Enstrümanlara Göre Dağılımı (Milyar ABD doları)

18 Karma (harmanlanmış) finansman, gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik ek finansmanı harekete geçirebilmek için kamu ya da özel yatırımların 
(imtiyazlı araçlar dâhil) kalkınma amaçlı stratejik kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Karma finansmanın amacı, “kalkınma amaçlı olmayan” finansmanın sürece dâhil edilmesi 
ve kalkınma için mevcut olan finansmanın payının artırılmasıdır. Karma finans, sürdürülebilir kalkınmada özel sektör yatırımını artırmak için kamu veya hayırsever kaynaklardan 
sağlanan katalitik sermayenin kullanılmasıdır. 

Kaynak: (UNCTAD, 2020b)
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finansal kuruluşların yönetmek durumunda oldukları 
fon büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda, 2030 
yılına kadar SKA’lara erişilmesinde ESG ve sorumlu 
yatırımcı talebinin taşıdığı yüksek potansiyel ortadadır.

Teknolojik değişimin ve yenilikçiliğin yarattığı 
olanaklar geniş tabanlı ortaklıkların ve farklı iş 
modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mevcut 
sürdürülebilir ve sorumlu yatırım, karma finans ve yeşil 
tahvil araçlarına ek olarak hükümetlerin teknolojinin 
sağladığı olanaklar yoluyla kitle fonlama ve FinTek19 
gibi yeni platformlar ve yeşil ve iklim finansmanı gibi 
yeni finansal araçlar üretmesinin kolaylaşması, bu 
çerçevede başlıca göze çarpan gelişmelerdir. Fintek 
devrimi özellikle finansal sisteme erişimi olmayan 
milyonlarca insanın finansal içerilmesine düşük 
maliyetli çözüm sunmaktadır.

3.2 SKA’lara Erişme Amacıyla Etki 
Yatırımlarını Harekete Geçirme Çabaları 
UNDP, G20, OECD, GIIN, Rockefeller Vakfı, EVPA ve 
Morgan Stanley Institute for Sustainable Investment 
gibi pek çok kurum, kuruluş, vakıf ve ulus üstü örgüt, 
EY’yi geliştirmeye ve ana akımlaştırmaya yönelik 
çalışmalarda bulunmaktadır.

UNDP ülkelerle, iş dünyasıyla, hayırseverlerle, 
akademiyle ve sivil toplumla iş birlikleri kurarak 
SKA’lara erişmek için gerekli finansman sorununun 
çözümü için çaba sarf etmektedir (BCtA&GRI, 2016). 
Bu kapsamda UNDP himayesinde kurulan SKA Etki 
Grubu, iş dünyasının finansal, sosyal ve çevresel 
performanslarını artırmak için izledikleri çekirdek 
stratejilerinin SKA’larla uyumlulaştırılması hususunda 
destek vermektedir. SKA Etki Grubunun girişimiyle 
yatırımcılara ve şirketlere daha sürdürülebilir 
operasyon yürütmelerinde ve sürdürülebilir kalkınmaya 
olumlu katkı verebilmelerinde yardımcı olmak amacıyla 
SKA Etki Standartları hazırlanmıştır.20

UNDP, firmaların ve yatırımcıların SKA’ları kurumsal 
sistemlerine ve karar alma süreçlerine dahil 
edebilmeleri için SKA Etki Standartlarını hazırlamıştır. 
Buna göre, etki yönetimi ve ölçümü alanında mevcut 
çalışmaların temel alındığı SKA Etki Standartları birbiri 
ile bağlantılı dört tema olan strateji, yönetim yaklaşımı, 
şeffaflık ve yönetişim etrafında inşa edilmiştir. Bundaki 

temel amaç, SKA’lar ile etki yönetimini entegre etmek 
ve SKA’ların karar alma süreçlerine dâhil edilmesinde 
ortak bir dil ve yaklaşım oluşturmaktadır. Diğer 
taraftan ekosistemde yer alan farklı aktörlerin iş 
birliği olanaklarının ve SKA finansman çözümlerinde 
yenilikçiliğin önünün açılması da hedeflenmektedir.

UNDP ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan bir 
anlaşma ile 2011 yılında kurulan UNDP İstanbul 
Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezi (IICPSD), 
UNDP’nin 5 küresel politika merkezinden biri olarak 
kalkınmada özel sektör paydaşlarının etkisini 
artırmak üzere faaliyet göstermektedir.21 Kapsayıcı iş 
modelleri, beceri geliştirmede özel sektörün katkısı, 
kriz müdahalesi ve dayanıklılık ve etki yatırımcılığı 
merkezin faaliyet gösterdiği tematik alanlardır. 
Merkez kurulduğu günden itibaren gelişmekte olan 
ülkelerde EY ekosistemini geliştirmek üzere araştırma, 
teknik destek ve farkındalık yaratma faaliyetleri 
yürütmektedir. Merkez araştırma faaliyetleri 
kapsamında Türkiye, Ukrayna, Tunus, Cibuti ve Fas’a 
ait EY Ekosistem Raporları hazırlamıştır. Merkez, 
EY pazar potansiyelini araştırmak ve EY ekosistemi 
paydaşlarını, öncelikli alanları, fırsat ve zorlukları 
belirlemek üzere hazırlanan EY Ekosistem Raporlarına 
ek olarak bu ülkelerde SKA Yatırımcı Haritaları 
çalışmalarını yürütmüştür.  UNDP IICPDS’in EYDK ile 
birlikte Türkiye’de SKA’lara erişmeye katkıda bulunma 
potansiyeline sahip yatırım alanları ve sektörler 
hakında veri, bilgi ve içgörü sağlamak üzere kurduğu 
Türkiye SKA Yatırımcı Girişimi isimli22 sanal platformun 
SKA’lara yönelik yatırımlarda bir buluşma noktası 
işlevi görmesi hedeflenmektedir. IICPDS’in Esvatini, 
Mauritius, Şeyseller ve Maldivler’de de SKA Yatırımcı 
Haritası çalışmaları devam etmektedir. Merkezin 
önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere 
yönelik olarak hazırlayacağı EY Ekosistem Raporları 
ve SKA Yatırımcı Haritalarına ek olarak bu ülkelerde 
SKA Tahvilleri başta olmak üzere yenilikçi finansman 
araçlarının yaygınlaşmasına yönelik sağlayacağı 
teknik destek SKA finansmanına ve EY ekosisteminin 
gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

UNDP, bir taraftan özel sermaye fonlarına, tahvil 
ihraççılarına ve işletmelere yönelik olarak hazırladığı 
SKA Etki Standartları ve SKA Etki Güvencesi&Tasdik 
Çerçevesi çalışmaları ile etki ölçümü ve yönetimi 

19 Fin Tek sektörü, yükselen dijital teknolojiler vasıtasıyla yeni finansal ürünler oluşturan ve finansal hizmet sağlayan işletmeler ve girişimlerden oluşan bir ekosistemdir. Bknz 
https://cbfo.gov.tr/fintek 
20 Daha fazla bilgi için bknz https://sdgimpact.undp.org
21 TONIIC bireysel, aile ve vakıf şirketlerinden oluşan 500 üyesiyle etki yatırımcılığını geliştirmeye çalışan bir topluluktur. Bknz https://toniic.com/
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için küresel standartlar oluştururken,23 diğer 
taraftan teknik yardım programları ile gelişmekte 
olan ülkelerde etki planlaması, ölçümü ve yönetimi 
konularında politika yapıcıların, yatırımcıların ve 
şirketlerin kapasitesini ve farkındalığını artırmayı 
hedeflemektedir. UNDP bu çalışmalara ilave olarak, 
politika diyalogu etkinlikleri, yatırımcı buluşmaları ve 
ağ geliştirme faaliyetleri ile EY ekosisteminin sağlıklı 
bir şekilde gelişmesine katkı vermektedir. 

8 Mart 2021 tarihinde Türkiye SKA Yatırımcı Haritasının 
tanıtılmasının ardından, UNDP Türkiye ve UNDP IICPDS, 
SKA Yatırımcı Girişimi Sanal Platformunu hayata 
geçirmiş, SKA Yatırımcı Eğitimleri, SKA Odaklı Yatırımcı 
Diyaloğu ve Yatırımcı Buluşmaları düzenlemiştir.

UNDP’nin diğer BM kuruluşları ile işbirliği içinde EY’nin 
kullanılmasına yönelik ülkelere sağlayacağı teknik 

yardım programları, mülteciler ve göçmenler, insana 
yakışır iş olanaklarının artırılması, kapsayıcı ve yeşil 
büyüme, iklim değişikliğine uyum, teknoloji transferi, 
temiz ve yenilebilir enerji, gıda güvenliği, afet, acil 
durum ve salgınlara hazırlık gibi öncelik alanlarında 
sorunların çözümüne katkı sağlayacak proje sayısının 
artırılması ve bu projelerin finansmanında önemli bir 
araç olma potansiyeline sahiptir.

Etki yatırımcılığını SKA’lar kapsamında yönlendirmeyi 
amaçlayan diğer bir çalışma olan ve Toniic24 tarafından 
2016 yılında geliştirilen TONIIC SKA Etki Tema Matrisi, 
SKA odaklı bir yaklaşım izleyerek üyelerini benzer 
temalarda çalışan firmalar ve yatırım olanakları ile 
buluşturmayı hedeflemektedir. Bir örneği Şekil 13’te 
gösterilen matriste yer alan 60 tema, SKA’lar ve 
hedefleri ile ilişkilendirilmiştir (TONIIC, 2019).

Şekil 13: TONIIC SKA Etki Tema Matrisi
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Bir diğer girişim UNPRI (United Nations Principles 
for Responsible Investment)25 tarafından geliştirilen 
Etki Yatırımcılığı Piyasa Haritasıdır. Harita ile varlık 
sahipleri ve fon yöneticilerinin piyasadaki olanakları 
daha iyi değerlendirebilmeleri ve etki yatırımcılığının 
ana akımlaştırılması hedeflenmiştir. Harita orta ve 
büyük ölçekli firmalara odaklanırken, BM SKA ve PRI 
raporlama26 çerçevelerini kullanmaktadır. Harita ile 
enerji verimliliği, yeşil binalar, yenilenebilir enerji, 

sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir ormancılık, su, 
erişilebilir konut, eğitim, sağlık ve kapsayıcı finanstan 
oluşan 10 tematik yatırım alanı tespit edilmiş ve bu 
temalarla ilişkili yatırımlar ve işlerin tanımı yapılmıştır. 
Bunun yanında, tespit edilen temalara ilişkin çevresel 
ve sosyal performansı ölçmek ve değerlendirmek 
üzere anahtar performans göstergeleri (KPI, Key 
Performance Indicator) hazırlanmıştır. Diğer taraftan 
10 tematik yatırım alanı, SKA’lar, alt hedefler 

222005 yılında BM himayesinde dünyanın en büyük kurumsal yatırımcıları bir araya gelerek altı adet ilkeden oluşan Sorumlu Yatırımcılık İlkelerini geliştirmiştir. Daha fazla bilgi için 
bknz https://www.unpri.org/pri/about-the-pri
23Sorumlu Yatırım İlkeleri, 60 ülkeden 2000 imzacının sorumlu yatırımlarını raporlamak üzere kullandığı bir raporlama sistemidir. Yatırım uygulamaları açısından çevresel, sosyal ve 
kurumsal yönetişim konularının artan önemi nedeniyle bu ilkeler uluslararası kurumsal yatırımcılar tarafından raporlama aşamasında kullanmaktadır.
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ve göstergelerle ilişkilendirilerek, yatırımcıların 
farkındalığını artırmak amaçlanmıştır.

17 amaç ve 169 hedeften oluşan SKA’lar,  üzerlerinde 
küresel uzlaşı sağlanması nedeniyle EY başta olmak 
üzere sürdürülebilir finans alanında standartlaştırma, 
taksonomi, etki yönetimi, etki ölçümü ve raporlama 
faaliyetleri yürüten ulusal ve uluslararası girişimler 
için faydalı bir çerçeve sunmaktadır. SKA’lar, etki 

yatırımcısına uyguladığı yatırım stratejisinin geniş bir 
çerçevede hangi SKA ile ilişkili olduğunu göstermesi, 
ölçmesi ve raporlaması açısından hem bir çerçeve 
sunmakta, hem de etkili bir iletişim aracı özelliği 
göstermektedir. Etki ölçümlemesi, etki yönetimi 
ve etki raporlanmasına yönelik GIIN ve IMP gibi 
girişimlerin sunduğu çerçeve ve metrikler SKA’larla 
uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.
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Etki Yatırımcılığını 
Hedefleyen Girişimler, Etki 
Yatırımcılığı Kapsamındaki 
Yenilikçi Finansal 
Enstrümanlar ve Finansman 
Modelleri

4.1 Etki Yatırımcılığını Hedefleyen 
Girişimler ve Yasal Düzenlemeler
Etki Yatırımcılığı, G7, OECD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş 
Milletler gibi hükümetler arası birçok kurum tarafından 
sürdürülebilir kalkınmanın finansmanında etkili 
ve yenilikçi bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir. 
EY’nin kolaylaştırıcı gücünü ortaya çıkarmak üzere 
2013 yılında G8 bünyesinde kurulan G8 Sosyal Etki 
Yatırımcılığı Görev Gücü (SIITF), 2015 yılında 13 ülke 
ve AB’den oluşan Global Social Impact Investment 
Steering Group (GSG) adlı yapıya dönüşmüştür. EY 
konusunda uluslararası bilgi ve iletişim ağı vazifesi 
gören GSG’de yer almak isteyen ülkeler, Ulusal 
Danışma Kurullarını(UDK)27 oluşturarak ülkelerinde EY 
ekosisteminin gelişmesine katkı sunmaktadır.  G20 
bünyesinde kurulan Küresel Kapsayıcı İş Platformu, 
Kadın Girişimciler Finansal Girişimi, G20 Altyapı Hub, 
G20’ye bağlı Finansal İstikrar Kurulu tarafından kurulan 
“İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü” 
(Task Force on Climate Related Financial Disclosure - 
TCFD)  gibi girişimler sürdürülebilir finans piyasasının 
ve dolaylı olarak da EY piyasasının gelişmesine katkı 
vermektedir (OECD, 2019).  

G20 İtalya Dönem Başkanlığı sürdürülebilir finans 
konusunu gündemin üst sırasına taşımış ve eş 
başkanlığını Çin ve ABD’nin yaptığı, UNDP’nin de 
sekretarya hizmetini verdiği G20 Sürdürülebilir Finans 
Çalışma Grubunu faaliyete geçirmiştir. Bu kapsamda 
2021 yılı Ekim ayında G20 Maliye Bakanları ve Merkez 
Bankası Guvernörleri çalışma grubunun hazırladığı 
Sürdürülebilir Finans Yol Haritasını onaylamıştır.28 

Etki yatırımcılığında İslami finansman boyutunu ele 
alabilmeyi hedefleyen bir girişim olan Küresel İslami 
Finans ve Etki Yatırımı Platformu29 (GIFIIP, The Global 
Islamic Finance and Impact Investing Platform) 
ise, akran öğrenmesi (peer learning), savunuculuk 
(advocacy), anlaşma oluşturma (deal sourcing) ve 
eşleştirme (matchmaking) hizmetleriyle İslami finans 
piyasasındaki oyuncular arasındaki etkileşimi artırarak 
EY piyasasına katkı vermeyi amaçlamaktadır.

23Halihazırda kurulmuş olan 29 tane UDK GSG bünyesinde faaliyet göstermektedir. UDK’ler ülkelerinde ulusal stratejilerin oluşturulması ve eylem planlarının tasarlanmasından 
sorumludur. 
24The G20 Sustainable Finance Roadmap adlı dokümana buradan ulaşabilirsiniz. https://g20sfwg.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-Sustainable-Finance-Roadmap.pdf
25Platform, İslam Kalkınma Bankası ve UND IICPSD tarafından 5 Mayıs 2016 tarihinde sürdürülebilir kalkınma sorunlarına piyasa odaklı çözümler bulmak üzere İslami finans 
piyasasındaki oyuncular arasında işbirliği olanağı sağlamayı hedeflemektedir. Daha fazla bilgi için bakınız http://www.gifiip.org/
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Kutu 1: Türkiye’de Ulusal Danışma Kurulu Kurulması Girişimi 

EY’yi geliştirmeye ve kolaylaştırmaya yönelik politika 
ve girişimlerin üç boyutu bulunmaktadır (OECD, 2019): 

a. Piyasa Hedefleyen Politikalar: EY ekosistemini 
oluşturan arz tarafına, talep tarafına ve aracılara 
yönelik politikalara ek olarak daha elverişli EY ortamı 
sağlamaya yönelik politikalardan oluşmaktadır.

b. Kamu Otoritesinin Rolü: Kamu otoritesi, EY piyasasını 
geliştirmeye yönelik müdahaleleriyle piyasa yapıcı, 
piyasa katılımcısı veya piyasa gözetimcisi rollerini 
üstlenebilir.  
 
 1. Piyasa Yapıcı: Kamu otoritesi düzenlemeler  
 ve teşvikler yoluyla piyasa yapıcı rol üstlenerek  
 EY’yi önceliklendirdiğini gösterir ve diğer
 EY aktörlerine piyasaya katılım yönünde güven  
 verir.
 
 2. Piyasa Katılımcısı: Kamu kesiminin büyük   
 meblağlarda mal ve hizmet satın alması,   
 kendisini önemli bir piyasa oyuncusu
 yapmaktadır. Kamu kesimi, harcamalarının   
 dağılımı ve harcama şekli kararlarıyla
 EY piyasasının gelişimine talep kanalından
 katkı verebilir.
 
 3. Piyasa Gözetimcisi: Kamu kesimi düzenleyici  
 ve yasa koyucu rolüyle, EY piyasasının önündeki  
 engelleri kaldırabilir, düzenlemeler yoluyla   
 piyasa katılımcılarına güvenli yatırım alanı
 yaratabilir. 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve UNDP IICPSD tarafından “Türkiye’de Etki Yatırımı 
Ekosistemi” raporunun yayımlanmasının ardından Aralık 2019 tarihinde T.C. Dışişleri Bakanlığı 
ve Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası (TKYB) tarafından kamu, özel ve STK temsilcilerini bir 
araya getiren bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda Türkiye Ulusal Danışma Kurulunun 
oluşturulması ve Global Steering Group for Impact Investment (GSG) üyelik süreçlerinde 
ilerleme sağlanması kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan UNDP IICPSD tarafından Türkiye SKA 
Yatırımcı Haritalama Çalışmasının gerçekleştirilmiştir. 

Kurulan Etki Yatırım Platformu (Etkiyap) ayrıca GIIN üyesi, Social Value International (SVI) ve 
IMP+ACT Alliance’ın ortağı olmuştur. Türkiye’de etki yatırımında paydaş olabilecek kurumların 
bir araya gelmesiyle, 28 Nisan 2021 tarihinde EYDK resmen kurulmuş, 26 Mayıs 2021 tarihinde 
ilk danışma kurulu toplantısı yapılmıştır. EYDK 1 yıldan kısa bir süre içinde GSG’ye başvuru 
sürecini tamamlayarak 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla UDK statüsünü almış ve uluslararası 
etki yatırımcılığı ağının bir parçası olmuştur UDK, etki yatırımcılığının Türkiye’de ana 
akımlaştırılmasında ve etki yatırımcılığı ekosisteminin sağlıklı bir şekilde gelişmesinde önemli 
bir rol oynayacaktır.

c. Politika Türü: Kamunun EY’ye yönelik müdahaleleri 
uygulanan enstrümana göre de gruplanabilir.
 
 1. Sosyal hizmet sağlayıcılarına yönelik yasal   
 çerçeve ve yasal statü sağlamak.
 
 2. Sosyal hizmet sağlayıcılarına ve etki   
 yatırımcılarına yönelik mali teşvikler vermek.
 
 3. Kamu alımları yoluyla EY piyasasına erişimi  
 kolaylaştırmak
 
 4. Uzman desteğini fonlamak.
 
 5. Yeni finansal araçlar yoluyla finansa erişimi  
 kolaylaştıracak önlemler almak.
 
 6. Etki ölçümü ve raporlama sistemlerini   
 standartlaştırmak.
 
 7. Ulusal Danışma Kurulu kurmak.

Tablo 2 EY piyasasını geliştirmek üzere uygulanacak 
politikaların hedeflere, kamunun oynayacağı 
role ve kullanılacak araca göre sınıflandırılmasını 
göstermektedir. 
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Tablo 2: EY Piyasasını Geliştirmeye Yönelik Politika, Araç ve Girişim Seçenekleri

4.1.1 Yasal Mevzuata İlişkin Bilgiler ve 
Seçilmiş Bazı Ülkelerdeki Gelişmeler

Avrupa Birliği: Avrupa Birliği Sürdürülebilir Finansman 
Eylem Planı ve Sürdürülebilir Finans Düzenleme 
Beyanı (SDFR) 2018 yılında yürürlüğü girmiştir. SDFR, 
kurumsal yatırımcılardan, varlık yöneticilerinden ve 
danışmanlardan kurumsal düzeyde ESG ürünlerinin 
sürdürülebilirlik risklerini ve yatırım kararlarının karbon 
emisyonu, insan hakları, çalışan refahı gibi hususlar 
üzerindeki olumsuz etkilerini raporlamalarını ve 
sınıflandırmalarını talep etmektedir. SDFR, kurumsal 
yatırımcıları GSIA’da tanımlanan norm bazlı tarama, 
negatif tarama, pozitif tarama veya ESG kriterlerinin 
uygulanması gibi sürdürülebilir yatırım stratejilerini 
kapsamaları konusunda yükümlülük altına almaktadır 
(GSIA, 2021). AB, Kurumsal Sürdürülebilirlik Direktifi 

ve Finansal Enstrümanlar Piyasası Direktifi ile 
kurumsal yatırımcıları eylemlerinin çevresel ve 
sosyal etkilerini raporlama ve müşterilerinin ESG 
tercihlerini yerine getirme konusunda yükümlülük 
altına almaktadır (GSIA, 2021). AB, SDFR ve taksonomi 
gibi düzenlemeleriyle Avrupa sürdürülebilir 
finans piyasalarının sağlıklı bir şekilde gelişmesini 
hedeflerken, piyasa katılımcıları tarafından kurulan 
Avrupa Sürdürülebilir Yatırım Forumu30 (Eurosif-
The European Sustainable Investment Forum) sivil 
bir girişim olarak Avrupa finansal piyasalarında 
sürdürülebilir ve sorumlu yatırımı teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır.

AB, 2021-2027 çok yıllı mali çerçevesi içerisinde 
Komşuluk, Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği (NDICI) 
- Küresel Avrupa (Global Europe) aracı kapsamında, 

Kaynak: (Mackevičiūtė, Martinaitis, Lipparini, Scheck, & Styczyńska, 2020)
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Dış Yatırım Planının (External Investment Plan) 
ve Dış Eylem Garanti (External Action Guarantee) 
mekanizmalarının genişletilmiş coğrafi eksende, 
daha etkin ve yenilikçi yatırımlara destek sağlaması 
amacıyla bütçesel garanti, teknik yardım ve karma 
finanstan oluşan Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu 
Artı (EFSD+) adlı yapıyı kurmuştur (Lundsgaarde, 
Sánchez-Barrueco, & Hancu Budui, 2022). AB, 40 
milyar büyüklüğündeki garanti mekanizması yoluyla 
gelişmekte olan ülkelerde ve en az gelişmiş ülkelerde 
yatırımların risk düzeyini düşürerek kalkınma 
finansman kuruluşlarının ve özel sektörün finansman 
kaynaklarını bu ülkelere doğru harekete geçirmeyi 
hedeflemektedir. AB, EFSD+ olanaklarından ülkeleri 
faydalandırmak üzere Afrika ve Batı Balkan gibi 
bölgesel yatırım platformlarını kurmasının ardından 
31 Mart 2022 tarihli AB Komisyonu kararıyla Türkiye’ye 
yönelik olarak  AB’nin yeşil gündem, bağlantısallık 
ve kapsayıcı büyüme politikaları ve SKA’larla uyumlu 
UFK’ların kamu, yerel yönetim ve özel sektör projelerini 
finanse etmek üzere Türkiye Yatırım Platformunu 
kurmuştur (EC Directorate-General for Neighbourhood 
and Enlargement Negotiations, 2022). Söz konusu 
ülkelerden ve Türkiye’den UFK’ların bağlantısallık, 
KOBİ’ler, tarım, sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir 
finans ve insani gelişim yatırım pencerelerinden 
teklif edeceği projelere sağlanacak bütçesel garanti 
ve karma finans olanağının, projelerin finansman 
maliyetlerini düşürmesi ve söz konusu ülkelerde 
SKA’larla uyumlu proje stokunun büyümesine katkı 
sunması beklenmektedir.

ABD: GSIA (2021) raporuna göre Trump’ın Başkanlık 
döneminde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 
(SEC) ve Çalışma Bakanlığının marifetiyle kısıtlanan 
sürdürülebilir yatırım ortamı, Biden döneminde 
iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Aynı raporda ABD 
yönetiminin ESG kriterlerinden işçi hakları ve iklim 
değişikliği konularını önceliklendirdiği ve piyasa 
dinamiklerinde ırksal adalet ve cinsiyet eşitliği 
konularının ön çıktığı ifade edilmektedir (GSIA, 2021). 

Japonya: Japonya’nın 2050 yılına kadar  sera 
gazı salımını sıfıra düşürme taahhüdünün 
ardından Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı 
koordinasyonunda 2050 Karbon Nötr Hedefini 
Başarmak için Yeşil Büyüme Stratejisi yayımlanmıştır. 
2021 yılında Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) ilgili 

bakanlıklarla birlikte İklim Geçiş Finansmanı Temel 
Rehberini yayımlayarak bu alanda ülke pozisyonunu 
güçlendirmiştir. Ayrıca FSA, Uluslararası Sermaye 
Piyasaları Birliği (International Capital Markets 
Association-ICMA) ile uyumlu Sosyal Tahvil Rehberi 
yayımlamak üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur 
(GSIA, 2021).  Tokyo Menkul Kıymetler Borsası başta 
olmak üzere endüstri işbirlikleri ve piyasa dinamikleri 
Japonya’da EY piyasasını geliştirmeye müsait bir ortamı 
mümkün kılmaktadır

Birleşik Krallık (BK): BK 2050 yılında sera gazı salımını 
sıfıra düşüreceğini açıklayan ilk büyük ekonomilerden 
biri olmuş ve şirketlerin TCDF ile uyumlu iklim 
değişikliği beyanı vermelerini zorunlu kılmıştır. BK 
hükümeti bunun yanında 2014 yılında sosyal girişimleri 
desteklemek ve sosyal etki yatırım piyasasını 
geliştirmek amacıyla gelir vergisinden %30 oranında 
muafiyet sağlayan Sosyal Yatırım Vergi Muafiyeti (SITR) 
adlı programı başlatmış ve programın süresini 2023 
yılına uzatmıştır. BK ayrıca 2018 yılında toplulukları, 
bölgeleri ve toplumları desteklemek üzere Sivil Toplum 
Stratejisini açıklamıştır. Bu kapsamda BK hükümeti, 
dezavantajlı gruplara finansman sağlayan akreditasyon 
sahibi Topluluk Kalkınma Finansman Kurumlarına 
(Community Development Finance Institutions) 
yapılan yatırımların belirli bir oranını vergi muafiyeti 
kapsamına alan Topluluk Yatırım Vergi Muafiyeti 
programını ilan etmiştir (Gov.UK, 2021).

Çin: Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu tarafından 
ulusal düzeyde yeşil finansmana yönelik ilk politika 
olan Yeşil Kredi Rehberi yayımlanmıştır. 2016 yılında 
Yeşil Finansal Sistemin Kurulması için Rehberin 
yayımlanmasının ardından, 2020 yılında İkim 
Değişikliğine Yönelik Yatırımların ve Finansmanın 
Teşvik Edilmesine yönelik Rehber Görüşler 
yayımlanmıştır.

4.2 Mevcut Taksonomiler ve SKA İlişkisi
Değişen yatırımcı profili sürdürülebilirlik temalı 
yatırımlara ve finansal ürünlere olan talebi artırmıştır. 
Bu talep karşısında varlık yöneticileri ve finansal 
kuruluşlar geniş kapsamlı sürdürülebilirlik hedeflerini 
yatırım kararlarına entegre etmiş ve yeni finansal 
ürünler yaratmışlardır. Bu durum SKA’lara erişilmesi 
için gereken finansman açığının kapatılması için 
önemli fırsat sunmaktadır.  Sürdürülebilir finansman 

27 Daha fazla bilgi için bknz. https://www.eurosif.org/ 
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alanında taksonominin yapılması, SKA’lar ve Paris İklim 
Anlaşması gerekliliklerini yerine getirebilmek için 
gerekli kaynakların harekete geçirilmesinde önemli bir 
rol oynayacaktır. Öte yandan farklı türdeki yatırımların 
ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirlik konusunda 
daha net tanımlara ve sınıflandırmalara ihtiyaç 
duyduğu da görülmektedir. 

Devletler ile özel ve uluslararası kuruluşlar hukuki 
çerçeve sağlamak üzere sürdürülebilir finansın 
resmî ve standartlaştırılmış tanımlarını oluşturmak 
için düzenlemelere yönelmişlerdir. Bu alanın açık 
ve doğru bir şekilde tanımlanmasının yatırımcı 
güveninin, şeffaflığın, raporlamanın, vergi ve teşvik 
gibi düzenlemelerin gelişmesine ve daha büyük 
miktarda fonun harekete geçmesine yardımcı 

olması beklenmektedir. Sağlıklı bir şekilde yapılacak 
taksonomi, kamu otoritesinin objektif ölçütlerle 
politika oluşturabilmesine ve önceliklendirme 
yapabilmesine de katkı sunacaktır.

OECD bu alandaki en kapsamlı çalışma olarak Avrupa 
Birliği, Çin, Japonya, Fransa ve Hollanda’dan oluşan 
beş temel bölgedeki yasal düzenlemeler üzerinden bir 
genel taksonomi çerçevesini ele almaktadır (OECD, 
2020b). Söz konusu beş bölgedeki taksonomilerin 
iklim değişikliğine uyum, su, döngüsel ekonomi, kirlilik, 
biyoçeşitlilik gibi çevresel hedeflerin yanında sosyal ve 
yönetişim hedeflerini de kapsaması hedeflenmektedir 
(Şekil 14). 

Şekil 14: Sürdürülebilir Finans Taksonomilerinin Kapsadığı Alanlar

Kaynak: (OECD, 2020b)
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Tablo 3: Sürdürülebilir Finans Taksonomi Çalışmalarında Kapsanan
Finansal Kaynaklar, Teşvikler, Hedefler ve Sektörler

Tablo 3 sürdürülebilir finans alanına yönelik farklı 
taksonomi çalışmalarında kapsanan finansman 
kaynağı, teşvikler, hedeflenen etkiler ve hedeflenen 
sektörleri özetlemektedir. Tablodan da görüleceği 
üzere ana ilke taksonomide (sınıflandırma ve 
tanımlamada) bu alanın açık bir şekilde düzenlemelere 
konu edilmesidir. Taksonomi koşullarını yerine 
getiren finansal ürün “sürdürülebilir finans” veya 
“yeşil” etiketini alacağı için SKA ve yeşil finansman 
alanında faaliyet gösteren fonlar açısından yatırım 

yapılabilir ürünler olacaktır Politika yapıcılar, şirketler, 
finansal piyasa oyuncuları ve bireysel yatırımcıların 
taksonomilerden faydalanarak veriye dayalı kararlar 
vermesi beklenmektedir. Taksonomilerle yatırımların 
“yeşil” ve “sürdürülebilir” olarak net bir şekilde 
tanımlanabilmesi, piyasadaki kavram kargaşasının 
azaltılması, finansal kaynakların SKA’lara hizmet 
edecek şekilde mobilize olmasının desteklenmesi ve 
yatırım kararlarında yaşanan zaman kaybı ve işlem 
maliyetlerinin azaltması amaçlanmaktadır.  

Kaynak: (OECD, 2020b)
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4.2.1 AB Sürdürülebilir Finans Taksonomisi
AB, 2020 yılı Haziran ayında Sürdürülebilir Finans 
Eylem Planının önemli bir bileşeni olan çerçeveyi 
oluşturmak üzere AB Taksonomi Regülasyonu 
adını verdiği düzenlemeyi hayata geçirmiştir. AB 
Taksonomisi iklim değişikliğinin sınırlanması; 
iklim değişikliğine uyum; okyanus, deniz ve su 
kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhafazası; 
döngüsel ekonomiye geçiş; kirliliğin önlenmesi ve 
kontrolü; geri dönüşüm ve atık önleme; ve sağlıklı 
ekosistemlerin muhafazası gibi altı çevresel hedefi 
içermektedir (Mackevičiūtė, Martinaitis, Lipparini, 
Scheck, & Styczyńska, 2020). Teknik izlemeye 
dâhil edilen 67 ekonomik aktivitenin uygun olarak 
değerlendirilebilmesi için aşağıdaki üç kriterin 
sağlanması gerekmektedir (OECD, 2020b):
• 6 çevresel hedeften bir veya birkaçına katkı 

vermek.
• Diğer 5 çevresel hedefe zarar vermemek.
• Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi, ILO’nun 

Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar 
Bildirgesi, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber 
İlkeleri sözleşmelerine tam olarak riayet etmek.

AB Taksonomisiyle, yatırımcıların, şirketlerin, tahvil 
ihraç edenlerin ve proje sahiplerinin düşük karbonlu, 
direngen (resilient) ve kaynakların etkin ve tasarruflu 
kullanıldığı bir ekonomiye geçişine yardımcı olmak 
hedeflenmektedir (Mackevičiūtė, Martinaitis, 
Lipparini, Scheck, & Styczyńska, 2020). Aynı zamanda 
sürdürülebilir finans piyasası katılımcıları için AB Yeşil 
Tahvil Standardı ve AB Ecolobel adlı düzenlemeler 
üzerinde çalışılmaktadır (OECD, 2020b).

AB Yüksek Düzeyli Uzman grubunun tavsiyesi üzerine 
Teknik Uzman Grubu tarafından 2020 yılında AB 
Taksonomisine sosyal hedeflerin eklenmesi çalışmaları 
başlatılmıştır. Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi 
Sütunu31 ve AB Temel Haklar Sözleşmesi32 gibi AB’nin 
mutabakat sağladığı ve bağlayıcı olan sözleşmeler, 
sosyal taksonomi için güçlü bir zemin oluşturmaktadır. 

4.2.1 Çin Taksonomisi
Çin taksonomisinin dayandığı üst politika belgesi 
Ekolojik İlerlemeyi Sağlamak İçin Entegre Reform 
Planıdır. Çin’de 2015 yılında merkez bankasınca 
desteklenen Çin Yeşil Finansman Komitesinin 

yayımladığı “Onaylı Yeşil Tahvil Proje Kataloğu” ve yine 
aynı yıl Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonunun 
yayımladığı Yeşil Tahvil İhracı Rehberi adlı iki çalışmayı 
ilk taksonomiler olarak kabul etmek mümkündür 
(International Capital Market Association , 2021). 2021 
yılında yayımlanan “Onaylı Yeşil Tahvil Kataloğu” ile 
ulusal “yeşil” tanımı yapılmıştır. Söz konusu kataloğa 
göre, çevreyi geliştirmeye katkı verilmesine, iklim 
değişikliğinin işaret edilmesine, kaynakların etkin ve 
tasarruflu bir şekilde kullanılmasına yönelik projeler 
“yeşil” olarak adlandırılmıştır. Çin taksonomisi, enerji 
tasarrufu sağlayan ve çevreyi koruyan, temiz üretim, 
temiz enerji, eko çevre, altyapının yeşillendirilmesi 
ve yeşil hizmetler endüstrilerini kapsamaktadır. 
Taksonomi yapılırken, 6 çevresel hedef ve zarar 
vermeme prensibine göre hareket edilmektedir (Ehlers, 
Gao, & Packer, 2021). Sistemde yer alan projeler yeşil 
olan ve yeşil olmayan şeklinde kaydedilmektedir. 
Çin’in 2019 yılında yaptığı en önemli değişiklik kömür 
ve petrolün temiz kullanımını hedefleyen projelerin 
listeden çıkarılmış olmasıdır. Çin yaptığı bu güncelleme 
ile uluslararası eğilime uyum sağlama istekliliğini ve 
yeşil finans piyasalarına olan yatırımcı ilgisini artırma 
arzusunu göstermiştir. 

4.3.3 Piyasa Temelli Taksonomiler

İklim Tahvil Girişimi Taksonomisi: Yeşil tahvil 
piyasasında etkili bir STK olan İklim Tahvil Girişiminin 
(Climate Bonds Initiative-CBI)33 2013 yılında 
ortaya koyduğu taksonomi yatırımcılar tarafından 
başlıca sektörlerde yeşil yatırım fırsatları hakkında 
bilgi edinmek üzere kullanılmaktadır. 150 milyar 
ABD doları büyüklüğünde varlığın “uygun” olarak 
seçildiği CBI İklim Tahvilleri için Sertikalandırma 
Şeması bu taksonomi kriterlerini uygulamaktadır 
(International Capital Market Association , 2021). 
Şekil 15, CBI taksonomisinin uygun yatırımları ve 
projeleri belirlemek için uyguladığı “trafik ışıkları” 
sistemini göstermektedir. Bu sisteme göre beş 
basamağa göre incelenen yatırım yeşil renk ile 
ilişkilendirilirse otomatik olarak “uygun”, kırmızı 
renk ile ilişkilendirilirse ise “uygun olmayan” olarak 
değerlendirilmektedir. Turuncu renk ile ilişkilendirilmiş 
olması halinde yatırımın “uygunluğu” sektör 
kriterleri ve iklim dayanıklılığı prensipleri adı verilen 
kriterlere göre izlemeye alınarak belirlenmektedir.

28 European Pillar of Social Rights: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-andinvestment/european-pillar-social-rights/
european-pillar-social-rights-20-principles_en
29 European Charter of Fundamental Rights: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eucharter-fundamental-rights_en
30 İklim Tahvil Girişimi iklim değişikliğine çözüm bulmak amacıyla finansal kaynakları harekete geçirmeyi hedefleyen ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Daha fazla 
bilgi için bknz https://www.climatebonds.net/about
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CBI taksonomisi enerji, taşımacılık, su, yapılar, 
arazi kullanımı, deniz kaynakları, endüstri, atık ve 
kirlilik kontrolü ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) 
sektörlerindeki 165 varlık türünü sınıflandırmaktadır. 
CBI taksonomisinde iklim değişikliği dışında diğer 
çevresel hedeflerin ve zarar vermeme prensibinin 
gözetilmediği belirtilmektedir (International Capital 
Market Association , 2021). Bilindiği üzere zarar 
vermeme (Do No Significant Harm) ilkesi, projenin 
sayılı yeşil kategorilerinden birine fayda sağlamasını, 
ancak bunu yaparken de diğer yeşil kategorilere 
ciddi sayılacak zararlar vermemesi gerektiğini şart 
koşmaktadır. Bu nedenle CBI taksonomisine göre bir 
tahvilin “yeşil” etiket alması AB taksonomisine kıyasla 
daha kolaydır. CBI taksonomisi enerji, taşımacılık, su, 
yapılar, arazi kullanımı, deniz kaynakları, endüstri, atık 

Söz konusu girişimlere ek olarak Singapur, Kanada, 
Moğolistan, Bangladeş, Endonezya ve Malezya’da 
da sürdürülebilir finans piyasalarını geliştirmeyi 
hedefleyen ulusal taksonomi çalışmaları devam 
etmektedir. Diğer taraftan OECD ve Uluslararası Takas 
Bankası (BIS) çalışmalarına ek olarak 9 adet Çok Taraflı 
Kalkınma Bankası34 ve 27 adet bölgesel ve ulusal 
kalkınma bankası 2015 yılında bir araya gelerek iklim 
finansmanı konusunda ortak bir zemin sağlayacak 
prensipler üzerinde uzlaşmıştır.35  

Bahsi geçen taksonomi girişimlerinin çıkış noktasının 
iklim değişikliği ile uyum ve iklim değişikliğinin 

ve kirlilik kontrolü ve Bilgi İletişim Teknolojileri (BIT) 
sektörlerindeki 165 varlık türünü sınıflandırmaktadır. 
CBI taksonomisinde iklim değişikliği dışında diğer 
çevresel hedeflerin ve zarar vermeme prensibinin 
gözetilmediği belirtilmektedir (International Capital 
Market Association , 2021). Bilindiği üzere zarar 
vermeme (Do No Significant Harm) ilkesi, projenin 
sayılı yeşil kategorilerinden birine fayda sağlamasını, 
ancak bunu yaparken de diğer yeşil kategorilere 
ciddi sayılacak zararlar vermemesi gerektiğini şart 
koşmaktadır. Bu nedenle CBI taksonomisine göre bir 
tahvilin “yeşil” etiket alması AB taksonomisine kıyasla 
daha kolaydır.
 

kısıtlanması olduğu, varlıkların ve projelerin 
bu kriterlere göre sınıflandırılmaya çalışıldığı 
görülmektedir. Ancak söz konusu taksonomiler AB 
örneğinde olduğu gibi sosyal ve ekonomik hedefler 
başta olmak üzere SKA’lar ile uyumlu olacak şekilde 
dönüştürülmeye çalışılmaktadır.  

AB öncülüğünde kurulan Uluslararası Sürdürülebilir 
Finans Platformu (The International Platform 
on Sustainable Finance36-IPSF), taksonomide 
karşılaştırılabilirliği ve ortak hareket etmeyi sağlamak 
için çaba sarf etmektedir. IPSF, sürdürülebilirlik ile 
ilgili beyanların uluslararası tutarlığını sağlamak 

Şekil 15: CBI Trafik Işıkları Taksonomisi

31 Asya Kalkınma Bankası (ADB), Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB), Inter Amerika Kalkınma Bankası Grubu (IADB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), 
Avrupa Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Yeni Kalkınma Bankası (NDB) ve Dünya Bankası Grubu (WBG).
32 Common Principles for Climate Change Adaptation Finance Tracking, https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/Common_Principles_for_
Climate_Change_Adaptation_Finance_Tracking_-_Version_1__02_July__2015.pdf 
Common Principles For Climate Mitigation Finance Tracking, https://www.eib.org/attachments/documents/mdb_idfc_mitigation_common_principles_en.pdf
33 The International Platform on Sustainable Finance (IPSF) 18 Ekim 2019 tarihinde kurulmuştur. AB, Arjantin, Birleşik Krallık, Çin, Endonezya, Fas, Hindistan,  Hong Kong,  İsviçre,  
Japonya, Kanada, Kenya,  Malezya,  Norveç,  Senegal,  Şili ve Yeni Zelenda platforma üye ülkelerdir.
34 Resmi Kalkınma Yardımları (RKY) kavramları ve standartları, OECD’ye bağlı Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) tarafından oluşturulmuştur. RKY, DAC üyesi donör ülkelerin 
gelişmekte olan ülkelerde iktisadi kalkınmayı ve refahı artırmak için kalkınma işbirliği kapsamında sağladığı hibe, bağış ve ayrıcalıklı kredilerden oluşmaktadır. SKA 17 Amaçlar için 
Ortaklıklar’da yer alan 17.2 nolu hedef gelişmiş ülkelerin RKY taahhütleriyle ilgilidir. Daha fazla bilgi için bknz https://www.kureselamaclar.org/

Kaynak: (International Capital Market Association , 2021)
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üzere Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları 
Kurulunu oluşturmuştur. Ülkelerin ve piyasa temelli 
taksonomilerin sağladığı farklı yaklaşımların 
sentezlenerek yeknesaklık yakalanması, EY başta 
olmak üzere sürdürülebilir finans piyasalarının 
gelişimine büyük katkı verecektir. 

4.3 Yenilikçi Finansal Enstrümanlar ve 
Finansman Modelleri
Kalkınma için yenilikçi finansmanı, SKA’lara erişmek 
için gerekli finansmanı sağlamaya dönük tüm 
mekanizmalar ve girişimler olarak tanımlamak 
mümkündür. BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü 
yenilikçi finansmanı; resmi kurumların dahil olduğu, 
gelişmekte olan ülkelere dış kaynak transferinin 
yapıldığı, geleneksel finansmandan farklılaşan 
girişimler ve Resmi Kalkınma Yardımları (RKY)37 
dışındaki kaynaklar olarak tanımlamaktadır (UN DESA, 
2012). Dünya Bankası yeni fon kaynaklarından kalkınma 
fonlarının artırılması, finansal akımların etkinliğinin 
yükseltilmesi veya finansal akımların sonuç odaklı 
olması gibi finansal yaklaşımların tamamını yenilikçi 
finansman olarak adlandırmaktadır. (World Bank Group, 
2010). OECD ise yenilikçi finansmanı, geleneksel 
harcama yaklaşımlarının ötesine geçen fonlama 

miktarını artırmaya yönelik yeni mekanizmaların 
kurulması ve uluslararası kalkınmanın desteklenmesi 
çabaları olarak tanımlamaktadır (OECD , 2014).

Şekil 16’da farklı hedeflere yönelik yenilikçi finansman 
mekanizmalarından örnekler yer almaktadır. İklim 
değişikliğine uyum için vergiler yoluyla kamu 
gelirlerinin artırılması, IMF aracılığıyla gelişmekte olan 
ülkelere özel çekme hakkı (SDR) tahsis edilerek bu 
ülkelere ek fon sağlanması, donör ülkelerin sağlık için 
borç programı kapsamında alacaklarını silmeyi taahhüt 
etmesi, riskli ülkelere dönük olarak bölgesel felaket 
sigortası sağlanması, sıtma ilaçları ve aşı üretimine 
teşvik verilmesi gibi pek çok amaç için başarılı yenilikçi 
girişimler hayata geçirilmiştir.

Şekil 16: Yenilikçi Finansman Türleri 

2011 yılından itibaren RKY miktarını ve GSYH içindeki payını artıran Türkiye, önemli donör ülkelerden biri olmuştur. SKA Hedef 17.2 kapsamında GSYH içindeki RKY payını %0,7’nin 
üzerine çıkaran Türkiye bu hedefi gerçekleştiren birkaç ülkeden biri olmuştur (SBB, 2019a). 2019’da söz konusu oran,  artarak %1.11 düzeyinde gerçekleşmiştir (TUİK, 2021).

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.
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4.3.1 EY için Yenilikçi Finansman 
Enstrümanları
Fırsat eşitsizliği, gelir adaletsizliği, eğitime erişim, 
barınma sorunu ve çevre kirliliği gelişmekte olan 
ülkelerin ortak sorun alanlarıdır. Bu sorunların 
çözümüne yönelik olarak sosyal girişimcilik başta 
olmak üzere girişimciliğin ve yenilikçiliğin önemi 
giderek artmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’nin de 
aralarında bulunduğu pek çok gelişmekte olan ülkede 
ekonomik, toplumsal ve çevresel problemlere yönelik 
yenilikçi çözümler üretmeye dönük (Bangladeş’te 
başarıya ulaşan mikro kredi uygulaması gibi) çok sayıda 
girişim ortaya çıkmaktadır.  Söz konusu girişimlerin 

Etki yatırımcısı risk iştahı, getiri beklentisi, etki 
yaratma isteğinin düzeyi ve yatırımın geri dönüş süresi 
gibi değişkenlere göre aşağıda detaylı bir şekilde 
açıklanacak yatırım araçlarından birini tercih edebilir. 
Yatırımı alacak kuruluşun yapısı ile uyumlu olacak 
şekilde borçlanma, ortaklık ve öz sermaye veya borç 
benzeri araçların karması da finansmanda kullanılabilir. 
Burada girişimin ihtiyacı ve yatırımcının tercihleri 
arasında eşleşmenin sağlanması halinde risk, fırsat, 
getiri ve vade seçenekleri optimize edilebilmektedir. 
Etki yatırımı amacıyla kullanılabilecek enstrümanları 
borç enstrümanları ve risk/sermaye enstürmanları 
olarak iki ana başlık altında toplamak mümkündür.  

4.3.1.a EY için Borç Enstrümanları
Sosyal girişimleri, büyük altyapı projelerini, KOBİ’leri, 
mikro girişimcileri ve eğitime, sağlığa ve kültürel 
gelişime yönelik projeleri desteklemek üzere kullanılan 
tahvil, bono, kredi ve proje tahvili gibi araçları EY 
için borç enstrümanları kapsamında değerlendirmek 
mümkündür. Ayrıca bu tarz girişimlere kredi sağlayan 
aracı finansal kuruluşlar için sağlanan garantiler 

başarıya ulaşabilmesi ancak finansmana erişim ile 
mümkün olmaktadır.  

Sürdürülebilir finans piyasasının fon sağlayıcı 
aktörlerini hibe sağlayıcılar, bireysel yatırımcılar, 
fon sağlayıcılar (yatırım fonları), emeklilik fonları ve 
sigortalar, KFK’lar, girişim hayırseverliği kaynaklı 
fonlar, vakıflar, finansal kurumlar (bankalar, kredi 
kooperatifleri, kredi birlikleri) ve kitle fonlaması yapan 
kuruluşlar olarak sıralamak mümkündür (Mikado 
Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, 2017). Şekil 17, 
bu fon sağlayıcı aktörleri göstermektedir. 

de bu kapsamda değerlendirilir. Gelişmekte olan 
ülkelerde etki yatırımlarının %26’sı borç enstrümanları 
kullanılarak yapıldığından borç enstrümanları hem 
etki yatırımcısı hem de etki odaklı girişimler açısından 
önemlidir (GIIN, 2020).

i.Tahvil ve Bonolar: Tahvil ve bonolar ile yatırımcı vade 
sonunda ana parasına ek olarak belirli bir oranda 
getiri elde etmektedir. Tahvil ve bonoların, yatırımcılar 
açısında düşük riskli ve sabit getirili enstrümanlar 
olması nedeniyle etki yatırımcıları, “etki” özelliğine 
sahip tahvil ve bonolar aracılığıyla porföylerinin 
toplam risk düzeyini azaltmaktadır. UNDP’nin diaspora 
tahvilleri, DB’sının SKA Bağlantılı Tahvilleri, Uluslararası 
Bağışıklık için Finansal Kolaylık Girişiminin ihraç ettiği 
Aşı Tahvilleri bu başlık altında sayılabilecek önemli 
uluslararası yenilikçi tahvillerdir (Elmer, Marino, 
Richter, & Zhang, 2018). EY’ye yönelik artan ilgi aşağıda 
detaylıca açıklanacak olan yenilikçi tahvil ve bono 
seçeneklerinin ortaya çıkmasını hızlandırmıştır.

      Yeşil Tahviller: Diğer tahviller gibi yatırımcılardan 

Şekil 17: Sürdürülebilir Finans Piyasasının Fon Sağlayıcıları

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.
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sermaye piyasası yoluyla sabit miktarda fon toplayan 
ve vade sonunda belirtilen oranda faizi ödemeyi 
taahhüt eden sabit getirili bir finansal araçtır. Bir 
“yeşil tahvil”, tahvil ihracından elde edilecek gelirlerin 
uluslararası taksonomilere göre “yeşil” etiketi 
almaya uygun projelerin, varlıkların veya girişimlerin 
finansmanı veya proje re-finansmanı dışında 
kullanılmayacağını taahhüt etmesi bakımından normal 
tahvilden farklılaşmaktadır (International Capital 
Market Association , 2021). Tahvil ihracından elde 
edilen gelirler, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, 
biyoçeşitliliğin ve doğal kaynakların korunması, 
kirliliğin önlenmesi gibi çevresel sorunların çözümüne 
katkı sunacak projelerin finansmanında kullanılır. ICMA, 
CBI, Çin Taksonomisi veya Avrupa Taksonomisi’ne 
göre belirli kriterleri sağlayan tahviller “yeşil” olarak 
adlandırılmaktadır. Bu taksonomilerle öne çıkan ortak 
kriterleri tahvil ihraç gelirlerinin kullanım şekli, proje 
değerlendirme ve seçim süreci, gelirlerin yönetimi 
ve raporlama olarak ifade etmek mümkündür. 
Yapılandırılmış, enflasyona endeksli ve bir endeks 
(yeşil endeks) biçiminde yeşil tahviller piyasada işlem 
görebilmektedir. Yeşil tahvil, normal bir tahvilden 
ancak etiketlenmesiyle ayırt edilebilir.

2019 yılında toplam büyüklüğü 260 milyar ABD doları 
olan yeşil tahviller ile sürdürülebilir finans, iklim 
değişikliği (SKA 13), karşılanabilir ve temiz enerji 
(SKA 7), sürdürülebilir şehirler ve topluluklar (SKA 11) 
alanlarındaki yatırımlar finanse edilmiştir (Zhan & 
Santos-Paulino, 2021). Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
(TSKB), 2016 yılında Türkiye’nin ilk yeşil tahvil ihracını 
gerçekleştirilmiştir. 5 yıllık vadeye sahip 300 milyon 
ABD doları tutarındaki bu ihraç beklenenin üzerinde bir 
talep almıştır.38  Kamu bankaları ve katılım bankaları 
bu alanda beklenen ilerlemeyi kaydedememiş olsa 
da, Garanti BBVA, Yapı-Kredi, YDA İnşaat ve Rönesans 
Sağlık tarafından gerçekleştirilen başarılı yeşil tahvil 
ihraçları bulunmaktadır.

Yeşil tahvil piyasasının gelişmesiyle birlikte oluşan 
altyapı ve tecrübeden yararlanarak İslami finans 
enstrümanlardan bir olan sukukun “yeşil etiket” 
alması konusunda çalışmalar 2012 yılında Malezya’da 
başlamış, 50 MV’lık güneş enerjisi projesinin 
finansmanı için 64 milyon ABD doları tutarındaki ilk 
“Yeşil Sukuk” ihracı 2017 yılında Malezya’da Tadau 

Energy tarafından gerçekleştirilmiştir.39 Daha sonra 
Endonezya çevre dostu projeleri finanse etmek 
üzere 1,25 milyar ABD doları tutarında “Yeşil Sukuk” 
ihraç etmiştir. “Yeşil Sukuk” hem İslami hassasiyeti 
olan yatırımcılar, hem de sürdürülebilirlik temalı 
araçlara ilgi duyan yatırımcılar için önemli bir yatırım 
imkanı sunmaktadır. Türkiye’nin ortaklığa dayalı ilk 
“Yeşil Sukuk” ihracı, 10 Kasım 2021 tarihinde Emlak 
Katılım tarafından gerçekleştirilmiştir.40 “Yeşil Sukuk” 
ürünlerinin artması, Türkiye’de geleneksel finansal 
araçlardan İslami hassasiyetleri nedeniyle uzak duran 
yatırımcılara önemli bir yatırım imkânı sunacaktır.

Özel sektör ve uluslararası finans kuruluşları tarafından 
ihraç edilen yeşil tahviller yanında, belediyelerin de 
yeşil tahvil ihraçları bulunmaktadır.41 Türkiye’de yasal 
mevzuat belediyelerin, yatırım programında yer alan 
projelerinin finansmanı için tahvil ihraç edebilmesine 
müsaade etmektedir42 (T.C. Resmi Gazete, 2005). 
Belediyelerin önümüzdeki dönemde sosyal ve çevresel 
sorunlara yönelik altyapı projelerinin finansmanı 
kapsamında ihraç edeceği tahviller, bir taraftan 
belediyelerin uygun koşullarda kaynak teminine olanak 
sağlayacak, diğer taraftan da yatırımcılar için EY 
piyasasındaki ürünlerin çeşitliliğini artıracaktır.

      Sosyal Tahviller: Sosyal tahviller, sosyal projelere 
ve sosyal problemlere kaynak sağlama amacıyla ihraç 
edilen sabit getirili yenilikçi bir tahvil türüdür. Sosyal 
tahviller aracılığıyla dezavantajlı nüfus ve topluluklar 
için olumlu sosyal etki yaratmak amacıyla fon toplanır 
ve toplanan fon sosyal girişimlere uygun koşullarda 
kredi olarak kullandırılır. Kovid-19 salgını karşısında pek 
çok ülke ve kalkınma bankası Kovid-19’la mücadele 
için fon sağlamak amacıyla sosyal tahvil ihraçlarını 
hızlandırmıştır (Peeters, Schmitt, & Volk, 2020). 
Türkiye’nin ilk sosyal sukuk ihracı ise TKYB tarafından 
tarım sektörüne yönelik çıkarılmıştır.43

Yeşil/sosyal tahviller, bir yandan sorumlu yatırım 
yapmayı mümkün kılacak finansal araçlar olarak 
ortaya çıkmakta, diğer yandan da yatırımcılara sosyal 
ve çevresel sorunların çözümüne katkı verme fırsatı 
sunmaktadır. Sorumlu yatırımcıların talebine cevap 
vermek üzere, borsalar ve aracı kurumlarca yeşil ve 
sosyal tahvillerin bir yatırım ürünü olarak sunulduğu 
endeksler oluşturulmaya başlanmıştır. Örneğin 

38 Belediyelerin ilk yeşil tahvili Haziran 2013’te Massachusetts’te ihraç edilmiştir.
39 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5393.pdf
40 https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/en/assets/pdfs/articles/investing-with-impact-brochure.pdf,
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Bloomberg, 2014 yılından itibaren objektif ölçülere 
dayanarak farklı ulusal para cinslerinden hazine, 
devlet, şirket ve varlığa dayalı sabit getirili menkul 
kıymet ürünlerinden oluşan MSCI Küresel Yeşil Tahvil, 
MSCI Sürdürülebilirlik, MSCI Sosyal Sorumlu Endeks 
ve MSCI Ağırlıklandırılmış ESG Endekslerinden oluşan 
MSCI ESG Endeksini44 yatırımcılarına sunmaktadır. 

      Sosyal Etki Tahvilleri /  Başarı Odaklı Ödeme: Sosyal 
etki tahvili, kamu kesiminin bazı sosyal hizmetlere 
ve sosyal programlara fon sağlamak için gerekli 
sermayeyi yatırımcılardan temin ettiği yenilikçi 
finansman yöntemlerinden biridir. Bu modelde 
kamu kesimi önceden belirlenmiş başarılı sonuca 
ulaşılması koşuluyla ihraç ettiği sosyal etki tahvilleri 
ile fon toplamaktadır (IFC, 2019). Bu tahvilleri, borç 
enstrümanından ziyade başarı karşılığı ödeme olarak 
adlandırmak daha doğrudur. Hedeflenen sosyal 
sonuçların elde edilmesi halinde geri ödeme ve yatırım 
getirisi sağlayan sosyal etki tahvilleri bu özelliğinden 
dolayı sabit getirili ürün olmaktan çıkmaktadır. 
Yatırımcılar açısından hedeflere ulaşılamaması ana 
paranın kaybına neden olacağı için riskli bir yatırımdır. 
Sosyal etki tahvilleri, yatırımın sosyal etkisine 
finansal getiriden daha fazla önem veren ve önce etki 
motivasyonu ile hareket eden yatırımcılar için daha 
uygun bir yatırım aracıdır.

Sosyal etki tahvillerinin başarı ile uygulanması halinde 
sözleşmeye konu olan sosyal programın etkililiğinin ve 
etkinliğinin artması muhtemeldir. ABD, Avusturalya ve 
BK’da çocukların suça sürüklenmesinin engellenmesi, 
mahkûmların yeniden hapse girmelerinin önlenmesi ve 

Tablo 4’te seçilmiş bazı ülke borsalarında sürdürülebilir 
finans piyasalarında işlem gören finansal ürünlerin 
yer aldığı bölümler ve bu bölümlerin kuruluş tarihi yer 
almaktadır.

erken yaşta çocuk eğitimi gibi farklı alanlardaki sosyal 
önleme ve koruma programları, sosyal etki tahvilleri 
ile fonlanmakta ve olumlu sonuçlar elde edilmektedir 
(IFC, 2019). Rockefeller Vakfının öncülüğünde ve 
rehberliğinde Goldman Sachs, JP Morgan ve Bank 
of America gibi bankalar erken yaşta çocuk eğitimi, 
uygun fiyatlı konut ve hapishane rehabilitasyonu gibi 
programları finanse etmek üzere sosyal tahviller ihraç 
etmişlerdir. 45

      Kalkınma Etki Tahvilleri: Kalkınma Etki Tahvilleri 
(KET) sosyal etki tahvillerine benzer sonuç odaklı 
sözleşmelerdir. Kalkınma etki tahvilleri ile gelişmekte 
olan bir ülkede kalkınma programı veya sosyal program 
donör ülke ve özel yatırımcılar tarafından finanse 
edilir. Programın başarıya ulaşması halinde yatırımcı 
anaparasını ve sözleşme oranındaki getiriyi alır. 
Kalkınma etki tahvili, risk iştahı yüksek ve sosyal etkiyi 
önceliklendiren yatırımcı profiline uygun bir yatırım 
aracıdır. Gelişmiş ülkelerdeki sosyal etki tahvillerinde 
başarılı sonuçlar karşılığında hükümetler ödeme 
yaparken, düşük ve orta gelirli ülkelerde ihraç edilen 
kalkınma etki tahvillerinde ödemeler başarılı sonuçlar 
elde edildiği takdirde donörler tarafından hizmet 
sağlayıcıya yapılır.

Tablo 4: Seçilmiş Bazı Ülke Borsalarındaki Sürdürülebilir Enstrümanlara Ait Bölümler 

41 https://www.msci.com/documents/1296102/7944701/Bloomberg+Barclays+MSCI+ESG+FI+Index+Guide.pdf/cce7006e-697e-4ae4-9cee-23462115907e
42 https://www.reuters.com/article/us-goldman-social-impact-bond-analysis-idUSBRE9AB0ZD2 0131112

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir.
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Eğitim alanındaki ilk kalkınma etki tahvili, 2015 yılında 
Hindistan’ın Rajastan kentinde 6-14 yaş grubundaki 
15.000 kız çocuğunun eğitime erişimini artırmak 
ve eğitim olanaklarını iyileştirmek üzere çıkarılan 
“Kızları Eğit” adlı kalkınma etki tahvilidir.46 Söz 
konusu programın 2018 yılında açıklanan program 
değerlendirme sonucuna göre kız çocuklarının okula 
kayıt oranındaki artış %116 olarak kaydedilirken, kız 
çocuklarının öğrenme becerisi %160 oranında artış 
göstermiştir. Program sonunda UBS Optimus Vakfı 
270 bin ABD doları tutarındaki yatırımının karşılığında 
toplamda %15 oranında getiri elde etmiştir (UBS, 
2018).

Peru’nun Amazon Bölgesi yerli topluluklarından 
olan Ashaninka’ların sürdürülebilir koka ve kahve 
üretimlerini desteklemek üzere 2015 yılında başlatılan 
“Ashaninka Etki Tahvili” adlı başarı karşılığı ödeme 
programı, Latin Amerika bölgesindeki ilk kalkınma 
etki tahvili olmuştur. Schmidt Aile Vakfının yatırımcı, 
Birleşik Krallık Rainforest Vakfının ise aracı olduğu 
110 bin ABD doları tutarındaki ve 10 ay süreli proje 
sonunda yerel iki kooperatif olan Kemito Ene Cocoa 
Co-operative ve del Río Ene (CARE) üyelerinden 99 
katılımcının 45’i üretimini %20 oranında artırmıştır.47

ii. Yeşil Krediler/Sürdürülebilirlik Performansına 
Dayalı Krediler: Yeşil Krediler/ Sürdürülebilirlik 
Performansına Dayalı Krediler, Kalkınma Finansman 
Kuruluşları başta olmak üzere özel sektör tarafından 
sürdürülebilir finansman alanında geliştirilen yenilikçi 
finansman araçlarından birisidir. Yeşil krediler 
ile çevresel sorunlara çözüm arayan projelere ve 
yenilenebilir enerji projelerine uygun koşullarda fon 
sağlanmaktadır. DB grubu kuruluşu olan IFC, Kredi 
Piyasası Birliğinin finansal piyasalarda tutarlılığı 
sağlamak ve değerlendirme ölçütü olarak kullanılmak 
üzere yayımladığı Yeşil Kredi Prensiplerine48 uygun 
projelere yeşil kredi sağlamaktadır (World Bank Group, 
2021). IFC, 2019 yılında Meksika’da Infraestructura 
Energetica Nova adlı 526 MW büyüklüğündeki güneş 
enerjisi santrali projesine 541 Milyon ABD doları, 
Brezilya’da Sicredi’nin iklim finansman programına 
120 Milyon ABD doları, G. Afrika’da AbSA Bankası’nın 
biokütle ve yenilenebilir enerji fonlama kapasitesini 
artırmak üzere 150 milyon ABD doları tutarında yeşil 
kredi kullandırmıştır (World Bank Group, 2021). 2018 

yılında Garanti BBVA ve Zorlu Enerji arasında yapılan 
anlaşma Türkiye’nin ilk kredi anlaşmasıdır. Söz konusu 
anlaşma ile Garanti BBVA, Zorlu Enerjiye 10 milyon 
ABD doları tutarında kredi sağlanmış ve kredinin 
faizini Zorlu Enerjinin sürdürülebilirlik performansına 
endekslemiştir.49 ING Türkiye Bankasının, Borusan 
Holding ve Arcelor Mittal ortaklığı ile faaliyetlerini 
sürdüren Borçelike sağladığı 10 milyon Avro ve 
Turkcel’e sağladığı 50 milyon Avro ve EBRD’nin 
Arçelik’e sağladığı 150 milyon Avro tutarındaki krediler 
Türkiye’deki önemli yeşil kredi anlaşmalarındandır. 
Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör veya kamu 
sahipliğindeki bankalar diğer kredilerden daha uygun 
koşullara yeşil konut kredisi kullandırmaktadır.

iii. Mikro finans: Finansmana erişimi olmayan ve 
finansal sisteme dâhil edilmeyen yoksul kişilerin 
mikro girişimlerine kredi sağlamak amacıyla ortaya 
çıkan mikro finans aracı etki yatırımcıları tarafından 
da kullanılmaktadır. Her ne kadar mikro finans 
kuruluşlarının yoksul insanlara yüksek oranlı faiz 
oranı uyguladıklarına yönelik eleştiriler mevcut olsa 
da, önümüzdeki dönemde dijitalleşme ve fintekin 
sağlayacağı olanaklar, geleneksel bankacılığın finansal 
anlamda maliyet etkin bir şekilde kapsayamadığı söz 
konusu kırılgan ve yoksul kişilere erişmenin maliyetini 
ciddi bir şekilde düşürecek ve bu kişilerin daha 
uygun koşullarda finansmana erişimini mümkün hale 
getirecektir.

Türkiye’nin ilk mikro finans programı, Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı ve Grameen Trust işbirliği ile 2003 yılında 
oluşturulan Türkiye Grameen Mikro Finans Programıdır. 
Program kapsamında 2020 yılına kadar 200 bini 
aşkın kadına 1,26 milyar TL kredi; girişimci kredisi, 
hayvancılık kredisi, iletişim kredisi, sosyal kalkınma 
kredisi ve temel kredi gibi değişik kredi araçları 
kullanılarak dağıtılmıştır.

43 https://www.educategirls.ngo/dib.aspx
44 Kalkınma Etki Tahvili program bilgileri için bknz. https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/indigo/impact-bond-dataset-v2/ 
45 https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf
46 https://surdurulebilirlik.garantibbva.com.tr/surdurulebilirlik-blog/garanti-bbva-dan-zorlu-enerji-ye-turkiye-nin-ilk-yesil-kredi-si/
47 Daha fazla bilgi için http://www.israf.org/ ve https://prezi.com/view/ApSSyoPAShK6RXBMhDOG/



42

ETKİ YATIRIMCILIĞI
Temel Kavramları, Genel Görünümü, SKA İlişkisi, Uygulama Araçları, Ölçümü ve Yönetimi Rehberi

4.3.1.b EY İçin Sermaye ve Risk 
Enstrümanları
Etki yatırımcıları, (gerekli şartları taşıyan) halka arz 
edilmiş şirketlerin hisse senetlerini alarak şirkette 
hak sahibi olmayı tercih edebilecekleri gibi, başlangıç 
aşamasındaki organizasyonların kuruluş sermayesine 
risk girişimcisi olarak ortak da olabilir.  

i. Hisse senetleri ve Endeks Fonları:
Hisse senedi halka açık bir şirkete ait ortaklığı 
belgeleyen kıymetli bir evraktır. Öz sermaye araçlarını 
adi hisse senedi, borsada işlem gören fonlar, kapalı 
uçlu fonlar, borsada işlem gören belirli imtiyazlı hisse 
senetleri ve Amerikan Mevduat Makbuzları olarak 
sıralamak mümkündür. 

İkinci bölümde bahsedildiği üzere norm bazlı tarama, 
negatif tarama, pozitif tarama veya ESG kriterlerinin 
uygulanması gibi farklı yatırım tercihlerine bağlı 
olarak tespit edilen şirketlerin hisse senetlerine 
yatırım yapılabilir.  Hisse senedine yapılacak yatırım 
neticesinde yatırımcı şirkette oy hakkına sahip 
olmakta ve şirket karından temettü alabilmektedir.

Yatırımcı sürdürülebilirlik tercihlerine uygun şirket 
bulma çabasına girmek istemezse veya risk anlayışı 
doğrultusunda tercihini bir şirket ile sınırlandırmak 
istemezse endeks fonlarını tercih edebilir. Söz konusu 
endeks fonlarında yer alan hisse senetkeri düşük 
karbonlu ekonomi, temiz enerji ve enerji verimliliği 
konularında faaliyet gösteren şirketlere ait olabilir 
(Gürlesel, 2019). Uluslararası finansal piyasalarda 
son yıllarda temiz teknoloji endeksi, yeşil endeks ve 
sürdürülebilirlik endeksi gibi etki odaklı endekslerin 
sayısı artmaktadır. Yatırımcılar bunların yanında, Sosyal 
Hisse Borsaları (Social Stock Exchanges) aracılığıyla 
sosyal girişimlere ait hisse senetlerini alıp satabilirler. 
Sosyal Hisse Borsaları Kanada, BK54, Singapur, G 
Afrika55, Brezilya ve Kenya’da faaliyettedir (Chhichhia, 
2014).

   Borsa Yatırım Fonu (Exchange Trade Fund): Borsa 
Yatırım Fonları, hisse senedi, tahvil ve bono gibi öz 
sermaye ürünlerinin endeksini baz alan ve bunların 
performanslarını yatırımcıya aktaran yatırım fonlarıdır. 
Birçok banka ESG kriterleri başta olmak üzere 
çevre, sosyal, iklim, yeşil ve istihdam gibi konulara 
yönelik olarak yatırım fonu oluşturulabilmektedir. 

Bu kapsamda çevresel sorunların çözümüne katkı 
sunan ve yeşil etiketi alan hisse senetlerine yatırım 
yapmak isteyen yatırımcılar için yeşil fonlar da 
bulunmaktadır. Örneğin TIAA-CREF Social Choice 
Equity Fund , Portfolio 21 Global Equity Fund Class R 
ve Green Century Balanced Fund gibi yatırım fonlarına 
ek olarak NASDAQ Clean Edge Green Energy ve MAC 
Global Solar Energy gibi endeksler yenilenebilir 
enerji şirketlerinin hisselerini kapsamaktadır. Diğer 
taraftan The iShares MSCI ACWI Low Carbon Target 
ETF düşük karbon emisyonu yapan ve fosil yakıtlara 
daha az bağımlı şirket hisselerinden oluşan bir yatırım 
fonudur. Söz konusu fonlar ve endeksler, yatırımcısına 
finansal getiri yanında etki yatırımı yapma imkânını da 
sunmaktadır.

48 https://impactyield.com/funds/goldman-sachs-social-impact-fund-lp 
49 https://kalkinma.com.tr/biz-ne-yapiyoruz/turkiye-kalkinma-fonu
50 BK’da Sosyal Stok Borsası 2013 yılında kurulmuştur.
51 SASIX, G. Afrika’da 2006 yılında faaliyet başlamıştır.

ii.Garantiler: Garantiler, bankaları ve yatırımcıları 
alacaklarını tahsil edememe riskinde koruyan bir 
tür sigorta ürünüdür. Girişimin yükümlülüklerini 
yerine getirememesi durumunda borç garanti 
veren kurumdan karşılanır. Garantiler, teminata 
ilişkin risklere karşı koruma sağlayabilir, kısmi kredi 
garantileri borç verenin risk algısını iyileştirebilir, 
performans risk garantileri ise projenin nakit akışına 
ilişkin belirsizliğe karşı koruma sağlayabilir. (Mirabiler, 
Benn, & C., 2013)

Örneğin Dünya Bankası, bünyesinde bulunan IFC ve 
MIGA (Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı) ile birlikte 
hareket ederek çeşitli finansal araçlarla inşaattan 
operasyona farklı alanlarda finansman garantisi 
sağlamaktadır. Dünya Bankası garantileri ile sözleşme 
risklerine (ödeme, performans), düzenleyici risklere 
(mevzuat değişikliği, lisans iptali, tarifeler), kur riskine 
(konvertibilite, transfer edilebilirlik) ve politik risklere 
(savaş ve iç savaş) karşı koruma sağlanabilir (Dünya 
Bankası Grubu, 2019). Dünya Bankası garantisi için 
devlet ve özel yatırımcı ile üçlü sözleşmeye dayalı bir 
ilişki kurulmalıdır (Dünya Bankası Grubu, 2019)56. 

Yeşil projelerle ilişki riskleri sınırlandırmaya yönelik 
çeşitli garantiler mevcuttur. Yeşil projelere yatırım 
yapmak isteyen yatırımcı garanti aracını, yüksek riskli 
olduğunu düşündüğü projelerin riskini sınırlandırmak 
için kullanabilir. Yatırımın batması ve daha büyük 
kayıplar karşısında girişime koruma sağlayarak, 
girişimin daha uygun koşullarda borçlanabilmesine 



43

ETKİ YATIRIMCILIĞI
Temel Kavramları, Genel Görünümü, SKA İlişkisi, Uygulama Araçları, Ölçümü ve Yönetimi Rehberi

olanak sağlar (Elmer, Marino, Richter, & Zhang, 2018).
satışından elde edeceği gelirleri hibrid ve elektrikli araç 
kiralamasında kullanacaktır (Climate Bond Initiative, 
2018).

iii. Etki Fonu: Etki fonları, oluşturdukları sermaye 
havuzu ile sosyal amaçlı kuruluşlara (social purpose 
organisations) hem mali hem de mali olmayan destek 
sağlayan ve bunu yaparken yapılan yatırımın etkisini 
yönetmeyi ve ölçmeyi hedefleyen yatırım araçlarıdır. 
Bu alana çok sayıda büyük yatırım bankası ilgi 
göstermiştir. Bu bankaların en önemlilerinden birisi 
olan Goldman Sachs, dezavantajlı toplum kesimlerinin 
fiziksel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap 
vermek amacıyla 2013 yılında GS Sosyal Etki Fonunu 
kurmuştur. Fonun stratejisi, yatırımcılarına finansal 
getiri sağlarken, sosyal problemlerin çözümüne katkı 
sunmak ve yeni özel finansal kaynakları sosyal etki 
amacıyla harekete geçirmektir. 

Türkiye’de etki ve girişimcilik ekosistemini 
güçlendirmeye yönelik olarak kamu ve özel 
sektör girişimleri sonucunda etki fonu olarak 
nitelendirilebilecek yapılar ortaya çıkmaktadır. 2021 
Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, girişim 
sermayesi kaynağı (fonların fonu) oluşturulması, 
teknoloji tabanlı girişimlere yönelik girişim sermayesi 
fonlarının güçlendirilmesi ve finansman imkânı kısıtlı, 
yenilikçi ve rekabet gücü yüksek olan girişimlere 
kaynak sağlamak üzere bölgesel girişim fonlarının 
kurulması gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
sorumlu olduğu tedbir ve faaliyetler yer almaktadır. Bu 
kapsamda TKYB bünyesinde Türkiye Kalkınma Fonu, 
Girişim Sermayesi Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve 
Teknoloji ve İnovasyon Fonu kurulmuştur. Bu fonlar 
yoluyla sürdürülebilir büyümede önemli rol oynayan 
sektörler desteklenmektedir. Ayrıca söz konusu fonlar 
yeni girişimlere finansman desteği sağlayarak girişim 
ekosistemini iyileştirmeye katkı sunmaktadır.
Ayrıca İstanbul’da yenilik teknoloji ve yenilik tabanlı 
şirketlere ve startuplara yatırım yapmak ve bu 
girişimlerin finansmana erişim sorunlarını çözmek 
üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 
İstanbul Kalkınma Ajansı bünyesinde 250 milyon 
TL büyüklüğünde Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu 
kurulmuştur (İstanbul Kalkınma Ajansı, 2021). Söz 
konusu 250 milyon TL’lik kaynağı kullandırmak üzere 
28 adet girişim sermayesi portföy yönetim şirketine 

ait fonlardan talep alınmış ve 17 fon ile müzakereler 
yapılmıştır.  İstanbul’daki girişim ekosistemini 
geliştirmek üzere hızlı büyüme, ihracat yapma ve 
istihdam yaratma potansiyeline sahip startup’lar 
fonlar tarafından belirlenecek ve bu şirketlere 
kaynak aktarılacaktır. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, 
blokzincir, e-spor ve oyun sektörü başta olmak üzere 
bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, sağlık teknolojileri 
ve eklemeli üretim gibi imalat sanayi sektörlerindeki 
yenilikçi girişimler bu fonun hedefinde olacaktır.
Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu ile sözleşme 
imzalayan fonlardan biri olan Türkiye’nin ilk etki fonu 
İdacapital, sağlık teknolojileri, finansal kapsayıcılık, 
eğitim teknolojileri, tarım teknolojileri ve temiz 
teknoloji alanında Türkiye içinde ve dışında yatırım 
yapmaktadır. 2013 yılında kurulan İdacapital 
faaliyetlerini Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde sürdürmektedir. 
İdacapital, ceylan olarak tabir ettiği firmalara 
yatırım yaparak gelişmekte olan ülkelerde etki 
yaratmayı, Türkiye’de 38 milyon dar ve orta gelirlinin 
ve 3 milyona yakın mültecinin ihtiyaçlarına cevap 
vermeyi hedeflediğini belirtmektedir. İdacapital’ın 
finansman sağladığı etki yatırımları arasında binaların 
enerji tüketimi azaltmaya yönelik çözümler üreten 
İstanbul Teknik Üniversitesi Teknopark çıkışlı yazılım 
firması olan Reengen’s Enerji,  0-12 yaş arasındaki 
çocukların analitik ve kritik düşünme becerilerini 
artırmaya yönelik yazılım ve oyun üreten MentalUp 
şirketi, lojistik ve depolama hizmeti veren ParkPalet 
and Navlungo şirketleri, kozmetik sektörüne yönelik 
artırılmış gerçeklik üzerine çalışan Pulpo AR şirketi yer 
almaktadır. Bu yatırımlara ek olarak WorqCompany, 
Organoid, Fintegre, AgrioFinans ve Classhoopers adlı 
yatırımları da mevcuttur. 

Türkiye Girişimcilik Vakfı, Türkiye Bilişim Vakfı ve Maxis 
Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi iş birliğinde 2021 
yılında kurulan 300 milyon TL büyüklüğündeki Founder 
One Fonu, etki girişimlerine erken aşamada “paya 
dönüştürülebilir borç finansman karması sözleşmesi” 
(FİKS) ile hızlı finansman sağlamayı hedeflemektedir. 
Kendini tamamen etki odaklı olarak tanımlayan, 
yüksek getiri ve yüksek etki hedefleyen Founder 
One Fonu’un odağında kapsayıcı ve sürdürülebilir bir 
iklimi destekleyen yenilenebilir enerji ve alternatif 
enerji, eğitim, sağlık hizmetleri, finans gibi alanlardaki 
girişimlerin olduğu belirtilmektedir.

52 Dünya Bankası Garanti ücretini IBRD ve IDA’nın sağladığı imtiyazlı kredi ve imtiyazsız kredi ücretine göre belirlemektedir. Ücret garantinin süresi ve garanti verilecek ülkenin 
sınıflandırıldığı gruba göre değişmektedir. Bknz. https://www.worldbank.org/en/programs/guarantees-program#5  
53 https://www.prnewswire.com/news-releases/mosaic-completes-221-million-solar-loan-securitization-with-another-record-setting-green-bond-offer-301403799.html
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4.3.1.c Yenilikçi Finansman 
Enstrümanlarının Getiri Performansı
EY’de yapılan yatırım sonucunda çevresel, sosyal 
ve ekonomik sorunların çözümüne ölçülebilir katkı 
vermek hedeflense de, bu kapsamdaki yatırımlardan 
finansal getiri elde edilmesi piyasanın sağlıklı gelişimi 
açısından zaruridir. Küresel finansal hizmetler şirketi 
Morningstar’ın 2020 yılında 745 sürdürülebilir fon ve 
4.150 geleneksel fon ile yaptığı bir araştırma, çevresel 
sürdürülebilir fonlar ile geleneksel fonlar arasında 
getiri farkı olmadığını ve sürdürülebilir fonların 
çoğunluğunun muadillerinden uzun dönemde daha 
başarılı bir performans gösterdiğini ortaya koymaktadır 
(Morningstar, 2020). Raporda etki yatırımcılarının 
büyük çoğunluğu yatırımlarının getirisinin 
beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade etmiştir. 
Bu durumda, ESG kriterleri başta olmak üzere birçok 
bağlayıcı sözleşmeye ve standarda uyum sağlayabilen 

firmaların hali hazırda iyi yönetilen şirketler olmaları 
şeklinde bir açıklama getirmek mümkündür.

Tablo 5’te sürdürülebilir yatırım endekslerinin gösterge 
endekslere göre karşılaştırmalı performansları yer 
almaktadır. MSCI ESG Endeksi, 2021 yılında Avrupa 
ve Çin borsa endeksleri hariç olmak üzere diğer 
endekslerden daha iyi bir performans sergilemiştir. 
Yine benzer şelide, MSCI ESG endeksinin 3 yıllık 
ve 5 yıllık performansına bakıldığında endeksin 
tüm borsa endekslerinden daha fazla getiri 
sağladığı görülmektedir. ESG Tema endekslerinin 
performanslarına bakıldığında 2021 yılında MSCI 
Tarım ve Gıda endeksinin, MSCI ACWI (Tüm Ülkeler) 
endeksinden  yüzde 4,8 puan daha düşük getiri 
sağladığı görülmektedir. S&P Su Endeksi ise 2021 
yılında S&P Global Endeksinden yüzde 13 puan daha iyi 
performans sergilemiştir.

Kutu 2: Yeşil Tahvil, Yeşil Kredi ve Yeşil Sekuritizasyon Arasındaki Farklar

Yeşil kredi, borç veren kuruluş ile altyapı ve yenilenebilir enerji gibi yeşil olarak 
sınıflandırılabilecek projelerini hayata geçirmek isteyen girişimci arasındaki borç 
sözleşmesidir. Girişimciler, yeşil projelerini finanse etmek için iki taraflı bir sözleşme olan yeşil 
krediyi tercih edebilmektedir. Yeşil kredilere yönelik devlet teşvikleri olabildiği gibi uluslararası 
finansal piyasalardan yeşil dönüşümü teşvik etmek amacıyla uygun koşullarda toptan 
finansman ve sendikasyon kredisi bulmak mümkündür. Bu nedenle yeşil kredi ile girişimci 
piyasa faizinden düşük bir faiz oranı ve daha uygun vade koşulları ile borçlanabilmektedir.
Yeşil Tahvil, büyük ölçekli bir yeşil projeyi finanse etmek üzere banka veya şirketin finansal 
piyasalarda işlem görmek üzere (taksonomilere, standartlara ve prensiplere uygun bir şekilde) 
ihraç ettiği sabit getirili borç enstrümanıdır. Yeşil tahvil piyasada vade riski, iflas riski, faiz 
riski, yeniden yatırım riski, enflasyon riski ve likidite riskine göre fiyatlanmaktadır. Yeşil tahvil 
ihraç ederek borç finansmanı gerçekleştirmek firmalar açısından daha zorlu bir yöntemdir. 
Yeşil seküritizasyon veya yeşil varlığa dayalı menkul kıymetleştirme işlemi sonrası üretilen 
enstürüman da bir yeşil tahvil türüdür. Söz konusu ürün de finansal piyasalarda yeşil tahvile 
benzer şekilde fiyatlanmaktadır. Yeşil seküritizasyon işlemi kredi veren kuruluşların finansman 
yükünü azaltıp daha fazla yeşil proje finanse etmesini olanaklı kılmaktadır.   
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Tablo 5: Küresel Sürdürülebilir Yatırım Endekslerinin Gösterge
Endekse Göre Performans Karşılaştırması

Kutu 3: Bir Fonun Nordik Swan Ekoetiketi Alması Ne Anlama Gelmektedir? 

Bir fonun Nordik Swan Ekoetiketi alması fonun:

• Silah ve tütün gibi bazı endüstrilere ve şirketlere ait hisse barındırmadığı,
• Geniş bir şekilde ESG kriterlerini ve AB Taksonomisini uygulayarak en sürdürülebilir 

şirketleri seçtiği,
• Çeyreklik bazda tüm varlıklarını kamuoyun açıkladığı ve yıllık sürdürülebilirlik raporunu 

yayımladığı anlamına gelmektedir.

Nordic Swan Ecolabel, şirketleri 1994’ten beri sertifikalandırmakta ve yatırımcıların doğru 
bilgilenmesini hedeflemektedir. Ekoetiketi almak isteyen fonlar KDV hariç 3000 avro başvuru 
ücreti, endeks fonları ise 2000 avro başvuru ücreti ödemekte olup, yenileme ücreti olarak 
1500 avro tahsil edilmektedir. Başvuru ve yenileme ücretleri yanında fonlar, toplam varlık 
büyüklüklerinin % 0.0012 ile %0.0015 arasında yıllık üyelik ücreti ödemektedir. 

Kaynak: Bloomberg, UBS

Kaynak: https://www.nordic-ecolabel.org/
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Etkinin Ölçülmesi
ve Yönetimi

Yaptıkları yatırımlarda ve yürüttükleri faaliyetlerde 
etkiyi hedefleyen teşebbüslerin ve yatırımcıların bu 
süreci sistematik bir hale getirmesi, hem hedeflerine 
ulaşmak hem de paydaşları ile olan iletişimlerini 
geliştirmek açısından oldukça önemlidir. Bu sistematik 
etki yönetimi, etki hedeflerinin belirlenmesi, bu 
hedeflere ulaşmak için stratejilerin geliştirilmesi ve 
nihai etkinin ölçülmesi gibi aşamaları içerir.

Etki yatırımcılığına ilginin son dönemde artması 
ile birlikte, etki yönetimi ve ölçümü üzerine çeşitli 
yaklaşımlar geliştirilmiştir.

5.1 Etki Prensipleri

5.1 IFC -  Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri 
(Operating Pririnciples For Impact 
Management)
Geçtiğimiz on senede EY’ye olan ilginin artmasına 
rağmen bu alandaki standartlar ve tanımların 
yetersizliği yatırımcılar açısından kafa karıştırıcı 
olmaktadır. Bu nedenle IFC, yatırım döngüsünde 
kullanılmak üzere ve EY’ye genel çerçeve sağlamak 
amacıyla 9 maddeden oluşan çalışma prensiplerini 
ortaya koymuş ve piyasa oyuncularının imzasına 
açmıştır. IFC ve imzacılar finansmanın sosyal, 
ekonomik ve çevresel etki yaratmak niyetiyle harekete 
geçmesini ve fonların daha fazla etki yaratmasını 

hedeflemektedir. IFC, varlık yöneticileri, yatırımcılar, 
çok taraflı yatırım bankaları ve kalkınma finansman 
kuruluşları gibi kamu kurumları ve özel kuruluşlarla 
görüşürek 9 maddeden oluşan Etki Yönetimi Çalışma 
Prensiplerini (EYÇP) 2019 yılında DB-IMF bahar dönemi 
toplantısında tanıtmıştır.

Etki Prensipleri, etki kavramının yatırımın tüm 
aşamalarında yatırımcılarca ele alınmasını ve karar 
alma aşamalarına dâhil edilmesini amaçlamaktadır. Etki 
prensiplerinin izlenmesi, hem doğrudan etki yatırımı 
yapanlara yatırımlarını etki açısından mukayese etme 
imkânı, hem de fon sağlayıcılara etki yatırımcılığı 
ilkelerine uyum sağlandığı yönünde mesaj vermektedir. 
EYÇP kullanılacak araçlar, yaklaşım ve ölçüm çerçevesi 
konusunda bağlayıcı bir tutum sergilememekte ve 
sektördeki diğer ölçüm ve raporlama sistemlerinin 
kullanılmasını teşvik etmektedir.57

Prensiplerin altına 5 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 37 
ülkeden, yaklaşık 428 milyar ABD doları büyüklüğünde 
varlığı yöneten toplam 152 kurum/kuruluş imza 
atmıştır.58 İmzalayıcı kuruluşlar çok büyük oranda özel 
sektörden olmasına rağmen, EBRD, Avrupa Yatırım 
Bankası ve IFCgibi uluslararası kuruluşlar da prensipleri 
imzalamıştır. TKYB ve Türkven ülkemizden prensipleri 
imzalayan iki kuruluştur.

54 GIIN’ın tasarladığı IRIS+ etki yatırımcılarının tercih ettiği performans metriklerinden birisidir. https://iris.thegiin.org/ 
55 https://www.impactprinciples.org/signatories-reporting

Şekil 18: Etki İçin Yatırım -  Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri

Kaynak: (IFC, 2018)
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EYÇP’nin 9 Prensibi, stratejik içerik (niyet), başlangıç 
ve yapılandırma, portföy yönetimi, çıkışta etki ve 
bağımsız doğrulamadan oluşan beş ana bileşen altında 
değerlendirilmekte ve bu sayede güvenilir bir etki 
yönetimi sistemi kurulması hedeflenmektedir (Şekil 
18). Diğer taraftan yatırım yaşam döngüsü yoluyla 
yatırım kararına etki yaratma kaygısının dâhil edilmesi 
de amaçlanmaktadır (IFC, 2018). Anılan prensipler 
aşağıda açıklanmaktadır:

Prensip 1: Yatırım stratejisi ile tutarlı stratejik etki 
hedefinin tanımlanması.

Yatırım yöneticisi portföy, fon veya yatırımın SKA’larla 
uyumlu pozitif, ölçülebilir ve sosyal ve çevresel etki 
hedeflerini tanımlamalıdır.

Prensip 2: Portföy düzeyinde stratejik etki ve finansal 
performansın yönetilmesi.

Yönetici etkinin başarılabilmesi için etki performansı 
izleme sistemini kurmalı ve personel teşvik sistemini 
(finansal performansa ek olarak) etkiye ulaşılması 
hedefiyle uyumlu hale getirmelidir.

Prensip 3: Etkiye ulaşılmasında yatırımcı katkısının 
tesis edilmesi.

Katkılar bir veya daha fazla finansal ve/veya finansal 
olmayan kanal aracılığıyla yapılabilir. Katkılar mümkün 
olduğu kadar kanıtlarla desteklenmeli ve açık 
terimlerle ifade edilmelidir.

Prensip 4: Sistematik bir yaklaşımla her bir yatırımın 
beklenen etkisinin değerlendirilmesi.

Yatırım yöneticisi yatırımdan arzu edilen etkiyi somut 
bir şekilde sayısallaştırmalıdır. Beklenen etkinin ne 
olduğu, etkilenen tarafın kim olduğu ve beklenen 
etkinin ne derece önemli olduğu sorularına cevap 
verilmelidir.

Prensip 5: Yatırımın potansiyel risklerinin ve negatif 
etkilerinin değerlendirilmesi, irdelenmesi ve 
yönetilmesi. 

Yatırım yöneticisi, ESG risklerini sınırlandırmak veya 
yönetmek için her bir yatırımı sistematik bir şekilde 
belgelendirerek ele almalıdır.

Prensip 6: Her bir yatırımın etkisinin beklentilere uygun 
ilerleyişinin izlenmesi ve gerekli yanıtın verilmesi.

Yatırım yöneticisi prensip 4’te belirtilen çerçeveyi 
kullanarak yatırımda hedeflenen etkiye ilişkin 
gelişmeleri yakından izlemelidir. Etkiye ilişkin 
gelişmeler ve performans verisi önceden tespit edilen 
süreçlere uygun olarak yatırımcı ile paylaşılmalıdır.

Prensip 7: Çıkış yapmanın etki hedefi üzerindeki 
etkisinin hesaplanması.

Yönetici yatırımdan çıkışı gerçekleştirirken iyi niyetle 
ve itibari kaygıları (fudiciary concern) ile tutarlı 
olarak, çıkışın zamanlamasının, yapısının ve sürecinin 
beklenen etkiye nasıl tesir edeceği göz önünde 
bulundurmalıdır.

Prensip 8: Etkinin sağlanması, elde edilen derslerin 
gözden geçirilmesi ve belgelenmesi ve kararların 
geliştirilmesi.

Yönetici, her yatırımın etki performansını gözden 
geçirmeli ve belgelemelidir. Öngörülen ve gerçekleşen 
etki arasındaki farklar irdelenmeli ve gerekli dersler 
çıkarılmalıdır.

Prensip 9: Etki Prensipleri ile uyumun kamuoyu ile 
paylaşılması ve uyumun düzenli aralıklarla bağımsız bir 
şekilde doğrulanması.

Yönetici, etki yönetim sistemlerinin etki ilkeleri ile 
uyumunu düzenli olarak raporlayarak kamuoyu ile 
bağımsız ve şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır. 

5.2 Etki Grupları
Etkiyi çok farklı şekillerde elde etmek mümkündür. 
Bazı teşebbüsler, yasal düzenlemeler gereği en 
azından olumsuz etkileri azaltıcı önlemler alma yoluna 
giderken, diğer bazı organizasyonlar gerek doğrudan 
paydaşları, gerekse de toplumun genelini ilgilendiren 
konularda olumlu etkiler elde etmeye yönelik çaba 
gösterebilir. Bu olası etkiler, Etki Yönetimi Projesi 
(Impact Management Project) kapsamında, üç başlık 
altında sınıflandırılmaktadır:

• Zarardan Kaçınma (Act to avoid harm)
• Paydaşlara Fayda (Benefit stakeholders)
• Çözüme Katkı (Contribute to solutions) 

Zarardan Kaçınma (Act to avoid harm): Bu gruptaki 
etkiler, faaliyetler sonucu ortaya çıkan olumsuz 
etkilerin azaltılmasını hedeflemektedir. Hedefleri 
itibarıyla başlangıç seviyesindeki etkiler bu 
başlık altında yer almaktadır. Örneğin dizel yakıtlı 
otobüslerden doğalgazla çalışan otobüslere geçerek 
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emisyon salımının azaltılması, zarardan kaçınma başlığı 
altında değerlendirilebilecek bir etkidir.  

Paydaşlara Fayda (Benefit stakeholders): Zarardan 
kaçınmanın bir sonraki adımı sayılabilecek ve 
paydaşların faydasını hedefleyen etkiler bu grup altında 
yer almaktadır. Örneğin bir şirketin çalışanlarının 
eğitim ve sağlık durumlarını iyileştirmek için hayata 
geçirdiği programlar bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Çözüme Katkı (Contribute to solutions): Bu gruptaki 
etkiler, doğrudan sonuç odaklı etkileri içerir. Mesleki 

5.3 Etkinin Beş Boyutu
Etki yönetimi ve ölçümünü doğru yapabilmek için, 
etkinin bazı özelliklerini başarılı bir şekilde tanımlamak 
gerekmektedir. Bu amaçla tanımlanan etkinin beş 
boyutu, etki amaçlarını ve etki ölçümünde dikkat 
edilecek hususları tanımlama yoluyla teşebbüsler 
ve yatırımcılar için etki yönetimini daha kolay hale 
getirmektedir. Etkinin beş boyutu aşağıdaki gibi 
sıralamaktadır:

I. Ne
Yatırımın sonuçları (outcome) nelerdir? Yatırım hangi 
soruna çözüm olmayı amaçlamaktadır?

II. Kim
Kim sorusu ile, sonucun hangi paydaşlar tarafından 
hissedildiğine ve bu paydaşların etki konusu alanda ne 
kadar geri kaldıkları sorularına cevap aranmaktadır. 

III. Ne kadar
Ne kadar sorusu, etki yatırımının sonuçlarını hangi 

eğitim yoluyla iş arayanlara istihdam desteği bu başlık 
altında örnek olarak verilebilir. 

Şekil 19, teşebbüslerin etki gruplarına yönelik 
yaklaşımlarına dair bazı örneklere yer vermektedir. Ek 
Şekil 1, etki grupları kullanılarak teşebbüsün toplam 
etkisinin nasıl sınıflandırılacağına yönelik bir sistematik 
yol gösterirken Ek Şekil 2, bir sağlık teşebbüsü 
örneği üzerinden A,B ve C Etki Gruplandırmasını 
detaylandırmaktadır.

paydaşların, hangi seviyede ve ne kadar bir süre ile 
deneyimlediği sorularına cevap arar. 

IV. Katkı
Katkı, bir teşebbüs veya yatırımcının çabası ile ortaya 
çıkan sonuç ile, bu çaba gösterilmese idi meydana 
gelecek sonuç arasındaki farktır. 

V. Risk
Risk beklenenden farklı bir etki ile karşılaşma 
ihtimalidir. 

Yukarıdaki etki boyutlarını kullanarak, etkiyi daha 
sistematik bir şekilde ölçmek mümkündür. Tablo 
6, her bir etki boyutunun cevap aradığı soruları 
sıralamaktadır.

Şekil 19: Etki Grupları Örnekleri

Kaynak: Impact Management Project
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Yukarıdaki etki boyutları, IMP tarafından daha da 
detaylandırılarak, etki yönetiminin genel çerçevesini 
kurmaya yardımcı olacak etki verisi kategorileri 
oluşturulmuştur (Tablo 7). Tablo 7’deki verilerin 
raporlanması ve değerlendirilmesi, etki hedefiyle 

yola çıkan teşebbüslere ve yatırımcılara etki 
performanslarını değerlendirme noktasında büyük 
kolaylık sağlayacaktır.

Tablo 6: Her Bir Etki Boyutunun Cevap Aradığı Sorular

Tablo 7: 15 Adet Etki Verisi Kategorisi

Kaynak: Impact Management Project

Kaynak: Impact Management Project
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5.4 Etkinin Ölçülmesi Neden Önemlidir?
Etki yatırımının performansından bahsedildiğinde 
temel olarak iki farklı performans kastedilmektedir. İlk 
performans boyutu, yapılan yatırımın finansal getirisi 
ile ilgilidir. Bir yeşil tahvile yatırım yapıldığında elde 
edilen getiri ne kadardır? Bu yeşil tahvilin getirisi, 
klasik bir kamu tahvilinden elde edilecek getiri ile 
karşılaştırıldığında ortaya çıkan durum nedir? Bu 
gibi sorulara alınan cevaplar, yapılan etki yatırımının 
finansal performansına yönelik fikir edinmemize 
yardımcı olacaktır. 

Etki yatırımlarının en az finansal performansları 
kadar önemli olan konu, yatırım sonucu ortaya çıkan 
etkilerle ilgilidir. Ancak bu etki performansını, finansal 
performans kadar kolay ölçmek mümkün değildir. 
Finansal performans ölçümünde faiz oranı, hisse 
senedi fiyat değişimleri ve temettü ödemeleri gibi 
parametreler ele alınırken, etki performansının ölçümü 
çok daha karmaşık bir süreç gerektirmektedir.

Etkinin ölçülmesi, etki yatırımcılığının genelde göz 
ardı edilen, ancak son dönemde önemi giderek daha 

Epstein ve Yuthas (2017), etki ölçümünün gerekçelerini 
öğrenme amaçlı ölçme, aksiyon amaçlı ölçme ve 
hesap verebilirlik amaçlı ölçme olarak üç başlıkta 
sıralamaktadır. Öğrenme amaçlı ölçme, yatırımcıların 
yatırımlarının sonuçlarını doğru bir şekilde öğrenmeleri 
ve öngörülen hedeflerin ne derecede yakalandığını 
tespit etmeleri açısından oldukça önemlidir. Aksiyon 
amaçlı ölçmede, elde edilen bilgileri etki amaçlı 
faaliyetlerin yeniden düzenlenerek etkinin artırılması 
için kullanılabilecektir. Hesap verebilirlik amaçlı etki 
ölçümü, özellikle etki yatırımlarına fon sağlayıcılar 
için önem taşımaktadır. Örneğin fon yöneticileri, 
etki yatırımları için sermaye toplayabilmek için 

fazla anlaşılan bir boyutudur. Etkinin (performansın) 
ölçümü her şeyden önce, stratejik yönetim 
prensiplerinin bir gereğidir. Zira stratejik planlamayla 
başlayan stratejik yönetim döngüsünde, bütçeleme ve 
uygulamayı takip eden dördüncü ve son ayak izleme ve 
değerlendirmedir. Başka bir ifade ile uygulamaya konan 
stratejilerin sonuçları izlenecek, performans ortaya 
çıktıktan sonra bu sonuçlar döngünün bir sonraki 
aşaması olan stratejik planlamaya girdi teşkil edecektir. 
Şekil 20, yukarıda açıklanan stratejik yönetim 
döngüsünün etki yatırımına uyarlanmış versiyonunu 
göstermektedir. Burada “Neye yatırım yapacaksınız?” 
sorusuyla başlayan döngü, sırasıyla “Hangi sorunu 
ele alacaksınız?” ve “Hangi adamları atacaksınız?” 
sorularıyla devam edecektir. Sonraki aşamada, stratejik 
yönetim döngüsünde izleme aşamasına karşılık gelen 
“Başarıyı nasıl ölçeceksiniz?” sorusu sorulduktan 
sonra değerlendirmeye karşılık gelen “Etkiyi nasıl 
artırabiliriz?” ile döngü tamamlanacaktır. 

yatırımlarının etkilerini ortaya koymak durumundadır. 

GIIN (2020) tarafından dünya genelinde 278 etki 
yatırımcısının katılımıyla tamamlanan anket 
çalışmasındaki sorulardan biri, yatırımcıların hangi 
amaçlarla etki yönetimi ve ölçümü yaptığını ele 
almaktadır. Alınan cevapların Şekil 21’de gösterilen 
dağılımına bakıldığında, öne çıkan ilk cevabın 
sırasıyla “Etkimizin hedeflerimize doğru ilerleme 
gösterip göstermediğini daha iyi anlamak”, “Etkimizi 
önemli paydaşlara proaktif olarak bildirmek” ve “Etki 
performansımızı artırmak” olduğu görülmektedir.

Şekil 20: Stratejik Yönetim Yaklaşımının Etki Yatırımına Uyarlanması

Kaynak: Epstein ve Yuthas (2017)
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Carman (2010) tarafından ortaya konan Değişim 
Teorisi, etki ölçümü için önemli bir kavramsal çerçeve 
oluşturmaktadır. Buna göre değişimin beş ayağı 
bulunmaktadır:

Girdiler: Etki yaratmak için hangi girdiler 
kullanılmaktadır?

Faaliyetler: Etkiye ulaşmak için, girdiler kullanılarak 
hangi faaliyetler yürütülmektedir?

5.5 Etki Ölçme Yöntemleri
Etkinin ölçümünün ilk ayağı, mukayese edilecek (baz 
alınacak) bir etki hedefi belirlemektir. Örnek olarak, 
belediye tarafından yapılması planlanan kent içi ulaşım 
yatırımı öncesi “Büyükşehir belediyesi tarafından 
temin edilecek yeni elektrikli otobüsler ile 2025 yılında 
sera gazı salımında 900 ton azalma meydana gelmesi 

Çıktılar: Faaliyetin neden olduğu değişimler.

Sonuçlar: Arzu edilen faydalar ve planlanan 
faaliyetlerin sonuçları. 

Etkiler: Faaliyet sonrasında meydana gelen uzun vadeli 
ve kalıcı etkiler. 

Tablo 8, Carman (2010) tarafından geliştirilen değişim 
teorisinin alt başlıklarına ait örneklere yer vermektedir. 

gibi” bir hedef belirlenebilir. Hayata geçirilecek yeni 
bir mikro-kredi programı için” programın başlangıcını 
takip eden üç sene içerisinde en az 120 kadının iş 
sahibi yapılması” gibi bir etki hedefi belirlemek de 
mümkündür. Bu hedefler yatırım kararı sırasında 
alınabileceği gibi, yatırım aşamasında veya ilerleyen 
safhalarda da belirlenebilmektedir. GIIN (2020) raporu, 

Şekil 21: Etki Yönetimi ve Ölçümü Nedenleri 

Tablo 8: Değişim Teorisinin Alt Başlıklarına Örnekler

Kaynak: GIIN (2020) 

Kaynak: (Carman, 2010) 
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anket katılımcılarının %39’unun hem nitel hem de 
nicel, %26’sının sadece nicel, %13’ünün sadece 
nitel hedefler belirlediğini ortaya koymaktadır (Şekil 

Etki Ölçmenin Önündeki Engeller 
Epstein ve Yuthas (2017), bazı yatırımcıların ve 
organizasyonların, etki ölçümünün maliyetli ve 
yanıltıcı olabildiği veya ölçümün teknik olarak zor ve 
sonuçlarının işlevsiz olabildiği gibi gerekçelerle etki 
ölçümünden kaçındıklarını, ancak bu kaçınmanın 
altında yatan asıl sebebin etki ölçümünün nasıl 
yapılacağının çoğu organizasyon tarafından 
bilinmemesi olduğunun altını çizmektedir. 

Etki ölçülmesindeki en kritik konulardan biri, uygulanan 
programın yaşanan bir ilerleme içindeki gerçek etkisini 
tespit edebilmektir (veya ayıklayabilmektir). Örnek 
olarak, ABD’de küçük şehirlerin kesintisiz havayolu 
hizmeti elde etmesini hedefleyen ve federal hükümet 
tarafından finanse edilmekte olan Zaruri Havayolu 
Hizmeti (ZHH) programını ele alalım. Her ne kadar 
kamu kaynaklarının verimsiz kullanıldığı gerekçesiyle 
yıllardır eleştiri konusu olsa da, ZHH programı havayolu 
şirketlerini sübvanse ederek, serbest piyasa şartlarında 
tarifeli havayolu hizmeti alamayan küçük şehirlerin 
(belirli ön şartların sağlanması kaydıyla) bu hizmeti 
almalarını temin etmeyi ve bu sayede de program 
konusu küçük şehirlerin ekonomik olarak gelişmelerini 
amaçlamaktadır. ZHH programının küçük şehirler 
üzerindeki net ekonomik etkisi nedir? 

Şekil 23 konunun teorik çerçevesini göstermektedir. 
A şehrinin ZHH programı sayesinde tarifeli havayolu 
hizmetinden faydalandığını varsayalım. Y0 ZHH devreye 

22). %22’lik bir grup ise etki hedefi belirlememiştir. 
Ek Tablo 1, çeşitli etki ölçümü yöntemlerini 
karşılaştırmaktadır. 

girmeden önce A şehirdeki kişi başına düşen geliri 
temsil etmektedir. ZHH devreye girdikten sonra belli 
bir süre geçmiş ve A şehrindeki kişi başına düşen gelir 
Y2 olarak ölçülmüştür. Bu durumda ZHH programının A 
şehrindeki kişi başına düşen ortalama gelir üzerindeki 
etkisi Y2-Y0 mıdır? 

Bu örnekte Y2-Y0 ZHH programının A şehri üzerindeki 
kişi başına düşen gelir etkisini göstermemektedir. 
Zira zaman içerisinde A şehrindeki kişi başına düşen 
gelir zaman içerisinde büyük bir ihtimalle sabit 
kalmayacak ve değişim gösterecektir. Buna göre ZHH 
programı devreye girmese bile A şehrindeki kişi başına 
düşen gelirin Y0 düzeyinden Y1 düzeyine artacağını 
varsayalım. Bu durumda ZHH programının gerçek etkisi 
Y2-Y0 değil Y2-Y1 olmalıdır.

Şekil 22: Kullanılan Etki Hedefleri

Kaynak: GIIN (2020)
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Etki ölçümünde Y2 ve Y0 seviyeleri genelde daha kolay 
bir şekilde hesaplanabiliyor olmalarına rağmen, Y1 
seviyesini doğru bir şekilde tespit edebilmek en çok 
sorun yaşanan konulardan biri durumundadır.

Şekil 23: Değerlendirmede Önce ve Sonra Karşılaştırması
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Etki Yatırımcılığına
İlişkin Güncel Sorunlar 
Öneriler

6.1 Etki Yatırımcılığında Arz ve Talep 
Taraflarının Yapısının İncelenmesi
EY’nin arz tarafını gerçek kişi ve tüzel kişilerden oluşan 
varlık sahipleri oluşturmaktadır. Yatırımcılar, yatırım 
kararlarının sonucunda ölçülebilir etki ve finansal 
getiri elde etmeyi hedeflemekte ve mevcut sorun 
alanlarının çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan 
etki kuruluşlarına gerekli kaynağı sağlamaktadırlar. 
Yüksek varlıklı bireyler, kurumlar, hükümetler, 
bireysel yatırımcılar, vakıflar, varlık yöneticileri, çok 
taraflı kalkınma bankaları ve ulusal refah (varlık) 
fonlarında oluşan arz tarafı 2019 yılında EY için 
33,530 milyar ABD doları kaynak yaratmıştır (GIIN, 
2020). Benzer bir şekilde bireysel yatırımcılar kitle 
fonlaması, sosyal tahviller, yerel kooperatifler ve etki 
yatırımı fonları aracılığıyla EY için finansal kaynak 
sağlamaktadır. Örneğin; önce etki prensibiyle hareket 
eden yatırımcılar, mikro finans platformu olan Kiva 
aracılığıyla öncelikli olarak kadınlara ve mültecilere 
ait sosyal girişimlere ve küçük işletmelere 1,5 milyar 
ABD doları kredi kullandırmıştır.59 Vakıflar da büyüme 
potansiyeli yüksek ancak finansmana erişimi çok 
kısıtlı olan sosyal girişimlere sermaye sağlama 
noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. Özellikle 
uzun vadeli hayırseverlik hedeflerine sahip misyon 
ve program bazlı yatırımlar, vakıf fon kaynaklarından 
faydalanmaktadır.  

Emeklilik fonları ve sigorta şirketleri gibi kurumsal 
yatırımcıların gerek yasal ve kurumsal yükümlülükler, 
gerekse de EY’nin riske uyarlanmış getirisinin 
geleneksel yatırım araçlarından daha düşük olacağına 
yönelik yerleşik algı nedeniyle ellerindeki finansal 
kaynağın yalnızca küçük bir bölümünü etki yatırımına 
ayırabildiği düşünülmektedir. Ancak JP Morgan 
Chase, Morgan Stanley, BNP Paribas, Citigroup ve 
UBS gibi finansal kuruluşların yatırımcıların etki 
yatırımı başta olmak üzere sürdürülebilir yatırım aracı 
taleplerini karşılamak üzere geliştirdikleri yeşil veya 
sürdürülebilirlik endeksleri gibi finansal ürünler, EY 

piyasasının gelişimi açısından umut vericidir.

Aile ofisleri ve yüksek net varlık sahiplerinin 
yükümlülüklerinin kurumsal yatırımcılara kıyasla 
düşük olması, söz konusu yatırımcı grubunun esnek 
kararlar alabilmesine olanak tanımaktadır. Bu tür fon 
sağlayıcılar, getiri ve risk sklasında esnek kararlar 
alarak farklı coğrafyalarda farklı etki hedeflerine 
yönelik olarak sosyal girişimlere ve özel girişimlere 
kaynak sağlayabilirler. 

EY piyasasında küçük bir paya sahip olan Ulusal 
Refah Fonlarının, önümüzdeki dönemde SKA odaklı 
yatırımları önceliklendirmesi halinde EY piyasasının 
arz tarafı açısından ciddi boyutta finansal kaynağın 
harekete geçmesi mümkün olacak ve refah fonları EY 
piyasasında güçlü bir oyuncu olarak öne çıkacaktır.

Etki yatırım fonları, varlık sahiplerine farklı hedef 
sektörlerde ve farklı bölgelerde beklentileri ile uyumlu 
yatırım yapabilme olanağı sunmak amacıyla fon 
yöneticileri tarafından bir araç olarak kullanılmaktadır. 
Örneğin Asya ve Afrika’nın 35 ülkesinde kar ve etki 
ilkesiyle hareket ederek finansal hizmetler ve sağlık 
hizmetleri alanında yatırımlar yapan dünyanın en 
büyük etki yatırım fonu konumundaki Leapfrof 
Investments, 2021 yılında 221 milyon düşük gelirli 
insana hizmet sağlamıştır.60 Benzer şekilde İsviçre 
merkezli ResponsAbility adlı etki yatırımı fonu, 
iklim değişikliği, finansal içerme ve sürdürülebilir 
gıda alanlarında 90 ülkede faaliyet gösteren 500’ün 
üzerinde firmaya kuruluşundan itibaren yaklaşık 11 
milyar ABD doları finansman sağlamıştır.61

KFK’ler EY piyasanın önde gelen oyuncularından biri 
olup, özel sektörün yatırım yapmakta ve risk almakta 
tereddüt ettiği coğrafyalarda, sektörlerde ve piyasa 
segmentlerinde sendikasyon kredisi, tahvil ve hisse 
senedi, menkul kıymetleştirme, garantiler, teknik 
yardım ve kamu-özel eş finansman yoluyla finansman 

57 Daha fazla bilgi için bknz https://leapfroginvest.com
58 Daha fazla bilgi için bknz https://www.responsability.com/
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sağlamaktadır. KFK’ler kırılgan ve sorunlu piyasalarda 
hizmet sunmakta ve etki düzeyi yüksek yatırımlara 
finansman sağlamaktadır. Önde gelen KFK’lerin aşağıda 
yer alan faaliyetlerini etki yatırımına örnek olarak 
vermek mümkündür (Garmendia & Olszewski, 2014):

• Asya Kalkınma Bankası çevresel sürdürülebilirlik, 
sağlık hizmetleri ve altyapı yatırımlarına hisse 
senedi ve krediler yoluyla finansman sağlamaktadır. 

• Avrupa Yatırım Bankası çevresel sürdürülebilirlik, 
altyapı, yenilebilir enerji, sağlık ve KOBİ’lere yönelik 
yatırımları bono, tahvil, hisse senedi, kredi ve 
garantiler yoluyla finanse etmektedir.

• IFC çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe, altyapıya, 
finansal piyasaları geliştirmeye yönelik yatırımları 
ortaklık, hisse senedi, kısmi kredi garantisi, risk 
yönetim araçları, yapılandırılmış finans, ticaret 
kredileri ve sendikasyon kredileri yoluyla finanse 
etmektedir.

Etki odaklı hareket eden örgütler, yatırımlarının 
karşılığında finansal getiri ile birlikte pozitif ölçülebilir 
etki yaratma niyeti olan bireysel ve kurumsal 
girişimlerdir. Gelir getiren ama kar amacı gütmeyen 
kuruluşları, sosyal hedef gözeten örgütleri, sosyal 
sorumlu kuruluşları, dayanışma kuruluşlarını, sosyal 
girişimleri, kar amacıyla hareket eden ama sosyal 
faydayı da gözeten kuruluşları etki odaklı hareket eden 
örgütler olarak sıralamak mümkündür.  

Bu girişimlerin tek amacı kar olmamakla birlikte 
dayanışma, yerel kalkınma ve dezavantajlı kesimleri 
güçlendirme gibi ekonomik ve sosyal hedefleri 
olan girişimler olarak tanımlayabiliriz. Kar amacı 
güden ancak belirli sosyal hedefleri de girişimin ana 
gövdesine ve odağına yerleştiren özel girişimler de 
mevcuttur.

Kaynak arayışındaki bu girişimler teknik yardım, 
kurumsallaşma ve kapasite geliştirme gibi finansal 
olmayan desteklere ek olarak düşük faizli uzun vadeli 
kredi, girişim sermayesi, işletme kredisi, mikro kredi, 
yenilikçi finansal enstrümanlar, karma finansal 
enstrümanlar ve hibe gibi çeşitli formlardaki finansal 
kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Etki yatırımına talip 
olan bu kuruluşların yasal yapısı ve tabi oldukları 
mevzuat, risk profili ve vaat ettiği getiri düzeyi 
erişebilecekleri finansman türünün belirleyicisi 
olacaktır.   

Etki yatırımı talep eden girişimler:
• IFC EYÇP ve UN PRI gibi prensiplere tam uyumlu bir 

şekilde hareket etmelidir.
• Etki ölçümü ve yönetimini genel kabul görmüş Etki 

Yönetimi Projesi veya UNDP SKA Etki çerçevesine 
uygun şekilde yürütmelidir.

• Etki raporlama faaliyetlerini GIIN IRIS+ gibi 
genel kabul görmüş raporlama standartlarında 
gerçekleştirmelidir.

• Faaliyetlerini ve finansal ürünlerini IFC, B 
Lab, Nordik Swan Ekoetiket gibi uluslararası 
sertifikalandırma kuruluşlarından alacakları 
sertifikalarla tescil etmelidir. 

Etki yatırımı talep eden girişimin, kullanacağı sermaye 
ile elde edeceği etki sonucuna ilişkin net bir vizyonun, 
iş modelinin, stratejik planının ve güvenilirliğinin 
olması gerekmektedir (Boiardi & Hehenberger, 2014). 
Söz konusu girişimler açık bir şekilde tanımlanmış iş 
planı ve etki hedefleri ile muhtemel fon sağlayıcıların 
ve hibe sağlayıcıların finansal getiri ve etki 
beklentilerine cevap vermelidir. Erişilmek istenen fon 
kaynağının (devlet, banka, vakıf, hayırsever, geleneksel 
yatırımcı) taleplerinin ve beklentilerinin karşılanması 
gerekmektedir. Girişim ve start-uplar başlangıç 
sermayesi için hibe, teşvik, risk sermayesi veya melek 
yatırımcı gibi risk iştahı yüksek yatırımcı profilini 
hedefleyebilir, ikinci aşamada ise işletme sermayesini 
temin etmek için kurumsal yatırımcıları yönelebilir.

6.2 Risk İştahı-Getiri Beklentisi 
(Finansal veya Sosyal)-Yatırıma Katılım 
(Involvement)-Vade-SKA Hedefi İlişkisine 
Göre Yatırımcı Profillerinin Çıkarılması
Global Investors for Sustainable Development 
(GISD) Aliance62, sürdürülebilir kalkınma yatırımcısı 
olarak tanımladığı yatırımcılar için varsayımsal hisse 
senedi endeksi oluşturmaya yönelik bir çalışma 
yayınlamıştır (Bassen, Fieberg, Kordsachia, Lopatta, 
& Nendza, 2021). Buna göre firmaların ESG ve SKA 
kriterlerine uyumuna ilişkin bilgi sağlayan Arabesque, 
Asset Owner Platform, FTSE, EIRIS, ISS ESG, MSCI, 
Refinitiv, Sustainalytics ve Vigeo Eiris gibi büyük veri 
sağlayıcılardan elde edilen verilerle sürdürülebilir 
kalkınma yatırımcısı tanımına uygun hisse senetlerinde 
farklı risk ve getiri özelliğinde hisse senedi endeksleri 
oluşturulmuş ve endeksin MSCI global endeksine 
göre performansı hesaplanmıştır. Benzer yöntemle 
farklı risk iştahı ve getiri tercihine sahip yatırımcılara 

59 Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Yatırımcılar Birliği 30 büyük finansal kuruluş ve UNDESA’dan oluşan bir birliktir. Daha fazla bilgi için bknz https://www.gisdalliance.org/about 
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yönelik hazırlanacak ulusal, bölgesel ve küresel 
endeksler yatırımcıların etki yatırımı yapabilmesini 
kolaylaştıracaktır.  

Etki yatırımcıları da geleneksel yatırımcılara benzer 
şekilde elde etmek istedikleri etki sonucunu risk, getiri, 
yatırıma dâhil olma düzeyi ve likidite tercihlerine bağlı 
olarak maksimize etmeye çalışırlar. Etki yatırımcısını 
en basit haliyle yüksek etki yüksek getiri hedefleyen, 
sınırlı etki yüksek getiri hedefleyen, yüksek etki 
sınırlı getiri hedefleyen ve sınırlı etki ve sınırlı getiri 
hedefleyen yatırımcı olarak sınıflandırmak mümkündür.  

Söz konusu parametlere göre hareket eden etki 
yatırımcısı ikinci adımda yatırımın yöneleceği bölgeye 
ve sektöre karar verecektir. Yapılacak yatırım yerel, 
bölgesel ve küresel nitelikte olabileceği gibi yatırım ile 
kadınlar, çocuklar, gençler veya göçmenler gibi belirli 
bir toplumsal grup hedeflenebilir. 

Yatırımcı üçüncü adımda kendisi açısından öncelik 
teşkil eden sorun alanına çözüm üreten sektörel bir 
tercihte bulunabilir. Yatırımcı, BM SKA’larında yer 
alan 169 adet hedefle uyumlu yatırımlara ek olarak 
başka sorun alanlarını da önceliklendirebilir. Örneğin 
yatırımcı, çocukların eğitimine yönelik projeler 
yürüten kar amacı gütmeyen bir kuruluşa yatırım 
yapabileceği gibi bilgi iletişim teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren, yüksek getiri vaat eden ve büyüme 
potansiyeli olan bir startup’a melek yatırımcı olma 
kararı da verebilir.

Yatırımcı dördüncü adımda etki elde etmek için 
yatırıma veya projeye ne kadar dâhil olmak istediğine 
karar verecektir. Yüksek risk tercihi ve projeye dâhil 

olma tercihindeki yatırımcı, alanında başarılı projelere 
yürüten kar amacı gütmeyen STK’ya veya sosyal 
girişimlere hibe verebileceği gibi sahada uzmanlığı 
olan kuruluşlarla ortak proje de geliştirebilir. Yatırımcı, 
sosyal etki tahvillerinde ve kalkınma etki tahvillerinde 
olduğu gibi hedeflerin yerine getirilmesi karşılığında 
ödeme yapmayı taahhüt edebilir, ya da ilgili firmaya 
doğrudan yatırım yaparak daha fazla risk almayı ve 
yönetime dâhil olmayı tercih edebilir. Diğer taraftan 
düşük düzeyde projeye dâhil olma tercihindeki 
yatırımcı, girişime kredi sağlayarak veya tahvil satın 
alarak yatırıma sadece finansal kaynak sağlamayı da 
tercih edebilir. 

Şekil 25’te Avrupa Komisyonu tarafından sosyal 
finansmana yönelik hazırlanan rehberde yatırımcıların 
risk toleransı-sabır düzeyi ile yatırım önceliğine bağlı 
olarak tercih edebilecekleri yatırım stratejileri yer 
almaktadır (European Commission, 2016). Yüksek 
risk-uzun vade tercihine sahip ve sosyal etkiyi 
önceliklendiren yatırımcılara yatırım stratejisi olarak 
yönetiminde yer alabilecekleri hibe programları 
ve sosyal girişim fonları önerilmektedir.  Yüksek 
risk-uzun vade tercihine sahip ve finansal getiriyi 
önceliklendiren yatırımcılar ise yatırım stratejisi olarak 
girişim sermayesi tercih edebilirler. Düşük risk-kısa 
vade tercihine sahip ve sosyal faydayı önceliklendiren 
yatırımcılara ise strateji olarak geleneksel vakıflara 
hibe yapmaları önerilebilir. Ortalama düzeyde risk 
ve orta vade tercihine sahip ve ortalama etki-getiri 
tercihindeki yatırımcılar ise yatırım stratejisi olarak 
mikro finans kurumuna, toplumunun dezavantajlı 
kesimlerine kaynak sağlayan sosyal bankalara ve etki 
yatırım fonlarına yatırım yapabilirler.

Şekil 25: Yatırımcıların Yatırım Önceliği ve Risk Toleransına Göre Yatırım Stratejileri

Kaynak: (European Commission, 2016)
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Yatırımdan çıkış etki yatırımcısı ve etki hedefi olan 
girişim arasındaki ilişkiyi sonlandıran bir adımdır. Etki 
yatırımcısı beşinci adımda karını realize etme veya 
yatırımdan çıkış yöntemine ve zamanlamasına karar 
vermek durumundadır. EVPA girişim hayırseverlerinin 
etkiyi gözeterek yatırımdan çıkış yapabilmesi için 
hazırladığı rehberde yatırımdan çıkış sürecini; çıkışa 
ilişkin ana hususları belirlemek, çıkış planı geliştirmek, 
çıkışa hazır olmak, çıkışı icra etmek ve çıkış sonrası 
izleme yapmak olarak tanımlamaktadır (Boiardi & 
Hehenberger, 2014).  

Etki yatırımcısı ve etki odaklı girişim tarafından çıkışa 
yönelik ortak yol haritasının planlanması sağlıklı bir 
çıkışın ön şartıdır. Yatırımın bağlamı, uygulanan iş 
modeli ve fonlama türü çıkış sürecini etkileyecek 
en önemli hususlardır. Farklı finansman modelleri 
ve enstürümanlarla (borç, hisse senedi, hibe vs.) 
etki hedefi olan firma, girişim, sosyal girişim veya 
kooperatife finansman sağlayan yatırımcının, hedef 
olarak belirlediği etkiye ulaştığı zaman yatırımdan 
çıkacağı öngörülmektedir. Girişim sermayesi, melek 
yatırımcılık veya girişim hayırseverliği şeklindeki 
yatırımcı yaklaşımlarında hedeflere ulaşılması için orta 
ve uzun vadeye ihtiyaç duyulsa da planlanan çıktının 
elde edilmesi halinde yatırımcının, finansal ve insan 
kaynağını buradan çekerek etki düzeyi yüksek başka 
girişimlere ve fırsatlara odaklanması toplam sosyal ve 
ekonomik faydayı artıracaktır. 

Bu nedenle paydaşlar hedeflere ilişkin gelişmeler 
hakkında zamanında ve eksiksiz bir şekilde 
bilgilendirilmeli, plandan ve takvimden sapmalar 
şeffaf bir şekilde paydaşlara bildirilmelidir. Etki 
ölçümlemesinin ve performansının sağlıklı bir 
şekilde ölçülüp raporlanmasıyla birlikte öngörülen 
takvime bağlı olarak yatırımcının yatırımdan çıkması, 
söz konusu girişimin finansal sürdürülebilirliğine 
zarar vermeyecek en iyi senaryodur. Avrupa 
Komisyonu (2016) rehberine göre en iyi senaryonun 
gerçekleşmemesi halinde yatırımcı ve yatırım alan 
girişim üç alternatif senaryoya hazırlıklı olmalıdır.

Senaryo 1: Planda öngörülen hedeflere kısmen 
ulaşılmakla birlikte yatırım alan kuruluşun hazır 
olmaması halinde, yatırımcı artı etki yaratabileceğine 
inanıyorsa yeni çıkış planı üzerinde uzlaşılarak yatırıma 
daha fazla fon sağlayabilir.

Senaryo 2:  Planda öngörülen hedeflere ulaşılmış ve 
çıkış planı takvime uygun ilerliyor olmasına rağmen, 
yatırımcının artı etki yaratma olanağı olması halinde 
yatırımının çıkış planı ertelenebilir.

Senaryo 3: Planda öngörülen hedeflere ulaşılamamış ve 
yatırım alan firma finansal olarak ayakta kalamayacak 
durumdaysa başarısızlık kabul edilip, finansal ve sosyal 
zararın minimize edilerek girişim tasfiye edilmelidir 
(European Commission, 2016).

6.3 Etki Yatırımcılığının Kısıtları ve 
Kısıtların Aşılması için Öneriler
Finansal piyasaların gücünü kullanarak sosyal 
eşitsizliklerin üstünden gelmeyi, iklim krizinin şiddetini 
azaltmayı, çevresel bozulmayla mücadele etmeyi ve 
nihayetinde gelecek nesiller için daha sürdürülebilir 
ve adil bir dünya bırakmayı amaçlayan EY, güçlü 
potansiyeli ile önemli bir yatırım stratejisidir. Ancak 
geçtiğimiz on sene içerisinde kat ettiği yola rağmen 
bazı kısıtlar EY’nin gelişimini sınırlandırmakta olup, bu 
kısıtları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

• Etki için yatırım yapma stratejisine artan rağbete 
rağmen yatırımcılar etki değişkenini araç, kaynak 
ve bilgi eksikliğinden dolayı karar alma süreçlerine 
yeterince dâhil edememektedir.

• Risk ve getiriye göre finansal ürün çeşitliliği 
yetersizdir (GIIN, 2020).

• Etki ölçümü ve etki yönetimi konusunda ortak bir 
metodolojinin geliştirilememiş ve standartların 
yerleşmemiş olması nedeniyle şeffaflığa ilişkin 
kaygılar giderilememiştir. (GIIN, 2020).

• Devlet destekleri ve vergisel düzenlemeler piyasa 
oyuncuları için yeterince teşvik edici değildir 
(Mackevičiūtė, Martinaitis, Lipparini, Scheck, & 
Styczyńska, 2020), 

• Ölçülebilen etki özelliğine sahip yatırım imkânları 
sınırlıdır.

• Yatırımların “etkiye boyanması” (impact washing) 
riski mevcuttur (Bouri, Mudaliar, Schiff, Bass, & H. 
Dithrich, 2018).

• Yatırımların etkisinin tam olarak hesaplanamaması 
ve raporlanamaması bir risk unsurudur.

• Mevzuat kaynaklı yasal statü ve tanım sorunları 
etki yatırımı talep eden girişim sayısını 
sınırlandırmaktadır. 

• Sosyal girişim ve sosyal kooperatifler, ölçek sorunu 
ve teknik bilgi eksikliği nedeniyle etki yatırımlarına 
erişimde zorluk yaşamaktadır. 

• Yasal engeller finansal kaynakların 
mobilizasyonunu sınırlandırmakta ve yurtdışı 
kaynaklı etki yatırımcılığı fonlarına erişimi 
zorlaştırmaktadır (Mackevičiūtė, Martinaitis, 
Lipparini, Scheck, & Styczyńska, 2020)

• Piyasa oyuncularının etki yatırımcılığı başta olmak 
üzere sürdürülebilir finans piyasası ürünlerine 
ilişkin bilgi ve yetenek düzeyleri sınırlıdır (OECD, 



60

ETKİ YATIRIMCILIĞI
Temel Kavramları, Genel Görünümü, SKA İlişkisi, Uygulama Araçları, Ölçümü ve Yönetimi Rehberi

2019).
• Veri eksikliğine ek olarak etki yatırımcılığı 

alanındaki başarı hikâyelerinin yeterince kayıt 
altına alınmaması etki yatırımlarının finansal 
performansına ilişkin belirsizliğe neden olmaktadır.

• Aracı şirketlerin ve etki hızlandırıcısı konumundaki 
kuluçka merkezlerinin sayısı yetersizdir (UNDP, 
2019).

• Risk ve beklentilere uygun çeşitlilikte yatırım 
yapılabilir proje havuzu kısıtlıdır.

• Türkiye gibi yüksek enflasyon sorunu yaşayan 
gelişmekte olan ülkelerde tasarruf sahiplerinin 
uzun vadeli yatırım yapma alışkanlığı düşük 
düzeydedir ve bu durum etki yatırımcılığının 
gelişimi için olumsuz bir ortam yaratmaktadır.

• Özel kredi ve borç ilişkisi kurmanın görece kolay 
olması gelişmekte olan ülkelerde borç finansmanını 
yaygınlaştırmıştır. Bu durum etki yatırımlarından 
uygun bir şekilde çıkış yapmayı zorlaştırmaktadır 
(Bouri, Mudaliar, Schiff, Bass, & H. Dithrich, 2018),

Yatırımcıların finansal kaynaklarını daha etkin, etkili 
ve amaca yönelik kullanmasını mümkün kılacak 
düzenlemeler, teşvikler, vergi indirimleri, girişimler, 
platformlar ve inkübatörler EY’nin potansiyelinin açığa 
çıkmasını kolaylaştıracaktır. Ancak standardizasyon, 
etki ölçümlemesi ve raporlaması gibi hususlarda 
uluslararası uzlaşının sağlanamaması halinde 
EY piyasasının potansiyeline ulaşması mümkün 
görünmemektedir.  

Fonların ve yatırımların etki sonuçlarının mukayese 
edilebilir hale getirilmesi, yatırımcıların daha sağlıklı 
karar verebilmelerini sağlayacaktır. Mukayese edilebilir 
ve şeffaf bilginin yaygınlaşmasıyla birlikte piyasaya 
güven artacak, etki düzeyi yüksek ürünlere daha 
fazla talep oluşacak ve piyasa sağlıklı bir şekilde 
büyüyecektir. 

Büyüme ve karlılık odaklı mevcut ekonomik 
sistem ve iş modelleri gezegenimizin kaynakları ve 
insanlar üzerinde baskı yaratmaktadır. Bu baskıyı 
azaltmayıhedefleyen teknolojiler, projeler ve iş 
modelleri yeni yatırımcı profilinin ekonomik dönüşüm 
beklentilerine ve yatırım tercihlerine cevap verecektir. 
Finans sektörü de bu eşleşmeyi olanaklı kılarak finansal 
kaynakların tahsisinde ve ekonomik dönüşümün 
gerçekleşmesinde önemli bir rol üstlenecektir.

Sürdürülebilir, yeşil ve kapsayıcı bir ekonomiye geçişte 
önemli rol oynayacak girişimlerin ve projelerin finansal 
kaynaklara erişimindeki engellerin ortadan kaldırılması 
ve kolaylaştırılması etkin işleyen finansal piyasalarla ve 
kurumlarla mümkün olacaktır. 

UNDP’nin ülkelerle işbirliği içinde hazırladığı SKA 
yatırımcı haritalandırma çalışmalarında sürdürülebilir 
gıda ve tarım, yenilebilir enerji, döngüsel ekonomi, 
sürdürülebilir mobilite ve altyapı, bilgi ve iletişim 
teknolojileri, eğitim, sürdürülebilirlik için yenilik, 
sağlıklı ve müreffeh toplum, sosyal içerme ve insana 
yakışır işler gibi temalar öne çıkmaktadır.63 Söz 
konusu temalarda yapılacak yatırımların daha fazla 
finansal kaynağa erişmesi gerekmektedir. Finansal 
piyasaların çeşitli sebeplerle yeterli finansal kaynağı 
bu alanlara yönlendirememesi halinde ulusal, bölgesel 
ve uluslararası düzeyde kurulacak yatırım platformları 
bu sorunun aşılmasında işlevsel olacaktır. Yatırım 
platformları, uzun vadeli ve büyük finansmana ihtiyaç 
duyan sürdürülebilirlik temalı altyapı yatırım projelerini 
bir havuzda toplanmasını sağlayarak risk iştahı ve getiri 
beklentilerine uygun yatırım yapılabilir proje havuzu 
sorununun çözümüne katkı sunacaktır. 

 60 https://sdginvestorplatform.undp.org/who-is-this-site-for
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61 Borç alan şirketin batması halinde öncelikli ödeme düzeyindeki borç ve yükümlülük türüdür. Teminatla güvence altına alınarak düşük riskli hale getirilen bu borç türünün faiz 
oranı da daha düşüktür.
62 Mezzanine finansman ve sermaye benzeri borç, genellikle finansman olanaklarına erişimde zorluk yaşayan özel sektör şirketleri ve girişim sermayesi tarafından sıklıkla 
kullanılmaktadır. Düşük riskli kıdemli borç ile yüksek riskli halka arz piyasası ürünleri arasında bir risk düzeyine sahiptir. İkincil derecede ödeme önceliğine sahip olan borçlanma 
araçlarının kullanıldığı bu finansman türünde düşük öncelik düzeyini ve iflas riskini telafi etmek için daha yüksek bir faiz oranı talep edilmektedir. Daha fazla bilgi için bknz.  https://
www.investopedia.com/terms/m/mezzaninefinancing.asp

Etki Yatırımcılığında
İyi Uygulama
Örnekleri

Bu bölümde, geleneksel finansal kaygılar ve geleneksel 
hayırseverlik arasında bir skalada yatırım yapmak 
isteyen yeni yatırımcı profilinin taleplerini karşılamak 
üzere ortaya çıkan ve gelişen EY’ye ilişkin iyi uygulama 
örneklerine yer verilecektir. ESG ve sorumlu yatırım 
anlayışının kriterlerini karar süreçlerine dâhil eden 
EY, yatırımın gücünü kullanarak mevcut sürdürülebilir 
kalkınma sorun alanlarından bir veya birkaçının 
çözümüne yönelik ölçülebilir etki ve finansal getiri 
sağlamayı hedeflemektedir. Farklı ihtiyaçlara ve 
taleplere cevap verecek şekilde oluşturulan hibrid 
yatırım stratejilerine ve yenilikçi finansal enstrüman 
örneklerine önceki bölümlerde değinildiğinin altı 
çizilmelidir.  

Arz tarafı, talep tarafı, etki hızlandırıcıları ve kamu 
otoritesi gibi paydaşlardan oluşan EY ekosistemindeki 
oyuncular farklı önceliklere ve motivasyona sahiptir. 
Etki yatırımcılarını önce etki ve önce finansal 

getiri saikiyle hareket edenler şeklinde iki genel 
kategoriye ayırabiliriz. Önce etki yatırım stratejisine 
sahip yatırımcılar, etki hedefine ulaşmak için piyasa 
düzeyinin altında getiri oranı kabul edilebilirken, önce 
finansal getiri prensibi ile hareket eden yatırımcılar için 
piyasa düzeyindeki getiri oranına karşılık gelecek etki 
hedefi kabul edilebilirdir. Farklı talepleri ve öncelikleri 
olan yatırımcıları ve hayırseverleri farklı iş modelleri ve 
karma finans yöntemleri ile bir araya getiren başarılı 
girişimlerin sayısı artarak devam etmektedir. Tablo 
’da söz konusu iki ayrımda mevduat hesabı, kıdemli 
borç64, mezzanine finansman (ara finansman)/sermaye 
benzeri borç65, halka arz pay piyasası ürünleri (public 
equity), girişim sermayesi, özel sermaye ve serbest 
yatırım fonu (hedge fon) gibi varlık türlerindeki başarılı 
yatırım örneklerine yer verilmektedir.

Tablo 9: Varlık Türlerine Göre Etki Yatırımcılığı İyi Uygulama Örnekleri

Kaynak: (Palandjian, ve diğerleri, 2010) ve yazar tarafından oluşturulmuştur.
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1. Mevduat Hesabı

a. Shorebank Mevduat Programı
ABD’de topluluk bankacılığının ilki ve en büyüğü olan 
Shorebank önce finansal getiri hedefi ile hareket 
etmiş ve 2,1 milyar ABD doları tutarında varlık 
büyüklüğüne ulaşmıştır (Palandjian, ve diğerleri, 
2010). Banka, Amerika Öğretmenler Sigorta ve Gelir 
Birliği Fonunun (Teachers Insurance and Annuity 
Association, TIAA), ve Kolej Emeklilik Özkaynakları 
Fonunun (–(College Retirement Equities Fund, CREF) 
Sosyal Sorumlu Yatırım Girişimi altında Topluluk 
Bankacılığı Mevduat Programını yönetmiştir (Post & 
Wilson, 2011). Sosyal hedeflere ek olarak 1 yıllık ABD 
hazine tahvil getirisinin üzerinde bir getiri vaat eden 
banka, program kapsamında kamusal hizmetlere ve 
finansmana erişimde zorluk yaşayan kırılgan gruplara 
yönelik olarak küçük işletme, konut ve koruma kredileri 
sağlamıştır. Banka her ne kadar eşik altı konut kredi 
piyasasında (sub prime mortgage) faaliyet göstermese 
de 2008 finansal krizinden olumsuz etkilenmiş ve 
tüm varlıkları 2010 yılında ABD Federal Mevduat 
Tasarruf Fonu kararıyla Urban Partnership Bankasına 
devredilmiştir (Post & Wilson, 2011). Urban Partnership 
Bankası, Providence Bankası tarafından 2019 yılında 
satın alınmış olup, Providence Bankası öncülleri 
gibi dezanavtajlı kesimlere yönelik güçlendirme 
kapsamında kar amacı gütmeden borç vermekte ve 
küçük işletmelere ve startuplara uygun koşullarda 
kredi sağlamaya devam etmektedir66.

b. Charity Bank
2002 yılında Birleşik Krallık’ta hisselerinin tamamı 
vakıflara ve sosyal amaçlı yatırımcılara ait olacak 
şekilde kurulan Charity Bank, ana misyonunu Birleşik 
Krallık vakıflarını ve sosyal girişimlerini desteklemek 
olarak tanımlamaktadır (Palandjian, ve diğerleri, 2010). 
Kurulduğu günden günümüze sanat, sosyal konut, 
eğitim, sağlık, ulaştırma ve sosyal hizmet alanlarında 
faaliyet gösteren vakıflara ve sosyal girişimlere 396,6 
Milyon İngiliz Sterlini tutarından kredi sağlamıştır.67 
50 bin İngiliz Sterlinine kadar tasarruflarının %100’ü 
sigorta fonu tarafından korunan mevduat sahipleri 
vadeye bağlı olarak %0,35 ile %1,25 oranında getiri 
elde edebilmektedir. Ancak etkiyi önceliklendiren 
yatırım stratejisini yürütme çabasındaki Charity 
Bankasının 2020 yılı etki raporunda, kredi kullananların 
%43’ünün etki verisini toplayamaması temel zorluk 

olarak önce çıkmaktadır (Charity Bank, 2021). 

2. Kıdemli Borç (Senior Debt)

a. BlueOrchard Dexia Mikro Kredi Fonu
90’dan fazla ülkede 670 finans kuruluşu ile işbirliği 
içinde 2001 yılından beri mikro kredi programlarına 9 
milyar ABD doları tutarında yatırım yapan Lüksemburg 
merkezli BlueOrchard’ın ana fon sağlayıcıları kurumsal 
yatırımcılar ve yüksek varlıklı bireylerdir.68 Fon Asya, 
Afrika ve Latin Amerika başta olmak üzere gelişmekte 
olan ülkelerde en az üç yıllık faaliyet geçmişine sahip 
mikro kredi kuruluşlarına 18 aydan 3 yıla kadar kredi 
sağlamaktadır. Program kapsamında kırsal kesimde 
yaşayan ve bankacılık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan 
gruplar ve kadın mikro girişimciler öncelikli olarak 
hedeflenmektedir. Fon yatırımcısına LIBOR faizine 
ek olarak 100 baz puan getiri olanağı sunmaktadır 
(Palandjian, ve diğerleri, 2010).

b. ACEP Cameroun S.A. 
Kamerun’un başkenti Yaunde ile Douala ve Bafoussam 
şehirlerinde faaliyet gösteren ACEP bu şehirlerde 
geleneksel bankacılık hizmetlerine erişemeyen 8.500 
adet çok küçük işletmeye mikro kredi sağlamaktadır.69 

1999 yılında kamu projesi olarak hizmetler, imalat ve 
tarım alanlarında mikro girişimlere kredi sağlamak 
üzere kurulan ACME, 2005 yılında özel şirket 
hüviyetine kavuşmuştur (Palandjian, ve diğerleri, 
2010).  Blueorchard, Kiva, Kfw gibi kuruluşlar ACME ile 
işbirliği yapmaktadır. 

c. Root Capital
Sahra Altı Afrika, Orta Amerika, Latin Amerika ve 
Güneydoğu Asya Bölgelerinde faaliyet gösteren Root 
Capital kırsal kesimde tarımsal girişimcilik, kadın 
girişimciliği, iklim değişikliği ile mücadele etme, genç 
istihdamı ve yoksulluğun azaltılması konularındaki 
projeleri ve kuruluşları desteklemektedir. Root Capital, 
finansman ihtiyaçları mikro kredi kuruluşlarının 
sağlayabileceğinin ötesinde olan ancak geleneksel 
bankalar için de fazla riskli olan projelere ve girişimlere 
fon sağlamakta ve girişimcilere finansal eğitim 
vermektedir.70 1999 tarihinde kurulan Root Capital 
yatırımcısı olan vakıflara, sürdürülebilirlik fonlarına, 
yüksek varlıklı birey fonlarına %2,5 oranında getiri 
sağlamaktadır (Palandjian, ve diğerleri, 2010).  1999 
ve 2020 yılları arasında Root Capital 2,3 milyon aileye 

63 https://www.providence.bank/wp-content/uploads/sites/225/PBT_AbouUs_Brochure_ADA.pdf
64 https://www.charitybank.org/ethical-bank
65 https://www.blueorchard.com/
66 http://acep-cameroun.org/en/home/
67 https://rootcapital.org/about-us/
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69 https://www.bridgesfundmanagement.com/our-story/
70 https://www.bridgesfundmanagement.com/our-approach/#futureskills 

740 girişime 1,5 milyar ABD doları tutarında fon 
sağlanmıştır olup (Root Capital, 2021), Tanzanya’da 
8.000 küçük ölçekli kahve üreticisini temsil eden 
Kilicafe çiftçi grubunun ham kahve işleme makine 
ekipmanları ve toplama merkezleri projelerine kredi 
verilmiştir. Piyasa faizlerinin altında olan yüzde 9 faiz 
oranıyla kullandırılan kredi ile satın alına yeni makineler 
ile su kullanımı yüzde 80 azaltılmış, üyelerin gelirleri 
artırılmıştır (Palandjian, ve diğerleri, 2010).

3. Mezzanine Finansman (Ara Finansman/
Sermaye Benzeri Borç)

a. Triodos Yenilenebilir Avrupa Yatırım Fonu
Triodos Yenilenebilir Avrupa Yatırım Fonu Lüksemburg 
merkezli Triodos Bankasının71, AB Bölgesinde 
yenilenilebilir enerji yatırımlarını finanse etmek 
için 2006 yılında hayata geçirdiği bir fondur. 
1980 yılından itibaren sosyal, çevresel ve kültürel 
projeleri finanse eden Tirodos Bankası sürdürülebilir 
bankacılık alanındaki öncü bankalardan biri olmuştur 
(Triodos Bank, 2022). Fon genellikle güneş, rüzgar, 
hidro ve biyokütle gibi yenilebilir enerji projelerinin 
finansmanında hisse senedi, sermaye benzeri borç, 
kar payı senedi, tercihli hisse senedi gibi finansal 
araçları kullanmaktadır (Triodos Bank, 2022). Öne 
çıkan örneklerden biri Belçika’da 2,7 MW kapasiteli GFS 
Veurne BVBA adlı güneş enerjisi projesine sağlanan 
1,25 Milyon İngiliz Sterlini tutarındaki sermaye benzeri 
borç formundaki finansmandır. 700 haneye hizmet 
verecek proje ile karbondioksit salımının azalması 
hedeflenmektedir (Palandjian, ve diğerleri, 2010). 
Yaptığı yatırımlarla piyasa düzeyine yakın bir oranda 
getiri elde etmekte olan banka  (Palandjian, ve diğerleri, 
2010), yenilebilir enerji projelerini yakından takip 
etmekte ve projelerin sürdürülebilir yatırım kriterlerine 
uyumlu olmasını sağlamaktadır.

b. Adobe Social Mezzanine Fund I (ASMF I)
2012 yılında Adobe Capital tarafından Meksika’da 
kurulan ve 20 milyon ABD doları büyüklüğündeli ASMF 
I,  borç benzeri enstrümanlara odaklanmaktadır. 
Meksika’da sağlık, eğitim , barınma, alternatif 
enerji sektörlerinde faaliyet gösteren küçük orta 
boy işletmelere Meksika Pesosu cinsinden gelire 
endeksli geri ödeme yapısına sahip ara finansman 
sağlamaktadır (Armeni & De Bone, 2017). Fon, erken 
aşamadaki etki odaklı küçük ve orta boy işletmelere 

esnek ödeme takvimine sahip hisse payına çevrilebilir 
kredi vermektedir. ASMF I, Meksika’da araçların 
doğalgaz dönüşümünü yapan NatGas şirketine 30,5 
milyon Meksika Pesosu büyüklüğünde ara finansman 
sağlamıştır. Gelire endeksli kredi ve hisse payından 
oluşan yatırım sonrasında karlılığı artan firmaya başka 
bir fonun yatırım yapmak istemesiyle ASMF I 2017 
yılında ilk başarılı yatırımdan çıkışını gerçekleştirmiştir. 
(Armeni & De Bone, 2017). 

c. Bridges Sosyal Girişim Fonu (Bridges Social 
Entrepreneurs Fund)
Bridges Fon Yönetim Şirketi tarafından oluşturulan 
Sosyal Girişim Fonu, geçtiğimiz 20 sene içerisinde 
hayırsever fonlardan, finans sektöründen ve 
devletten 1 milyar İngiliz Sterlini büyüklüğünde 
kaynak toplayarak, kapsayıcı ve sürdürülebilir gelecek 
hedefindeki 160’dan fazla projeye fon sağlamıştır.72 
Bridges Sosyal Girişim Fonu piyasa düzeyinde getiri 
sağlayamayan ancak ölçeğini büyütmek isteyen 
sosyal girişimlere finansman sağlamaktadır. Fon, 
belirli bir ölçekteki ve sürdürülebilir iş modeline 
sahip sosyal etki amacıyla hareket eden İngiltere 
merkezli sosyal girişimleri hedeflemektedir. Sağlıklı 
yaşam temasında bakım evleri, evde sağlık hizmetleri, 
topluluk eczaneleri ve okullara yönelik yemek 
hizmetleri gibi projeler önceliklendirilmektedir. Benzer 
şekilde geleceğin işleri ve yetenekleri, sürdürülebilir 
gezegen ve daha güçlü topluluklar temalarında projeler 
önceliklendirilmektedir.73
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4. Halka Arz Pay Piyasası Ürünleri (Public 
Equity)

a. Generation Yatırım Yönetimi Etki Yatırımı Fonu
Bu yatırım fonunun yatırımcıları devlet kurumları, 
vakıflar, yüksek varlıklı bireyler ve kurumsal 
yatırımcılardır. Örneğin Birleşik Krallık Çevre Ajansı 
1,5 milyar paund büyüklüğündeki emeklilik fonunun 
50 milyon paundunu yönetmek için Generation 
Etki Yatırım Fonunu seçmiştir. Üç yıllık yatırım 
perspektifine sahip olan fon, uzun vadeli yatırım 
yaklaşımına sürdürülebilirlik kriterlerini entegre ederek 
temel pay analizi çerçevesini geliştirmiştir. Fon, sosyal 
etkileri finansal getiriden ayırmamakta ve finansal 
getiriyi uzun vadeli yatırımın kritik belirleyicisi olarak 
görmektedir. Fon üç yıllık getiri bakımından MSCI 
Dünya endeksinin sağladığı getirinin yüzde 1,27 puan 
üzerinde performans sergilemiştir (Morningstar, 2022).

5. Girişim Sermayesi

a. Bridges Topluluk Girişim Fonu (Bridges Ventures 
Community Development Venture Fund)
Bridges Fon Yönetimi şirketi tarafından idare edilen 
Bridges Topluluk Girişim Fonu için HSBC, Barclays 
ve Citigroup gibi ticari bankalardan, Westmidland ve 
Güney Yorkshire gibi emeklilik fonlarından, Doughty 
Hanson ve Co. Wittington Investments Limited gibi 
aile şirketlerinden ve vakıflardan 75 milyon İngiliz 
Sterlini tutarında fon toplamıştır.74 Birleşik Krallık 
merkezli girişim fonunu misyon odaklı özel sektör 
fonu olarak tanımlamak mümkündür. Fon, içsel olarak 
sosyal ve çevresel hedefleri faaliyetlerinde barındıran 
sürdürülebilir şirketlere finansman sağlamaktadır. 
Fon, Birleşik Krallık’ta yeterli düzeyde yatırım 
alamayan coğrafi bölgelere odaklanmakta ve söz 
konusu bölgelerde sağlık, eğitim ve çevreye yönelik 
hedefleri olan kuruluş aşamasındaki girişimlere kaynak 
sağlamaktadır. Bölgeye ve sektöre ilişkin sosyal 
etki hedefini belirledikten sonra yatırım yapılabilir 
girişimleri belirleme sürecini sosyal tarama olarak 
adlandırmakta olan fon, tarama sonucunda finansal 
getirisi yüksek girişimlere girişim sermayesi yoluyla 
finansman sağlamaktadır. Bridges, yatırım yaptığı 
şirketlerin değerini ve etki performansını artırmaya 
yönelik danışmanlık hizmetleri de vermektedir 
(Palandjian, ve diğerleri, 2010). 

b. Aavishkaar Mikro Girişim Sermayesi Fonu (Aavishkaar 
Micro Venture Capital Fund) 
2001 yılında Hindistan’ın Bombay şehrinde kurulan 
ve 2022 itibarıyla 1,1 milyar ABD doları büyüklüğünde 
finansal varlığı yöneten Aavishkaar Şirketinin 
bünyesindeki 6 fondan birisi olan Aavishkaar Mikro 
Girişim Sermayesi Fonu, kırsal kesimde yoksulluğu 
azaltmaya yönelik projelere yatırım yapmaktadır.75 
Rockefeller Vakfı başta olmak üzere vakıflar ve etki 
odaklı yatırımcılar fona yatırım yapmaktadır. Fon 
girişimcilik odaklı kalkınma yaklaşımı ile finansal 
içerme, gıda&tarım ve temel hizmetler alanlarında 
etki yaratma hedefindeki girişimlere piyasa faizinin 
altında olacak şekilde mikro ölçekli girişim sermayesi 
ve uygun koşullu finansman sağlamakta ve firmaların 
kır-kent bağlantısını kolaylaştırmaya yönelik 
danışmanlık hizmeti de vermektedir. Hindistan’daki 
yasalar borç enstrümanı kullanımını toplam yatırımın 
%20’si ile sınırlandırılması sebebiyle girişim sermayesi 
ve pay senetleri gibi araçlar tercih edilmekte ve 
yapılan taramalar neticesinde güçlü etki ve karlılık 
potansiyeline sahip firmalara yatırım yapılmaktadır. 
Operasyonlarını 23 ülkeye yayan Aavishkaar, %99’ı 
kadın müşteri olan 10,2 milyon kişiye finansal 
hizmet sunmuş, sürdürülebilir tarım sektöründe 
505 girişime ve toplamda 6,2 milyon çiftçiye destek 
sağlamış, temel hizmetler sektöründe 654 girişime 
destek sağlayarak 28 milyon kişinin temel hizmetlere 
ulaşmasını sağlanmıştır (Shah, 2021). Şirket söz 
konusu faaliyetlerin tamamını Küresel Güney Etki Ayak 
izi olarak adlandırmakta ve raporlamaktadır.

6. Özel sermaye (Private Equity)

a. ProCredit Holding
Almanya’nın Frankfurt kenti merkezli Procredit 
Group, Güneydoğu Avrupa ve Doğu Avrupa’da faaliyet 
gösteren 22 adet kalkınma odaklı ticari bankadan 
oluşmakta76 ve Doen Vakfı, IFC, Amerika Öğretmenler 
Sigorta ve Gelir Birliği Fonu gibi farklı finansal 
kuruluşlardan yatırım almaktadır. Procredit’in 5,3 
milyar Euro tutarındaki kredi portföyünün %94’ünü 
KOBİ kredileri oluşturmakta ve kredilerin %45’i 
tarım ve imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
firmalara kullandırılmaktadır (ProCredit, 2021).  
ProCredit, Amerika Öğretmenler Sigorta ve Gelir Birliği 
Fonu ile Kolej Emeklilik Özkaynakları Fonunun Sosyal 

71 https://www.bridgesfundmanagement.com/bridges-ventures-beats-target-with-75m-for-second-community-development-venture-fund/ 
72 https://aavishkaarcapital.in/about#our_story_scroll
73 https://www.procredit-holding.com/about-us/
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Sorumlu Yatırım Girişiminin yaklaşık 100 Milyon ABD 
doları büyüklüğündeki küresel mikro finans yatırım 
programı ortaklarından biridir (Palandjian, ve diğerleri, 
2010). Holding uzun vadeli kalkınmayı destekleyecek 
şekilde finansmana erişim zorluğu yaşayan 
KOBİ’lere odaklanmakta ve kalkınma hedefini kar 
maksimizasyonunun önüne koymaktadır (ProCredit, 
2021).

b. Acumen Fonu (Acumen Fund)
2001 yılında kurulan Acumen Fonu, girişimcilik 
yaklaşımıyla küresel yoksulluk sorununun çözümüne 
katkı sunmayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir 
kuruluştur. 791 milyon ABD doların büyüklüğündeki 
varlığı yöneten Acumen Fonu, sabırlı sermaye olarak 
tanımladığı hayırsever fonları ve bireysel yatırımları 
kullanarak şebeke dışı enerji, kapsayıcı tarım, insana 
yakışır iş ve kritik hizmetlere yenilikçi yaklaşımlar 
sunan şirketlere yatırım yapmaktadır (Acumen, 
2021).  Kuruluşundan günümüze Amerika, Batı Afrika, 
Hindistan, Latin Amerika, Pakistan ve Doğu Afrika’da 
toplamda 139 şirkete 137 milyon ABD doları yatırım 
yaparak 137 milyon kişinin yaşamını olumlu yönde 
değiştirmiştir (Acumen, 2021). 

c. T2 Enerji Geçiş Fonu (Tikehau Capital’s T2 Energy 
Transition Fund)
T2 Enerji Geçiş Fonu 2018 yılında 100 Milyon Euro 
sermaye ile bir küresel alternatif varlık yönetim şirketi 
olan Tikehau Capital tarafından kurulmuştur (Tikehau 
Capital, 2021). T2 Enerji Geçiş Fonu kapsamında Avrupa 
Yatırım Bankası, Bpifrance, New York Öğretmenler 
Sistemi Emeklilik Sistemi ve bireysel yatırımcılardan 
1 milyar Euro özel sermaye fon toplamıştır. Fransa, 
İspanya, İtalya ve İrlanda’da temiz enerji, düşük 
karbonlu ulaşım ve enerji verimliliğine yönelik projelere 
ve KOBİ’lere finansman sağlayarak yaklaşık 1 milyon 
ton CO2 salımını engellenmiştir (Tikehau Capital, 
2021). Bunun yanında yenilebilir enerji alanında faaliyet 
gösteren Greenyellow, Groupe Rougnon and Crowley 
Carbon, Amarenco, Enso ve elektrikli motor parçaları 
üreten EuroGroup adlı firmalara fon sağlanmıştır.
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SONUÇ

Bu rehberde, Türkiye’de görece yeni bir kavram olan 
etki yatırımcılığının temelleri ve bu alandaki güncel 
gelişmeler ele alınmaktadır. Konu hakkında farkındalık 
yaratmayı amaçlayan çalışma, gelecekte bu alanda 
yapılacak çalışmalar için de bir ilk adım özelliği 
taşımaktadır. 

İçinde yaşadığımız hayatın giderek karmaşıklaşması, 
etki yatırımcılığının çözüm olma iddiasını ortaya 
koyacağı konu başlıklarının sayısını giderek 
artırmaktadır. Etki yatırımcılığı ile ilgili farkındalığın 
gelişmesi, bu girişimlerden elde edilmesi beklenen 
faydaların seviyesini ve kalıcılığını artıracaktır. En 
alt kademede nihai tüketicilerin etki yatırımcılığı 
konusunda başarılı performans sergileyen işletmelerin 
ürün ve hizmetlerini tercih etmeleri ile başlayacak bu 
döngü, teşebbüslerin etki yatırımcılığına daha fazla 
kaynak aktarmalarına, finans kurumlarının yeni finans 
araçları geliştirmelerine ve bu alana daha fazla fon 
tahsis etmelerine yol açacak, kamunun üzerindeki 
yük azalacak ve en sonunda toplum refahında artış 
yaşanacaktır.

Finansal ve finansal olmayan kaynakların etkin 
ve etkili bir şekilde SKA’larla uyumlu bir şekilde 
harekete geçirilmesi açısında önemli bir potansiyeli 
içinde barındıran etki yatırımcılığı, Türkiye’de uygun 
koşullarda finansmana erişim sorunu yaşayan 
kamu, özel sektör, belediyeler, sosyal girişimler ve 
STK’lar için önemli fırsatları barındırmaktadır. Söz 
konusu tarafların, uluslararası kabul görmüş ilkeler 
ve standartlara uygun bir şekilde etki ölçümleme ve 
raporlama yapması halinde “yeşile boyama” ve “etkiye 
boyama” gibi risklerin azalması ve şeffaflığın ve hesap 
verebilirliğin artmasıyla Türkiye’de sağlıklı bir etki 
yatırımcılığı ekosistemin gelişimi mümkün olacak, 
etki hedefi taşıyan firmalar, girişimler ve STK’lar 
uluslararası etki yatırımcılığı pazarı fonları başta olmak 
üzere sürdürülebilir finans piyasası fonlarına daha 
kolay erişebilecektir.

Tanımlar, standartlar, doğrulama, sertifikasyon ve 
uygulama sistemleri üzerinde uzlaşı sağlanması, 
etki ölçümü ve etki yönetimi konusunda ortak 
bir metodolojinin geliştirilmesi Türkiye’de pazar 

bütünlüğünün sağlanmasına katkı verecektir.
Kamunun ve sivil inisiyatiflerin gerçekleştireceği 
bilgilendirme çalışmaları araç, kaynak ve bilgi eksikliği 
yaşayan firma, girişim ve STK’ların etki değişkenini 
karar alma süreçlerine dâhil etmesine yardımcı 
olacaktır. 

Banka ağırlıklı bir finans sektörüne sahip Türkiye 
ekonomisinde, bankaların sürdürülebilir kalkınmanın 
finansmanı başta olmak üzere etki yatırımcılığı 
piyasasına yönelik sunacakları kısa ve uzun vadeli 
çözümler de önemlidir.
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SKA Etki Standartları Sözlüğü-
Teşebbüsler, Özel Sermaye 
Fonları ve Tahvil İhraççıları İçin 
Standartlar

EK 1

AB
Sınıflandırması

AB YTS (EU 
GBS-AB 
Yeşil Tahvil 
Standardı)

EU
Taxonomy

EU GBS (EU 
Green Bond 
Standard)

Sürdürülebilir Faaliyetler için önerilen AB Taksonomisi. 
Ekonomik faaliyetlerin listesi ve altı çevresel hedefe (iklim 
değişikliğinin sınırlandırılması; iklim değişikliğine uyum; deniz 
ve su kaynaklarının sürdürülebilir tüketimi ve muhafazası; 
döngüsel ekonomiye geçiş; kirliliğin önlenmesi ve kontrolü; 
geri dönüşüm ve atık önleme; ve sağlıklı ekosistemlerin 
muhafazası) katkıları için performans kriterleri. Önerilen AB 
Taksonomisine dahil olmak için, bir ekonomik faaliyetin en az 
bir çevresel hedefe önemli ölçüde katkıda bulunması ve diğer 
beşine önemli bir zarar vermemesinin yanı sıra minimum 
sosyal güvenceleri karşılaması gerekir.

SKA Etki Standartları, AB Taksonomisini tamamlar.

Kaynak: Sürdürülebilir Finans Teknik Uzman Grubu tarafından hazırlanan 
2019 Ek Raporu, Sürdürülebilir Bir Avrupa Ekonomisinin Finansmanı: 
Taksonomiyi Kullanmak.

* Bu bölüm, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan SKA Etki 
Standartları Sözlüğünün Türkçe’ye çevrilmesi yoluyla hazırlanmıştır.

(i) AB Taksonomisinin çevresel hedeflerinden en az birine 
önemli ölçüde katkıda bulunan, (ii) diğerlerine önemli ölçüde 
zarar vermeyen ve (iii) aksi takdirde kriterleri ve sınıflandırma 
teklifindeki eşik değerleri (asgari sosyal güvencelerin 
karşılanması dahil) karşılayan yeşil projeleri finanse eden 
tahvil gelirlerinin kullanımına yönelik gönüllü standart. ‘AB 
Yeşil Tahvili’ teriminin kullanımına yalnızca AB YTS’sinin tüm 
bileşenleri karşılandığında izin verilir.

SKA Etki Standartları, AB YTS’sini tamamlar.

Kaynak: Sürdürülebilir Finans Teknik Uzman Grubu tarafından hazırlanan 
2019 Ek Raporu, Sürdürülebilir Bir Avrupa Ekonomisinin Finansmanı: 
Taksonomiyi Kullanmak.
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ABC etki
sınıflandırmaları

Aksi teşvikler

Bağımlılıklar

B 
Laboratuvarı

ABC impact 
classifications

Perverse 
incentives

Dependencies

B Lab

Girişimlerin veya yatırımların belirli sonuçlara yönelik 
katkılarını sınıflandırmanın bir yolu olarak EYP tarafından 
geliştirilmiş ve SKA Etki tarafından bu Standartlara 
uyarlanmıştır. ABC Etki Sınıflandırmaları şunlardır:

• Mevcut bir olumsuz sonucu iyileştirerek, uygun bir 
sonuç eşiğine göre daha olumsuz bir sonuç düzeyinden 
daha az olumsuz bir sonuç düzeyine geçerek, SKA’lara 
ulaşmayı engelleyen zarar da dahil olmak üzere zararı 
önlemek veya azaltmak için hareket edin örneğin, CO2 
emisyonlarını azaltmak veya tedarik zincirlerinde çocuk 
işçiliğini ortadan kaldırmak; veya

• Mevcut bir olumlu sonucu koruyarak veya geliştirerek, 
uygun bir sonuç eşiğine göre olumlu bir sonuç seviyesini 
koruyarak veya olumludan daha olumlu bir sonuç 
seviyesine geçerek, SKA’larla ilgili olarak paydaşlara fayda 
sağlayın örneğin, halihazırda her ikisine de erişimi olanlar 
için iyi sağlık veya iyi eğitim sonuçlarını destekleyen 
ürünler satmak; veya

• Yeni bir olumlu sonuç üreterek, uygun bir sonuç eşiğine 
göre olumsuzdan olumlu bir sonuç düzeyine geçerek, 
SKA’lara ulaşmaya yönelik çözümlere katkıda bulunun 
örneğin, halihazırda bunlara erişimi olmayan topluluklarda 
sağlık veya eğitim hizmetleri sağlamak veya kredi veya 
bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan kişilere finansal 
hizmetler sunmak.

Not: EYP ayrıca, çeşitli önemli etkilerin bir kombinasyonu 
olarak anlaşılabilecek tüm girişimleri veya yatırımları 
kategorize etmek için ABC Etki Sınıflandırmalarını kullanır, 
ancak bu uygulama SKA Etki Standartlarının amaçlarıyla ilgili 
değildir.

Kaynak: Etki Yönetimi Projesi’nden uyarlanmıştır.

Asıl sorunu daha da kötüleştirecek veya eylemleri en çok 
ihtiyaç duyulan yerden uzaklaştıracak şekilde davranış 
üzerinde amaçlanmayan ve istenmeyen bir etkiye sahip olan 
teşvikler (ör. kiraz toplama).

Kuruluşların değer yaratmak ve sürdürmek için ihtiyaç 
duyduğu sosyal, beşeri ve doğal kaynaklar ve ilişkiler. Bir 
kuruluşun etkileri ve bağımlılıkları birbiriyle ilişkilidir.

Kaynak: Sermayeler Koalisyonu.

İşletmeyi iyilik için bir güç olarak kullanan küresel bir insan 
hareketine hizmet eden kar amacı gütmeyen bir kuruluş. B 
Laboratuvarı’nın girişimleri arasında B Şirket Sertifikasyonu, 
B Etki Yönetimi programlarının ve yazılımlarının yönetimi ve 
fayda şirketi gibi yönetişim yapılarının savunulması yer alır. 
B şirketleri etkilerini B Etki Değerlendirmesi ve SKA Eylem 
Yöneticisi ile yönetirler.
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Beşeri 
Sermaye

BM Kadın 
Birimi

BM Kadını 
Güçlendirme 
İlkeleri

Human 
Capital

UN Women

UN Women’s 
Empowerment
Principles

Verimliliğin geliştirilmesine ve refaha katkıda bulunan 
bireylerde vücut bulan bilgi, beceri, yetkinlikler ve nitelikler.

Kaynak: Sermayeler Koalisyonu.

Birleşmiş Milletler kendini toplumsal cinsiyet eşitliğine 
ve kadınların güçlendirilmesine adamıştır. Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları vizyonunu kadınlar ve kız çocukları için 
bir gerçeklik haline getirmek amacıyla küresel çapta çalışır 
ve dört stratejik önceliğe odaklanarak kadınların hayatın her 
alanına eşit katılımının arkasında durur:

• Kadınlar yönetişim sistemlerine eşit olarak liderlik eder, 
katılır ve yararlanır.

• Kadınlar gelir güvencesi, insana yakışır iş ve ekonomik 
özerkliğe sahiptir.

• Tüm kadınlar ve kız çocukları herhangi bir şiddetin 
gölgesinde olmayan bir hayat yaşar.

• Kadınlar ve kız çocukları, sürdürülebilir barış ve direncin 
tesis edilmesine katkıda bulunur ve daha büyük nüfuza 
sahiptir ve doğal afetlerin ve çatışmaların önlenmesinden 
ve insani yardımdan eşit olarak yararlanır.

Kaynak: BM Kadın Birimi.

İşyerinde, piyasada ve toplumda cinsiyet eşitliğinin ve 
kadınların güçlendirilmesinin nasıl teşvik edileceğine 
dair iş dünyasına rehberlik eden yedi ilkeden oluşan bir 
dizi. BM Kadın Birimi ve BMKİS arasında ortak bir girişim 
olarak geliştirildiler, uluslararası çalışma ve insan hakları 
standartları tarafından bilgilendirildiler ve işletmelerin 
kadınların toplum içindeki yerinin güçlendirilmesi ve 
toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çıkarları ve 
sorumlulukları olduğu bilincine dayandılar.

Kadını Güçlendirme İlkeleri

1. Cinsiyet eşitliğini tesis etmek amacıyla ileri seviye 
kurumsal liderlik oluşturmak.

2. İşyerinde tüm kadınlara ve erkeklere adil davranın - 
insan haklarına ve ayrım yapmamaya saygı duyun ve 
destekleyin.

3. Cinsiyet gözetmeksizin tüm işçilerin refah, sağlık, 
güvenliğini sağlayın.

4. Kadınların eğitim, öğretim ve mesleki gelişimini teşvik 
edin

5. Kadınları güçlendiren kurumsal gelişme, pazarlama ve 
tedarik zinciri pratiklerini uygulamaya koyun.

6. Topluluk faaliyetleri ve taraf tutma yoluyla eşitliği teşvik 
edin

7. Cinsiyet eşitliğini tesis edebilmek için kaydedilen 
ilerlemeyi ölçün ve açıkça raporlayın.

Kaynak: BM Kadın Birimi.
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BMÇP Fİ 
(UNEP FI-
Birleşmiş 
Milletler 
Çevre 
Programı 
Finans 
İnisiyatifi)

BMKİS 
(UNGC-
Birleşmiş 
Milletler 
Küresel 
İlkeler 
Sözleşmesi)

BMKİS’in On 
İlkesi

UNEP FI 
(United 
Nations 
Environment 
Programme 
– Finance 
Initiative)

UNGC 
(United 
Nations 
Global 
Compact)

UNGC Ten 
Principles

UNEP FI,   BM ile küresel finans sektörü arasında benzersiz 
bir ortaklıktır. 1992 Dünya Zirvesi’nin ardından, finansal 
kuruluşlarda tüm operasyon ve karar verme seviyelerinde 
sürdürülebilirlik hususlarının entegrasyonunu teşvik etmek 
ve sağlamak için oluşturulmuştur. Dünya çapında 350’den 
fazla finans kuruluşundan oluşan bir ağ ile çalışan BMÇP 
Fİ,   2006 yılında Sorumlu Yatırım İlkelerini oluşturdu ve şu 
anda hem Sorumlu Bankacılık İlkelerini hem Sürdürülebilir 
Sigortacılık İlkelerini hem de ana akım finansmanda etki 
yönetimi ve SKA başarısı için benzersiz bir çözüm ve bütünsel 
etki analizinin kökeninde bir düşün ve yap kuruluşu olan 
Pozitif Etki İnisiyatifi’ni işletiyor.

SKA Etki Standartları, BMÇP Fİ’nin Sorumlu Bankacılık İlkeleri 
ve Olumlu Etki Finansmanı İlkeleri ile uyumludur.

CEO taahhütlerine dayanan, uluslararası kuruluşları sosyal 
açıdan sorumlu ve sürdürülebilir politikalar benimsemeye 
ve ilgili faaliyetleri hakkında raporlama yapmaya teşvik eden 
gönüllü bir girişim.

On İlke, iş dünyasının insan hakları, yolsuzlukla mücadele, 
çalışma ve çevre alanlarındaki temel mesuliyetlerini açıklar. 
Bunlar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve 
Haklar Bildirgesi, Çevre ve Kalkınma konulu Rio Bildirgesi ve 
Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nden 
türetilmiştir.

On İlke, kurumsal sürdürülebilirliğin bir şirketin değer sistemi 
ve iş yapmak için ilkelere dayalı bir yaklaşım ile başladığı 
önermesine dayanmaktadır. Sorumlu kuruluşlar, varlık 
gösterdikleri her yerde aynı değer ve ilkeleri benimserler ve 
bir alandaki iyi uygulamaların diğer alandaki zararları telafi 
etmediğini bilirler.

Kuruluşlar BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesini 
stratejilere, politikalara ve prosedürlere dahil ederek ve bir 
bütünlük kültürü oluşturarak yalnızca topluma ve gezegene 
karşı temel mesuliyetlerini sürdürmekle kalmıyor, aynı 
zamanda uzun vadeli başarı için zemin hazırlıyorlar.

BMKİS’in On İlkesi

İnsan Hakları
İlke 1: İş dünyasınca, uluslararası olarak deklare edilmiş insan 
haklarının korunmasının desteklenmesi ve bu haklara saygı 
gösterilmesi.
İlke 2: İnsan hakları ihlallerinde dahil olmadıklarından emin 
olunması.
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BM Kalkınma 
Programı 
(UNDP)

BMRİ’ler 
(UNGPs-
Birleşmiş 
Milletler İş 
Dünyası ve 
İnsan Hakları 
Rehber 
İlkeleri)

UNDP (United 
Nations 
Development 
Programme)

UNGPs 
(United 
Nations 
Guiding 
Principles 
on Business 
and Human 
Rights)

Çalışma
İlke 3: İş dünyasının, toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde 
tanınmasını ve örgütlenme özgürlüğünü desteklemesi.
İlke 4: Her türlü zorunlu ve zorla çalıştırmanın sona 
erdirilmesi.
İlke 5: Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde sona erdirilmesi.
İlke 6: İş ve meslek açısından ayrımcılığın sona erdirilmesi.

Çevre
İlke 7: Kuruluşlar tarafından çevresel zorluklara yönelik 
ihtiyati bir yaklaşımın desteklenmesi.
İlke 8: Daha fazla çevresel mesuliyeti teşvik etmek amacıyla 
girişimlerde bulunulması.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesinin ve 
yayılmasının teşvik edilmesi.

Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: Kuruluşlar tarafından haraç ve rüşvet de dahil olmak 
üzere yolsuzluğun her türlüsüne karşı çalışılması.

SKA Etki Standartları, BMKİS’in On İlkesiyle bağlantılıdır.

Kaynak: BMKİS’in On İlkesi.

BM’nin değişimi savunan ve insanların daha iyi bir yaşam 
kurmasına yardımcı olmak için ülkeleri bilgi, deneyim ve 
kaynaklara bağlayan küresel kalkınma ağı. 170’den fazla 
ülke ve bölgede aktif olarak, küresel ve ulusal kalkınma 
zorluklarına çözümler üzerinde hükümetler ve insanlarla 
birlikte çalışıyor.

İnsan hakları ile ulusötesi şirketler ve diğer ticari işletmeler 
konusunda Birleşmiş Milletler’in “Koru, Saygı Duy ve Çöz” 
çerçevesini uygulayan 31 ilke (ilk 10’u devletin görevleriyle 
ilgilidir). Rehber İlkeler, Genel Sekreter Özel Temsilcisi 
tarafından geliştirildi ve 2011 yılında Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylandı.
BMRİ’ler, “ticari faaliyetlerde insan hakları ihlallerinin 
nasıl önleneceği ve ele alınacağı” konusunda en yetkili 
rehberdir77. Bu çerçevenin 1. Sütunu kapsamında, devlet, 
vatandaşlarının insan haklarını korumak için birincil yasal 
sorumluluğa sahiptir. Sütun 2, işletmelerin insan haklarını 
ihlal etmekten kaçınarak ve insan haklarına yönelik dahil 
bulundukları olumsuz etkilerini ele alarak insan haklarına 
saygı göstermelerini gerektirir. 3. Sütun, devletlerin, insan 
hakları ihlalleri meydana geldiğinde hak sahiplerinin etkili 
hukuk yoluna erişimlerini yargısal, idari veya diğer uygun 
yollarla sağlamasını gerektirir.

Buna ek olarak, BMRİ’ler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi tarafından, “dinamik ve iyi işleyen bir iş sektörünü 
teşvik ederken ve çalışma haklarını ve çevre ve sağlık 
standartlarını BMRİ’ler gibi ilgili uluslararası standartlara 
uygun olarak korurken” kullanılacak bir Uygulama Aracı olarak 
belirtilmektedir.78

77 BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Çalışma Grubu, ‘Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri: Giriş’,
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Intro_Guiding_PrinciplesBusinessHR.pdf 
78 Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, paragraf 67.
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SKA Etki Standartları BMRİ’lerle doğrudan bağlantılıdır.

Kaynak: Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’nden 
uyarlanmıştır.

BMSGAE 
(UNRISD-
Birleşmiş 
Milletler 
Sosyal 
Gelişim 
Araştırma 
Enstitüsü)

BMTKK 
(UNCTAD-
Birleşmiş 
Milletler 
Ticaret ve 
Kalkınma 
Konferansı)

Bütüncül 
(veya 
Entegre) 
düşünme

Çapraz-
kesen 
hedefler

UNRISD 
(United Nations 
Research 
Institute 
for Social 
Development)

UNCTAD 
(United Nations 
Conference 
on Trade and 
Development)

Integrative 
(or 
Integrated) 
thinking

Cross-
cutting goals

BM sistemi içinde, çağdaş kalkınma konularının sosyal 
boyutları üzerinde disiplinler arası araştırma ve politika 
analizi yapan özerk bir araştırma enstitüsü.
BMSGAE Sürdürülebilir Kalkınma Performans Göstergeleri 
Projesi araştırması, kurumsal sürdürülebilirlik 
raporlamasında, şirketlerin performansının Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarının dönüştürücü vizyonuyla tutarlı olup 
olmadığını ölçmek için paydaşların doldurması gereken bir 
dizi kör nokta belirledi:

• Eşitsizlikler, dağıtım adaletsizliği ve eşitsiz güç ilişkileri 
dahil olmak üzere sürdürülemez kalkınmanın temel 
nedenlerini fiilen dönüştüren eylemlerin ölçümü.

• Zaman içindeki performans eğilimlerini ortaya çıkaran 
nicel, zaman serisi verileri.

• Kuruluşların sürdürülebilirlik eşiklerine göre nasıl 
performans gösterdiğini gösteren sosyal bilim 
araştırmaları tarafından bilgilendirilen “maddi” ve 
“bağlama dayalı” metrikler.

Kaynak: BMSGAE.

1964’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulan, 
gelişmekte olan ülkeleri küreselleşmiş bir ekonominin 
faydalarına daha adil ve etkili bir şekilde erişmeleri için 
destekleyen ve onları daha büyük ekonomik entegrasyonun 
potansiyel dezavantajlarıyla başa çıkmak için donatmaya 
yardımcı olan kalıcı bir hükümetler arası organ. BMTKK, 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uygulanmasına katkı 
konusunda kuruluş raporlaması için temel göstergeler 
hakkında Rehber (2019) yayımladı.

Kaynak: BMTKK.

Karşıt değişkenler (örneğin sosyal, çevresel ve ekonomik 
veya finansal) arasındaki gerilimleri dengelemek ve karşıt 
fikirlerin unsurlarını içeren ancak her birinden daha üstün 
olan kararlar üretmek için karar verme süreci. Genel olarak, 
geri bildirim döngülerini içeren dört adımı takip eder: (i) 
belirginlik – sorunun ilgili yönlerini tanımlayın; (ii) nedensellik 
– ilgili ve ilgisiz kısımlar arasındaki ilişkileri belirleyin; (iii) 
mimari – (i) ve (ii) adımlarında tanımlanan ilişkileri özetleyen 
bir model oluşturun; (iv) çözümleme – kararın ve karara nasıl 
ulaşıldığının ana hatlarını çizin.

Entegre düşünme, sistemik düşünceyle ilgilidir.

Bu Standartlar kapsamında, belirli bir bağlamda öncelikli 
olarak kabul edilmeyebilecek, ancak sistem düzeyinde 
öncelikli olan ve 2030 yılına kadar SKA’lara ulaşmak için toplu 
eylem gerektiren hedefler.
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Çıktı

ÇSY (ESG-
çevresel, 
sosyal ve 
yönetişimsel) 
entegrasyon

Değer 
yaratma

Değerleme

Output

ESG 
(environmental, 
social and 
governance) 
integration

Value 
creation

Valuation

Bir kuruluşun (İşletme, Fon, Yatırımcı veya İhraççı) 
faaliyetlerinin (ör. ödenen ücretler, sağlanan eğitim saatleri 
veya satılan ürün ve hizmetler) doğrudan sonucu. Ayrıca, 
işletmenin sonuçların elde edilmesine ilişkin eylemlerinden 
veya kararlarından kaynaklanan değişiklikleri de içerebilir.

Yatırım performansı için önemli olan, yani riski azaltmak ve/
veya (finansal) getiri sağlamak amacıyla, yatırım analizine ve 
yatırım kararlarına maddi çevresel, sosyal ve yönetişimsel 
(ÇSY) faktörlerin açık ve sistematik olarak dahil edilmesi. 
Tipik olarak, ÇSY faktörleri, yatırım veya portföyün finansal 
performansı açısından önem derecelerine göre ve daha 
az tipik olarak varlık sahipleriyle ilgili diğer faktörlere 
göre seçilir. Bu nedenle, ÇSY entegrasyonunun veya ÇSY 
yatırımının birincil odak noktası, yatırımın veya kuruluşun 
paydaşları veya sürdürülebilir kalkınma sonuçlarını nasıl 
etkilediğinden ziyade, tipik olarak ÇSY konularının yatırımın 
veya kuruluşun performansını nasıl etkilediği üzerinedir.

Kaynak: SYİ ve UFK’den uyarlanmıştır, https://ifc-org.medium.com/the-
difference-between-esg-and-impact-investing-and-why-it-matters-
8bf459b3ccb6

Kuruluşlar, kendileri (ve hissedarları/sahipleri/finans 
sağlayıcıları) ve paydaşları (insanlar ve gezegen) için 
yarattıkları (ya da yok ettikleri) değer vasıtasıyla değer 
yaratırlar (ya da yok ederler). Değer yaratma (ya da yok etme) 
süreci vasıtasıyla, kuruluşların sürdürülebilir kalkınma ve 
SKA’lara ulaşma üzerinde (olumlu ya da olumsuz, doğrudan 
ya da dolaylı, kasıtlı ya da kasıtsız) bir etkisi vardır. SKA’lara 
ulaşmak, hem kuruluşlar (ve onların hissedarları/sahipleri/
finans sağlayıcıları) hem de paydaşlar (insanlar ve gezegen) 
için uzun vadeli değer yaratma açısından ciddi öneme 
sahiptir.

Kurumsal değer yaratma kavramı, kurumsal değer 
kavramından daha geniştir. Değer yaratma kavramı, kuruluş 
ve paydaşlar için birden fazla sermaye (örneğin beşeri, doğal, 
sosyal ve finansal veya ekonomik değer) arasında yaratılan 
değeri kapsar. Kuruluş değeri kavramı, özel olarak kuruluş 
ve hissedarları/sahipleri/finans sağlayıcıları için finansal 
sermayeye atıfta bulunur yani kuruluşun piyasa değeri ve 
borcunun toplamı.

Kaynak: SKA Tavsiyeleri’nden uyarlanmıştır.

Belirli bir bağlamda bir şeyin insanlar ve gezegen (veya bir 
şirketin) için göreceli önemini, değerini veya kullanışlılığını 
tahmin etme süreci.

Kaynak: Sermayeler Koalisyonu’ndan uyarlanmıştır.
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Bir varlığın piyasa fiyatlarına yansımayan (yani bir kuruluşun 
işletme değeri veya bir yatırımın değerlemesi) insanlar, 
topluluklar, toplum veya gezegen üzerindeki olumlu veya 
olumsuz, kasıtlı veya kasıtsız, doğrudan veya dolaylı etkiler.

DKÖİ, şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma 
çabalarını teşvik etmek ve hızlandırmak için çalışarak özel 
sektörün toplumun geneli için sürdürülebilir bir geleceğe 
yönelik etkisini çoğaltma etrafında bir hareket ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. DKÖİ, şirketlerin SKA’lardaki 
performansını karşılaştırmak için kriterler geliştirmeye 
başladı.

İnsanlara fayda akışı sağlamak için bir araya gelen 
yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynaklar stoku.

Kaynak: Sermayeler Koalisyonu.

Gezegensel sınırlar kavramlarını sosyal sınırlarla birleştiren 
sürdürülebilir kalkınma için bir çerçeve. 2012 yılında Oxford 
Üniversitesi’nden Kate Raworth tarafından geliştirildi (A 
Safe and Just Space for Humanity, Oxfam, 2012; Doughnut 
Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century 
Economist, 2017).

Farklı varsayımlara (ör. beklenen bir durum, en kötü durum 
ve en iyi durum senaryoları) dayalı bir dizi makul senaryo 
belirleme ve senaryodaki değişikliklere dayalı olarak 
sonuçların değişkenliğini değerlendirme süreci. Bu, özellikle 
belirsizlik durumunda, yani değişkenler tamamen işletmenin 
kontrolünün içinde olmadığında veya dışında olduğunda (örn. 
iklim değişikliği) önemlidir.

“Daha iyi bir yaşam için daha iyi politikalar” oluşturmayı gaye 
edinen uluslararası bir kuruluş. Hükümetler, politikacılar 
ve vatandaşlarla birlikte EİKÖ, uluslararası standartlar 
oluşturmak ve ekonomik, sosyal ve çevresel zorluklara kanıta 
dayalı çareler bulmak için çalışıyor. Veri ve analiz, tecrübe 
alışverişi, iyi uygulama paylaşımı ve kamu politikaları ile 
küresel norm tespit etme noktasında tavsiyeler için bir bilgi 
merkezi ve forum sağlar. Geçtiğimiz on yıllar boyunca EİKÖ, 
etki ölçümüne odaklanan, giderek artan sayıda uluslararası 
çabaya girişti.

‘Yeterince iyi’ kabul edilen bir toplumsal norm veya ekolojik 
düzey örneğin, bilime dayalı hedefler ve 2030 yılına kadar 
başarı için hedefleri (ve eşikleri) ana hatlarıyla belirten 
SKA’larda belirtildiği gibi.

Sonuç eşiği, sonuç için kabul edilebilir aralığı tanımlar. 
Kabul edilebilir aralığın dışındaki performans negatif veya 
sürdürülemezdir. Kabul edilebilir aralıktaki performans 
olumlu veya sürdürülebilirdir. Sonuç eşikleri yerel, ulusal veya 
uluslararası olarak belirlenebilir. Ayrıca, etkilenen paydaşların 

Dışsallıklar

DKÖİ (WBA-
Dünya 
Karşılaştırma 
Ölçütü 
İttifakı)

Doğal 
sermaye

Donut 
ekonomisi

Duyarlılık 
ve senaryo 
analizi

EİKÖ (OECD-
Ekonomik 
İşbirliği ve 
Kalkınma 
Örgütü)

Eşik değer

Externalities

WBA (World 
Bench-
marking 
Alliance)

Natural 
capital

Doughnut 
economics

Sensitivity 
and scenario 
analysis

OECD 
(Organisation 
for Economic 
Co-operation 
and
Development)

Threshold
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bakış açısını da temsil etmelidirler, bu nedenle paydaş geri 
bildirimi, özellikle iyi oluşturulmadıklarında sonuç eşiklerini 
doğrulamanın önemli bir yolu olabilir.

(Not: Yeterince temsil edilmeyen paydaş gruplarının, iş veya 
diğer faaliyetlerin temel haklara ve hizmetlere erişimleri 
üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olmayabileceğini 
kabul etmek ve buna göre uyarlamak için özen gösterilmelidir. 
Yerel olarak belirlenmiş normların uluslararası normlardan 
daha az iddialı olduğu durumlarda, uluslararası normlara 
öncelik verilmelidir.)

Kuruluşun doğrudan ürünleri, hizmetleri veya kendi 
operasyonları aracılığıyla veya dolaylı olarak tedarik ve değer 
zincirleri aracılığıyla eylem veya kararlarının neden olduğu bir 
sonuçta (refah açısından) uzun vadeli bir değişiklik. Etkiler 
olumlu veya olumsuz, amaçlanmış veya kasıtsız, birincil veya 
ikincil olabilir.

Kaynak: Etki Yönetimi Projesi ve Sermayeler Koalisyonu’ndan uyarlanmıştır.

Kuruluşun (İşletme, Fon, İhraççı) stratejik etki amaçları. 
İşletme ayrıca, belirli kilometre taşlarına veya etki amaçlarına 
yönelik ilerlemesini izlemek için kullanacağı göstergelerin 
etki hedeflerini veya etki performansını (beklenen değer) 
belirleyebilir. Etki hedefleri, kuruluşun daha uzun vadeli etki 
amaçlarını destekler, ancak doğası gereği daha orta veya 
daha kısa vadeli olabilir.

SKA Etki Standartlarında kapsanan etki bütünlüğünün temel 
özellikleri şunları içerir:

• BMRİ’ler, gezegen sınırları ve diğer sorumlu iş 
uygulamaları ile uyumlu olarak insan haklarına saygıyı 
yaklaşıma dahil etmek.

• Sağlam ve tutarlı etki yönetimini karar verme ve 
uygulamalara uygun şekilde entegre etme (yani strateji, 
yönetim yaklaşımı, şeffaflık ve yönetişim genelinde 
uygulamaya yerleştirme)

• Önemli olumlu etkileri artırmak ve önemli olumsuz 
etkileri önlemek veya önemli ölçüde azaltmak için 
hareket etmek amacıyla, sürdürülebilir kalkınma ve 
SKA’lar üzerindeki tüm önemli olumlu ve olumsuz, 
amaçlanan ve istenmeyen, doğrudan ve dolaylı etkileri 
belirlemek, ölçmek, değerlendirmek, yönetmek ve 
iletmek.

• Paydaşların bakış açılarını dikkate almak da dahil olmak 
üzere, sürdürülebilir kalkınma ve SKA’lara ulaşmak için en 
gerekli olan şeyler açısından önemliliğin tanımlanması.

• Bağlam içinde kararlar vermek, yani hükümet, bilimsel 
ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere saygın 
kurumlardan alınan güvenilir ve ilgili verileri kullanmak; 
paydaşları kendilerini etkileyen kararlara dahil etmek; 
uygun referansların, karşı olguların ve eşiklerin 
belirlenmesi; ve kararları ve performansı ilişkilendirmek 
için iddialı etki amaçları belirlemek.

Etki

Etki amaçları

Etki 
bütünlüğü

Impact

Impact goals

Impact 
integrity
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• Etki için tüm paydaş grupları arasında yaygın olarak 
anlaşılan ortak tanımları ve ortak bir dili benimsemek.

• Etki beyanlarıyla ilgili olarak, raporlama yapan kuruluşun 
iyi niyetle etki iddialarında bulunarak sorumlu iş 
uygulamalarını ve etki yönetimini karar verme sürecine 
nasıl entegre ettiğine ve sürdürülebilir kalkınma ve 
SKA’lar üzerindeki tüm önemli etkilerine ilişkin bütün, 
eksiksiz, sağlam ve bozulmamış bir resim sağlamak 
üzere hareket etmesi (yani olumlu etkileri abartmamak 
veya olumsuz etkileri olduğundan az göstermemek, 
etkileri uygun bağlama yerleştirmek ve şunlar hakkında 
şeffaf olmak: (i) farklı etki boyutlarını hesaba katan 
ve farklı paydaş gruplarına yönelik olumlu ve olumsuz 
etkileri netleştirmeyen tüm maddi (olumlu ve olumsuz, 
amaçlanan ve amaçlanmayan, doğrudan ve dolaylı) 
etkiler; (ii) etkiler hakkındaki anlayıştaki boşluklar 
ve sınırlamalar (örneğin, eksik bilgi, veri kalitesi 
sorunları, yapılan varsayımlar); (iii) olumlu ve olumsuz 
sonuçlar arasında veya farklı paydaş grupları arasında 
yapılan ödünleşmeler ve (iv) etkinin beklendiği gibi 
gerçekleşmeme riskinin doğası ve büyüklüğü)

• Etki performansıyla ilgili olarak, etki iddialarının doğru 
olmasını ve kanıtlarla desteklenmesini sağlamak. 
İlişkilendirme etkisi iddiaları, titiz bir değerlendirmeye 
dayanmalı ve potansiyel bir ilişkilendirme öneren ancak 
kuruluşun eylemlerinden veya kararlarından kaynaklanan 
sonuçtaki değişikliği doğrulamayan diğer değerlendirme 
türlerinden açıkça ayırt edilmelidir. Her durumda 
ilişkilendirmeyi göstermek için yöntem sınırlamaları olsa 
da, etki performansı savlarının çok açık olması gerekir. 
Etkinin doğru analizi, müdahalenin yokluğunda bu 
sonuçların ne olacağına dair bir karşı olgusallık gerektirir.

• Faaliyetlerin uygun kültür, yeterli kapasite ve 
yetenekler, sağlam yönetişim ve etki uygulamalarının 
bağımsız temini, veri, performans ve raporlama ile 
temellendirilmesini ve desteklenmesini sağlamak.

Değerlendirilmekte olan müdahalenin (veya faaliyetlerin) 
sonuçları nasıl etkilediğine dair bu etkilerin kasıtlı veya 
kasıtsız olmasına bakılmaksızın bir değerlendirme. Etkinin 
doğru analizi, müdahalenin yokluğunda bu sonuçların ne 
olacağına dair bir karşı-olgusallık gerektirir.

Kaynak: OECD, Etki Değerlendirme İlkeleri Çerçevesi.

Bağımsız üçüncü taraf değerlendiriciler tarafından 
gerçekleştirilen etki değerlendirmeleri, özellikle paydaşlara 
yönelik risklerin yüksek olduğu ve/veya kolayca geri 
döndürülemediği durumlarda uygun olabilir.

Özel Sermaye Fonları için SKA Etki Standartları ile ilgili olarak, 
etki hedefleri, Fon tarafından her bir bireysel yatırıma ilişkin 
olarak belirlenen etki amaçlarına atıfta bulunur (bunları, 
fonun genel olarak fon ile ilgili olarak belirlediği portföy 
düzeyindeki etki amaçlarından ayırmak için).

Etki 
değerlen-
dirmesi

Etki hedefleri

Impact 
evaluation

Impact 
targets
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Yatırımın ömrü boyunca etki yönetimi ve etki performansı ile 
ilgili olarak fon ve yatırım alan müessese arasında mutabık 
kalınan hedefler, beklentiler (hem fonun hem de yatırım alan 
müessesenin) ve şartlar (yatırımdan çıkış hükümleri dahil) 
yatırım anlaşmasının yasal belgelerinde belgelenir.

Uygun yöntemleri kullanarak ilgili etkileri (ve bağımlılıkları) 
ölçme ve değerlendirme süreci.

Kaynak: Sermayeler Koalisyonu.

Fon ve yatırımcı tarafından üzerinde anlaşmaya varılan ve 
yatırımcı ve fonun yatırımın ömrü boyunca etki yönetimi 
uygulamalarını ve/veya etki performansını iyileştirmek 
(veya fon söz konusu olduğunda, iyileştirmeyi desteklemek) 
için alacağı kararlaştırılan eylemleri ve üzerinde anlaşmaya 
varılan etki göstergelerini ve hedeflerini belirleyen bir plan.

İyi bir etki raporu aşağıdakiler hakkında bilgi içerir:

• Etkilerin nasıl belirlendiği veya seçildiği.
• Seçtiklerimizin doğru olduğunu nereden bildiğimiz.
• Etkimiz için hangi hedeflerin belirlendiği.
• Olumlu ve olumsuz etkilerin nasıl dahil edildiği.
• Bu hedeflere karşı etkiler ve net etki üzerindeki 

performans.
• Minimum eşik değerine karşı performans.
• Rapordaki bilgilerden hangi kararların etkilendiği.
• Etkiyi artırmak ve etki bilgilerinin kullanımını iyileştirmek 

için hangi planların olduğu.
• Bilgilerin nasıl güvence altına alındığı veya denetlendiği.

Etkinin beklenenden farklı olma olasılığı ve etkiyi yaşayan 
paydaşların bakış açısından farkın kayda değer olması. 
Örneğin, etki beklenenden daha düşük, hatta olumsuz olabilir 
veya gerekli zaman ölçeğinde SKA’lara katkıda bulunmak için 
gerekenden daha düşük olabilir.

Etki risklerini değerlendirmek için, işletmelerin ve 
yatırımcıların, sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara katkıda 
bulunmama, 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınmayı ve 
SKA’ları gerçekleştirmek için gerekenden daha düşük veya 
optimal olmayan bir oranda katkıda bulunma ve istenmeyen 
olumsuzluklara yol açma olasılığını ve sonuçlarını dikkate 
almaları gerekir.

Etki riski türleri şunları içerir:

Kanıt riski: Hangi etkinin meydana geldiğini bilmek için 
yüksek kaliteli veri yetersizliği
Dış risk: Dış faktörler, beklenen etkinin sağlanmasını 
zorlaştırır
Paydaş katılım riski: Paydaşların beklentileri veya deneyimleri 
yanlış anlaşılır veya hesaba katılmaz
Bırakma riski: Olumlu etki kalıcı değil veya olumsuz etki artık 
azaltılmıyor

Etki koşulları

Etki ölçümü

Etki planı

Etki raporunu 
“iyi” yapan 
USDÖ’ler

Etki riski

Impact terms

Impact 
assessment

Impact plan

SVI’s what 
makes a 
‘good’ impact 
report

Impact risk
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Etkinlik riski: Beklenen etki daha az kaynakla veya daha düşük 
maliyetle elde edilebilirdi
Yürütme riski: Faaliyetler planlandığı gibi yapılmaz ve istenen 
sonuçlarla sonuçlanmaz
Uyum riski: Etki, kuruluşun (İşletme, Fon, Yatırımcı veya 
İhraççı) iş modeline bağlı değildir
Dayanma riski: Gerekli faaliyetler yeterince uzun bir süre 
boyunca gerçekleştirilmez
Beklenmeyen etki riski: İnsanlar ve gezegen tarafından 
önemli ölçüde beklenmedik olumlu ve olumsuz etkiler yaşanır
Önemlilik riski: Karar verme sürecine, optimal olmayan 
kararların alınması riskini artıran öneli sonuçlar dahil edilmez 
ve/veya önemli olmayan sonuçlar dahil edilir.

Kaynak: Etki Yönetimi Projesi ve Uluslararası Sosyal Değer Örgütü’nden 
uyarlanmıştır.

Bir İşletme, Fon, İhraççı, yatırımın veya yatırım alan 
müessesenin sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara nasıl 
olumlu katkıda bulunmasının beklendiğine dair sonuca dayalı 
bir hipotez. Etki tezi, uygulanabilir olduğu şekilde strateji, 
iş modelleri veya yatırım tezinden ayrı olabilir, ancak ideal 
olarak bunlara entegre edilir.

Fonlar özelinde, fon tipik olarak fonla ilgili olarak genel etki 
tezini geliştirecek ve ardından yatırımlarının veya yatırım 
alan müesseselerin her biri için bir etki tezi geliştirecektir. 
Bununla birlikte, bazı yatırımcılar, fonun ön tarama ve durum 
tespiti sürecinin bir parçası olarak gözden geçirdiği kendi 
etki tezlerini (veya değişim teorilerini) halihazırda geliştirmiş 
olabilir.

Kaynak: KEYA’dan uyarlanmıştır, https://thegiin.org/creating-a-strong-
investment-and-impact-thesis%20

IMP aracılığıyla 2000’den fazla uygulayıcıdan oluşan bir 
topluluk tarafından geliştirilmiştir. Etki verisi kategorileri, 
bireysel bir etkiyi en doğru şekilde değerlendirmek için 
gereken bilgileri özetlemektedir. Etkinin Beş Boyutunda yer 
alan tüm yönetim sorularını yanıtlamak için gereken verileri 
sağlayarak bir sonucu bağlama yerleştirirler.

Not: Veri kategorileri, istek uyandıran bir bilgi kümesini temsil 
eder. Çoğu durumda, kuruluşların veri boşlukları ve/veya 
istenen veri kategorisi için bir vekil görevi gören bilgilerle baş 
etmesi gerekir. Bu, daha yüksek etki riski anlamına gelir.

Ne: İlgili dönemde nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Olumlu 
mu, olumsuz mu? Bunu yaşayan insanlar (veya gezegen) için 
sonuç ne kadar önemlidir?

Sonuç düzeyi: Paydaşın kuruluşla (İşletme, Fon, Yatırımcı veya 
İhraççı) ilişki kurarken deneyimlediği sonuç düzeyi. Sonuç 
düzeyi, olumlu veya olumsuz, kasıtlı veya kasıtsız olabilen 
refahın bazı yönlerini ölçer.

Sonuç eşiği: Toplumsal hedeflere (ör. SKA hedefleri) veya 

Etki tezi 
(veya değişim 
teorisi)

Etki verisi 
kategorileri

Impact thesis 
(or theory of 
change)

Impact data 
categories
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ekolojik sınırlara göre “yeterince iyi” olan sonuç düzeyi. 
Sonuç eşiği, sonuç için kabul edilebilir aralığı tanımlar. 
Kabul edilebilir aralığın dışındaki performans olumsuz veya 
sürdürülemezdir. Kabul edilebilir aralıktaki performans 
olumlu veya sürdürülebilirdir. Sonuç eşikleri yerel, ulusal veya 
uluslararası olarak belirlenebilir. Ayrıca, etkilenen paydaşların 
bakış açısını da temsil etmelidirler, bu nedenle paydaş geri 
bildirimi, özellikle iyi oluşturulmadıklarında sonuç eşiklerini 
doğrulamanın önemli bir yolu olabilir.

Sürdürülebilir kalkınma ve SKA’lar için sonucun önemi: 
Paydaşların yaşadıkları sonucun kendileri için önemli olup 
olmadığına (diğer sonuçlara göre) ilişkin bakış açıları dahil 
olmak üzere saygın hükümet, bilimsel ve sivil toplum 
kuruluşlarından alınan veriler

SKA hedefi: Sonucun ilgili olduğu belirli SKA hedefleri; bir 
sonuç, birden fazla SKA hedefiyle ilgili olabilir veya SKA 
hedeflerinden farklı sürdürülebilir kalkınma sonuçlarıyla ilgili 
olabilir.

Kim: Sonucu kim yaşıyor? Sonuçla ilgili olarak etkilenen 
paydaşlar ne kadar yetersiz hizmet alıyor?

Paydaş: Etkiyi yaşayan paydaş türü.

Coğrafi sınır: Paydaşın sonucu deneyimlediği coğrafi konum.

Referans   düzeyindeki sonuç düzeyi: Bir paydaşın kuruluşla 
(İşletme, Fon, Yatırımcı veya İhraççı) ilişkiye girmeden 
veya kuruluştan başka bir şekilde etkilenmeden önce 
deneyimlediği sonucun seviyesi. Eşik tarafından tanımlanan 
kabul edilebilir aralığın dışında bir sonuç düzeyi yaşayan 
paydaşlar, sonuçla ilgili olarak yetersiz hizmet almaktadır.

Paydaş özellikleri: Paydaşların bölümlendirmesini sağlamak 
için sosyodemografik ve/veya davranışsal özellikleri ve/veya 
ekosistem özellikleri.

Ne kadar: Ölçek, derinlik ve süre boyunca sonucun ne kadarı 
gerçekleşir?

Ölçek: Sonucu yaşayan bireylerin sayısı. Gezegen paydaş 
olduğunda, bu kategori alakalı değildir.

Derinlik: Paydaş tarafından yaşanan değişimin derecesi. 
Derinlik, ‘referanstaki sonuç düzeyi’ (Kim) ile ‘dönemdeki 
sonuç düzeyi’ (Ne) arasında meydana gelen değişikliği analiz 
ederek tahmin edilir.

Süre: Bir paydaşın bir sonucu deneyimlediği süre.

Katkı: Bu değişiklik yine de olur muydu?

Karşıolgusal derinlik: Kuruluşla etkileşime girmeden veya 
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kuruluştan etkilenmeden, her halükarda gerçekleşecek 
tahmini değişiklik derecesi. Emsal kuruluşların performansı, 
sektör veya yerel karşılaştırma ölçütleri ve/veya paydaş 
geri bildirimleri, paydaş için her halükarda meydana 
gelmesi muhtemel değişimin derecesini tahmin etmek için 
kullanılabilecek karşı olgu örnekleridir.

Karşıolgusal süre: Sonucun, kuruluşun eylemleri veya 
kararlarıyla ilgilenmeden veya bunlardan etkilenmeden, her 
halükarda devam edeceği tahmini süre. Emsal kuruluşların 
performansı, sektör veya yerel karşılaştırma ölçütleri ve/
veya paydaş geri bildirimleri, paydaş için her halükarda 
gerçekleşmesi muhtemel süreyi tahmin etmek için 
kullanılabilecek karşı olgu örnekleridir.

Risk: Etkinin beklendiği gibi gerçekleşmemesinin insanlar ve 
gezegen için riski nedir?

Risk türü: İnsanlar ve/veya gezegen için beklenen etkinin 
sağlanmasını engelleyebilecek risk türü (bkz. Etki riski).

Risk düzeyi: Riskin gerçekleşme olasılığı ile ortaya çıkması 
halinde insanlar ve/veya gezegen için sonucun ciddiyetinin 
birleştirilmesiyle değerlendirilen risk seviyesi.

Örneğin:

Sonuç düzeyi = mevcut dönemdeki sonuç göstergesi (Ne)

Referans   düzeyine göre sonuç düzeyinde değişiklik = sonuç 
göstergesindeki değişimin derecesi (Ne Kadar)

Referans = başlangıçtaki sonuç göstergesi (Kim)

SKA ve/veya diğer sonuç eşiği = istenen sonuç göstergesi 
seviyesi (Ne)

Etkiyi tam olarak anlamak için gereken diğer bağlamsal 
bilgiler = diğer veri kategorilerini kapsar (Katkı ve Risk)

Kaynak: Etki Yönetimi Projesi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da dahil olmak üzere 
küresel zorluklara finansal getiri ile birlikte pozitif, ölçülebilir 
sosyal ve çevresel etki yaratma niyetiyle yapılan yatırımlar. 
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hayata 
geçirilebilen etki yatırımlarıyla yatırımcıların stratejik 
hedefleriyle ilişkili olarak piyasanın altı düzeyden piyasa 
düzeyine kadar bir dizi getiri hedeflenebilir.

Kaynak: KEYA ve UFK’den uyarlanmıştır, https://ifc-org.medium.com/the-
difference-between-esg-and-impact-investing-and-why-it-matters-
8bf459b3ccb6.

Etki 
yatırımları

Impact 
investments
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İnsanlar ve gezegen üzerindeki etkiler konusunda yüzeysel 
veya samimiyetsiz bir ilgi gösterilmesi veya yatırımcıları veya 
müşterileri çekmek için etki iddialarının abartılması.

Kaynak: Rappaport, E., 2019, Impact investing is moving into the 
mainstream, but at what cost? (Morningstar, cited 14 June 2019), Marquis, 
C., and M. W. Toffel, 2011, The globalization of corporate environmental 
disclosure: accountability or greenwashing? Harvard Business School 
Working Paper No.11-115 (Citeseer, Boston, MA) ve Ludvigsen, P., November 
2015, Advanced topics in green bonds: Risks (First Environment, New 
Jersey) cited 5 October 2019.

Sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara katkıları optimize etmek 
için strateji, yönetim yaklaşımı, raporlamalar ve yönetişim 
yoluyla sürdürülebilir kalkınma ve etki değerlendirmelerini 
karar verme ve uygulamalara entegre etmeye yönelik devam 
eden uygulama. Bu, uygun referans değerler ve eşikler 
bağlamında iddialı etki hedefleri belirlemeyi; paydaşları karar 
alma sürecine dahil etmeyi; önemli etkilerin belirlenmesini, 
ölçülmesini, değerlendirilmesini, yönetilmesini ve 
açıklanmasını; ve öğrenme ve sürekli iyileştirme 
mekanizmalarının oluşturulmasını kapsar.

Etki Yönetimi Projesi aracılığıyla 2000’den fazla uygulayıcıdan 
oluşan bir topluluk tarafından geliştirilmiştir. Beş Boyut, 
yanıtlandığında, bireysel bir etkinin tam olarak anlaşılmasına 
ve farklı etkiler arasında karşılaştırma veya seçim 
yapılmasına yardımcı olan bir dizi yönetim sorusunu temsil 
eder. Bu sorular, etki ölçümü ve yönetimi için ölçüme ve 
veri gereksinimlerine rehberlik eder (Etki verisi kategorileri 
aşağıdadır).

Ne - İlgili dönemde hangi sonuç düzeyi gerçekleşiyor? Sonuç 
eşik değere göre pozitif mi yoksa negatif mi? Bunu yaşayan 
insanlar (veya gezegen) için sonuç ne kadar önemlidir?

Kim - Sonuca kim maruz kalıyor? Etkilenen paydaşlar sonuçla 
ilgili olarak ne kadar yetersiz hizmet alıyor (referans ile sonuç 
eşiği karşılaştırıldığında)?

Ne kadar - Sonuçtaki değişiklik nedir? Kaç kişi için? Ne kadar 
sürer?

Katkı - Değişiklik muhtemelen kendiliğinden olmuş olabilir 
mi?

Risk - Etkinin beklendiği gibi gerçekleşmemesinin insanlar ve 
gezegen için riski nedir?

Kaynak: Etki Yönetimi Projesi

Etki yıkaması 
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yıkama)
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Fon’un sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara yaptığı olumlu ya 
da olumsuz katkı(lar).

Pozitif yatırımcı katkıları:

SDG etkisinin önemli olduğunun sinyalini vermek: Belirli 
yatırımlara yatırım yapmamayı veya onları desteklemeyi 
seçmek – öyle ki, tüm yatırımcılar aynı şeyi yapsaydı, 
sermaye piyasaları tarafından SKA’lar üzerindeki etkilerin 
eninde sonunda “fiyatlandırmasına” yol açardı. Sinyalizasyon 
önemli bir başlangıçtır. Ancak tek başına, diğer katkı 
biçimleriyle karşılaştırıldığında toplumsal konularda ilerleme 
kaydetmesi olası değildir.

Akif katılım: Yatırım yapılanların etki performanslarını 
iyileştirmek için uzmanlık ve ağları kullanan önemli 
proaktif çabalar. Katılım, şirketlerle diyalogdan, fon’un 
yönetim kurulunda yer almasına ve uygulamalı yönetim 
desteği sağlamak için kendi ekiplerini veya danışmanlarını 
kullanmasına kadar geniş bir yaklaşım yelpazesini içerebilir.

Yeni veya yetersiz sermaye piyasalarını büyütmek: Fonun etki 
tezi ve portföy düzeyinde etki hedefleri doğrultusunda çekici 
bir SKA etkisi ve finansal fırsat sunan yeni veya daha önce 
gözden kaçan fırsatlara demir atmak veya bunlara katılmak. 
Bu durum ek karmaşıklık, likidite azlığı veya daha yüksek risk 
algısı içerebilir. 

Riske ayarlı finansal getiri konusunda esnek olmak: Belirli 
yatırım alan müessese türlerinin, belirli türde SKA etkisi 
yaratmak için orantısız, riske ayarlı getirileri kabul etmesi 
gerekliliğinin kabul edilmesi.

Pazar liderliği göstermek ve saha oluşturmaya katkıda 
bulunmak: SKA’ların fonun direkt portföy etkisinin ötesine 
geçmesine izin vermek. Bu, SKA etki verilerinin ve derslerinin 
kamuya açık olarak paylaşılması, başkalarına rehberlik 
edilmesi ve olanak sağlanması, daha büyük SKA etkisi için bir 
kolaylaştırıcı olarak ortaklıkların keşfedilmesi, açık kaynak 
araçları ve kaynakları gibi endüstri altyapısının geliştirilmesi 
ve aracılar, platformlar ve ağlar eklenerek ve politika 
reformlarını teşvik ederek değerin ölçeklenmesine yardımcı 
olunmasını kapsar.

Negatif yatırımcı katkıları:

Yatırım yapılan müesseselerin olumlu etkilerini baltalayan 
finansal uygulamalar, örneğin:

• Şirket satın almak için borç kullanmak, temettü ödemek 
(hem özel sermaye hem de halka açık şirketlerde) veya 
halka açık şirketlerde hisse geri alımı yapmak gibi finans 
mühendisliği

• İç Karlılık Oranı’nın mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 
parayı geri kazanmayı amaçlayan paranın zaman değeri 
bileşeni veya bir şirkete yatırım ve krediler sağlayabilecek 

Etkiye 
Yatırımcı 
Katkıları

Investor
contribution(s) 
to Impact
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FAVÖK ayarlamaları gibi kısa vadeli sonuçlara odaklanan 
finansal analiz metodolojilerinin olabileceğinden daha 
güvenli gözükmesi.

• Kriz zamanlarında acil destek için devlet fonlamasına 
ihtiyaç duyarken diğer hallerde vergi cennetlerinde 
bulunan fonlar. 

Yanlış tasarlanmış tazminat ve teşvikler, örneğin:

• Portföy şirketlerindeki çalışanlara göre fon yöneticilerini 
orantısız bir şekilde ödüllendirebilecek fon yöneticisi 
tazminatı

• Yatırım profesyonel teşviklerinin ve performans 
incelemelerinin yapılandırılması - örneğin, daha uzun 
vadelilere karşı kısa vadeli finansal getiriler.

Hissedar ve yatırımcı önceliği, örneğin:

• Paydaşların bir kısmının çıkarlarını diğer paydaşların 
çıkarlarının üzerinde tutmak.

Kaynak: Etki Yönetimi Projesi’nden uyarlanmıştır.

Etkinin nasıl ölçüleceği ve yönetileceği konusunda küresel 
fikir birliği oluşturmak için bir forum. EYP, 2000’den fazla 
uygulayıcıdan oluşan bir uygulayıcı topluluğunu bir araya 
getirir ve etki ölçümü ve yönetimi için standartları birlikte 
oluşturmak ve koordine etmek için standart belirleyen 
kuruluşlar (B Laboratuvarı, KEYA, KRİ, KYG, UFK, EİKÖ, 
PRI, SMSK, USDÖ, BMKP, BMÇP Finans İnisiyatifi ve Dünya 
Karşılaştırma Ölçütü İttifakı dahil) arasında bir işbirliği olan 
EYP Yapılandırılmış Ağı’nı kolaylaştırır.

EYP sözleşmelerinin temel bileşenleri, SKA Etki 
Standartlarına entegre edilmiştir.

Kaynak: Etki Yönetimi Projesi.

Satış, servis, tedarik, pazarlama ve paydaş etkileşimleri dahil 
olmak üzere, bir işletmenin kendi çalışanları veya ilgili taraflar 
aracılığıyla üstlenilen doğrudan ve dolaylı ticari faaliyetler.

Girişim değeri için finansal olarak önemli olduğu kabul edilen 
sürdürülebilir kalkınma konularının (riskler ve fırsatlar) 
değerlendirilmesi (yani, sürdürülebilir kalkınma ve SKA’ların 
başarılması için önemli olan daha geniş konuların veya etkileri 
yaşayan paydaşların ve mali yönlerin kesinlikle ötesine 
geçenlerin aksine).

Sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkıda bulunmayı ve 
SKA’lara ulaşmayı amacına, stratejisine, yönetim yaklaşımına, 
yönetişim uygulamalarına ve karar alma süreçlerine 
yerleştirmeyi amaçlayan fon. Fonlar özel sermaye, özel borç 
veya risk sermayesi fonları olabilir.

EYP (IMP-
Etki Yönetimi 
Projesi)

Faaliyetler

Finansal 
önemlilik

Fon

IMP (Impact 
Management 
Project)

Activities

Financial 
materiality

Fund
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Fonun stratejisini uygulamaktan ve portföyünü yönetmekten 
sorumlu kişi.

SKA’lara katkıda bulunmak için kurumsal düzeyde bir 
strateji benimseyen ve fonların genel kullanımı ve kurumsal 
düzeydeki SKA etkileri için hesap verebilirlik sağlamayı 
taahhüt eden şirketler tarafından ihraç edilen tahviller. 
Genel amaçlı SKA Tahvilleri hükümetler tarafından da ihraç 
edilebilir ve teminatsızdır.

Kaynak: BMKİS, BMÇP Fİ, SKA Tahvilleri | Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
için Sermaye Piyasalarından Yararlanmak.

Fon toplayan ve yatırımlara kaynak bulunması, yatırımların 
yapılandırılması ve sınırlı sorumlu ortaklara dağıtım yapılması 
için yatırımdan çıkılması dahil fonun günlük işlemlerini 
yöneten kişi.

Kuruluş eyleminden veya kararından etkilenenlerden bilgi 
toplayarak ve bunlara yanıt vererek bir ürünü veya süreci 
geliştirmeye yönelik bir sistem.

Kaynak: Uluslararası Sosyal Değer Örgütü’nden uyarlanmıştır.

İnsanlığın güvenli bir şekilde faaliyet gösterebileceği 
çevresel sınırları tanımlar. 2009 yılında Avustralya Ulusal 
Üniversitesi’nden W. Steffen ve Stockholm Dayanıklılık 
Merkezi’nden J. Rockstrom tarafından önerildi.

Etki performansı için sonuçlarla birlikte tüm paydaşlara 
(sonuçları yaşayanlar dahil) hesap verme koşulu.

Kaynak: Uluslararası Sosyal Değer Örgütü’nden uyarlanmıştır.

1998’de kabul edilen Bildirge, üye devletlerin ilgili 
sözleşmeleri onaylamış olsun ya da olmasın dört kategorideki 
prensip ve haklara saygı duymasını ve bunları teşvik etmesini 
taahhüt eder. Bu kategoriler şunlardan oluşur: toplu sözleşme 
hakkının etkin bir şekilde kullandırılması ile örgütlenme 
özgürlüğü, zorla veya zorunlu çalıştırmaya son verilmesi, 
çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve iş ve meslekle ilgili 
ayrımcılığa son verilmesi.

Sekiz temel sözleşme şunlardır:
1. Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması 

Sözleşmesi, 1948 (No. 87)
2. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi, 1949 (No. 

98)
3. Zorla Çalıştırma Sözleşmesi, 1930 (No. 29) (ve 2014 

Protokolü)
4. Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi, 1957 (No. 

105)
5. Asgari Yaş Sözleşmesi, 1973 (No. 138)
6. Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi, 1999 (No. 

182)
7. Eşit Ücret Sözleşmesi, 1951 (No. 100)
8. Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi, 1958 (No. 111)
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KEYA tarafından yönetilen bir kamu yararı sistemi. Sistem, 
yatırımcıların etkilerini ölçmelerine, yönetmelerine ve 
optimize etmelerine yardımcı olur. SKA’larla uyumlu ve 
Etkinin Beş Boyutu, IRIS standart metrikler kataloğu, ortak 
stratejik hedefleri sonuçlara bağlayan kanıt haritaları ve 
nasıla ilişkin kaynaklar ve rehberler tarafından düzenlenen 
temel metrik setleri sağlar.

Kaynak: IRIS+.

İnsan hakları tarihinde bir dönüm noktası belgesi. Dünyanın 
tüm bölgelerinden hukuki ve kültürel açıdan çeşitlilik 
gösteren geçmişlere sahip temsilcilerce hazırlanan Bildirge, 
10 Aralık 1948’de Paris’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 
(Genel Kurul kararı 217 A) tüm halklar ve tüm insanlar için 
uzlaşılmış bir başarı standardı olarak deklare edildi. Evrensel 
olarak korunması gereken temel insan hakları ilk kez ortaya 
koyan Bildirge 500’den fazla dile çevrildi.

Kaynak: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB).

SKA tahvillerini ihraç eden kuruluş. İhraççılar egemen ülkeler 
(ve devletler, iller, şehirler, kasabalar ve belediyeler gibi 
alt-egemenler), uluslar üstü kuruluşlar, devlet kuruluşları, 
şirketler, finansal kuruluşlar ve faaliyetler, varlıklar veya 
projeler tarafından desteklenen özel amaçlı kuruluşlar (ör. 
menkul kıymetleştirmeler, altyapı işlemleri) olabilir.

SKA Etki Standartları, kuruluşların, Uluslararası Haklar 
Bildirgesi kapsamında tanınan haklara ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve 
Haklar Bildirgesi’nde anılan temel haklara ilişkin ilkelere saygı 
göstermekle yükümlü olduğunu ifade eden BM İş ve İnsan 
Hakları Rehber İlkeleri (BMRİ’ler) ile uyumlu olarak insan 
haklarına saygıyı temel alır.

Kuruluşların insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğü, 
içinde yer aldıkları insan haklarına olumsuz etkilerini ve 
başkalarının insan haklarını ihlal etmekten kaçınmalarını ele 
almaları gerektiği anlamına gelir ve (BMRİ’lerin 12. İlkesinde) 
aşağıdakileri gerektirir:
• Kendi faaliyetleriyle zarar vermekten (“zarar vermeme” 

ilkesi) kaçınmak
• Bu tür etkileri ortaya çıktıklarında ele alın
• Faaliyetleriyle bağlantılı olduğunda insan hakları 

üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye veya azaltmaya 
çalışın79

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıda bulunacak iş 
stratejileri, insan hakları durum tespitinin yerini tutamaz. 
Aksine, sağlam insan hakları durum tespiti, sürdürülebilir 
kalkınmayı mümkün kılar ve buna katkıda bulunur. İşletmeler 
için, sürdürülebilir kalkınmaya en güçlü katkı, olumlu katkılar 
için en büyük fırsatların olduğu diğer uçtan başlamak yerine 
insanlara verilen zararı ele alarak ve potansiyel ve gerçek 
etkilere odaklanarak, insan haklarına saygıyı faaliyetlerine 
ve değer zincirlerine yerleştirmektir. Bir başka deyişle, 
işletmelerin olumsuz etkilerinin olmamasının asgari bir 

IRIS+

İHEB (UDHR-
İnsan Hakları 
Evrensel 
Bildirgesi)

İhraçcı

İnsan 
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79 BM İş ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri, 12. İlke
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beklenti ve Amaçlara olumlu bir katkı olduğunu anlamaları ve 
kabul etmeleri gerekmektedir.”

Kaynak: BM Genel Kurulu: İnsan Hakları ve Ulusötesi Şirketler ile diğer Ticari 
İşletmeler Konusunda Çalışma Grubu Raporu A/73/163 2018, Paragraf 59.

Amaca yönelik bir eylemin istenmeyen (ve genellikle 
öngörülemeyen) sonuçları. İstenmeyen sonuçlar, 
beklenmeyen olumlu sonuçları, beklenmeyen olumsuz 
sonuçları ve ters sonuçları (amaçlı eylemin asıl sorunu daha 
da kötüleştirdiği durumlarda) içerir.

Bir kuruluşun stratejik amacını yerine getiren, girdileri 
çıktılara, sonuçlara ve etkilere dönüştüren bir sistem. SKA 
Etki Standartları bağlamında bu, etki yönetimini karar verme 
sürecine ve iş modellerine entegre etmeyi kapsar örneğin, 
paydaşları kendilerini etkileyen kararlara dahil etme.

Sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara olumlu katkıda 
bulunmayı amacına, stratejisine, yönetim yaklaşımına, 
yönetişim uygulamalarına ve karar alma süreçlerine dahil 
etmeyi amaçlayan kuruluş. İşletmeler halka açık, kamu 
yararına çalışan ve özel kuruluşlar (kar amacı güden, kar 
amacı gütmeyen, sosyal girişim kuruluşları dahil), sivil toplum 
kuruluşları (STK’lar), küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) 
ve devlete ait ve diğer kamu sektörü kuruluşları olabilir.

Kuruluşun herhangi bir aksiyon almaması durumunda, 
varsayımsal olarak paydaşlar için geçerli olabilecek durum 
veya koşul. Kuruluşun aksiyon veya kararının yokluğunda ne 
olabileceğini de ölçer.

Kaynak: OECD’nin Değerlendirme ve Sonuç Odaklı Yönetimde Anahtar 
Terimler Sözlüğü’nden uyarlanmıştır.

Dünya çapında etki yatırımının ölçeğini ve etkinliğini 
artırmaya adanmış küresel ağ. KEYA, IRIS+ sistemini bir kamu 
malı olarak yönetir.

Etki yatırımı uygulamasının ne anlama geldiğine dair temel 
beklentiler:
1. Finansal getiri eşliğinde yatırım yoluyla olumlu sosyal ve 

çevresel etkiye kasten katkıda bulunmak
2. Yatırım tasarımında kanıt ve etki verilerini kullanın
3. Etki performansını yönetin
4. Etki yatırımının büyümesine katkıda bulunun.
SKA Etki Standartları, KEYA’nın Etki Yatırımının Temel 
Özellikleri ile uyumludur.

Potansiyel olumsuz olaylara yanıt olarak önceden belirlenmiş, 
üzerinde anlaşmaya varılmış eylemler.

İşletmelerin, hükümetlerin ve diğer kuruluşların çevresel, 
ekonomik ve sosyal etkilerini anlamalarına ve aktarmalarına 
yardımcı olan uluslararası bağımsız bir standartlar 
kuruluşudur. KRİ Standartları küreseldir ve ücretsiz bir kamu 
malı olarak dağıtılır.
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Rapor içeriğini tanımlama ilkeleri:

Paydaş kapsayıcılığı: Paydaşları belirleyin ve makul beklenti 
ve çıkarlarına verilen yanıtları açıklayın

Sürdürülebilirlik kapsamı: Kuruluşun performansını daha 
geniş bir sürdürülebilirlik kapsamında sunun

Önemlilik: Kuruluşun ekonomik, sosyal ve çevresel 
olarak öne çıkan etkilerini ya da paydaşların kararları ve 
değerlendirmeleri üzerinde belirleyici olan hususları kapsayın

Eksiksizlik: Öne çıkan ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri 
yansıtmak ve paydaşların kuruluşun raporlama devresindeki 
performansını değerlendirmelerini sağlamak için yeterli olan 
önemli hususları ve bunların sınırlarını kapsayın

Rapor kalitesini tanımlama ilkeleri:

Dengelilik: Genel performansın makul bir değerlendirmesini 
sağlamak için performansın olumlu ve olumsuz yönlerini 
yansıtın

Karşılaştırılabilirlik: Bilgileri tutarlı bir şekilde seçin, 
derleyin ve raporlayın; bilgileri, paydaşların zaman içindeki 
performans değişikliklerini analiz etmelerini sağlayacak ve 
diğer kuruluşlara nispeten analizi destekleyebilecek şekilde 
sunun

Doğruluk: Paydaşların performansı değerlendirmesi için 
yeterince doğru ve ayrıntılı bilgi sağlayın

Zamanlılık: Paydaşların bilinçli kararlar vermeleri amacıyla 
zamanında bilgilerin mevcut olması için düzenli bir program 
üzerinde rapor verin

Açıklık: Bilgileri anlaşılır ve paydaşlar için erişilebilir hale 
getirin

Güvenilirlik: Raporun hazırlanmasında kullanılan bilgi ve 
süreçleri, incelemeye izin verecek ve bilgilerin niteliğini 
ve önemliliğini belirleyecek şekilde toplamak, kaydetmek, 
derlemek, analiz etmek ve açıklamak.

Kaynak: Küresel Raporlama İnisiyatifi ve zaman zaman güncellenen şekliyle.

KRİ’nin 
Raporlama 
İlkeleri

GRI’s 
Reporting 
Principles
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“Bir topluluğun üyeleri tarafından sahip olunan veya 
ortaklaşa kullanılan bir arazi veya su kaynağı müşterektir. 
Küresel müşterekler, Dünya yüzeyinin ulusal yetki alanlarının 
ötesindeki kısımlarını, özellikle açık okyanusu ve orada 
bulunan canlı kaynakları, veya ortak olarak sahip olunan, 
özellikle atmosferi, içerir.”

Kaynak: Bölüm 18, Küresel Müşterekler, Dünya Koruma Stratejisi, 
Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği.

Müştereklerin trajedisi, ortak kaynakların kısa vadede, uzun 
vadede tüm topluluğun zararına olacak şekilde kişisel çıkarlar 
uğruna aşırı kullanıldığı, bozulduğu veya başka bir şekilde 
tükendiği yerdir. Örnekler arasında aşırı avlanma ve insan 
kaynaklı iklim değişikliği sayılabilir.

Kuruluşların (İşletmeler, Fonlar veya İhraççılar) Etkinin 
Beş Boyutu genelinde SKA performansını ölçmesine 
ve değerlendirmesine olanak tanıyan nicel veya nitel 
göstergeler. Mümkün olan her yerde, belirli SKA amaçlarına 
atıfta bulunmalı ve bunlarla uyumlu olmalıdır, ancak 
performansı uygun şekilde yakalamak için ek ölçümler 
gerektirebilir.

Girişimlerin ve yatırımların sürdürülebilir kalkınma sonuçları 
ve SKA’lar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Bir 
girişimin veya yatırımın net olumlu olması için olumlu 
etkilerin olumsuz etkilerden daha ağır basması gerekir.

Tümü aynı anda elde edilemeyen etkilerin nicel (parasal 
olması gerekmez) karşılaştırması.

Kaynak: Uluslararası Sosyal Değer Örgütü.

Önemlilik, yönetilmesi gereken etkileri belirlemeye ve bir 
karar vermek için gereken bilgilerin yeterliliğini belirlemeye 
yardımcı olmak için kullanılan bir süreçtir. Herhangi bir 
kuruluşun veya faaliyetlerinin etkisini anlamaya yönelik 
herhangi bir yaklaşımın, aşağıdakiler dahil, ilgili ve önemli 
sonuçlara odaklanmanın bir yolunu bulması gerekecektir:
• sonuçlar, bunları yaşayan (veya deneyimleme olasılığı 

olan) paydaşlar için önemlidir
• sonuçlar, sürdürülebilir kalkınma ve 2030 yılına kadar 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için 
önemlidir

• işletmenin önemli sonuçlar üzerinde en önemli (olumlu 
ve olumsuz) etkileri yapabileceği (veya yapmakta olduğu) 
yerler

• güçlü, dayanıklı ve sürdürülebilir kuruluşlar sürdürülebilir 
kalkınmaya ve SKA’lara olumlu katkıda bulunmak için 
daha fazla kapasiteye sahip olacağından, kuruluşun kendi 
değer yaratması için en önemli olan sürdürülebilirlik 
risklerini ve fırsatlarını hesaba katmak

Kaynak: Uluslararası Sosyal Değer Örgütü, SKA Etki.
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Objektif veriler mevcut olmadığında bireysel bir bakış açısına 
dayalı yargının uygulanması.

Kaynak: Uluslararası Sosyal Değer Örgütü.

Paydaşları, iyi niyetle yürütülen, duyarlı ve iki yönlü 
olarak devam eden planlama ve karar alma süreçlerine 
dahil etmek paydaşların kendilerini etkileyen kararlarda 
anlamlı bir temsiliyete sahip olmaları ile sonuçlanır (yani 
paydaş ihtiyaçlarının ve tercihlerinin kararları ve sonuçları 
etkilediğine ve değiştirdiğine dair kanıtlar vardır).

Paydaşlar üzerindeki potansiyel sosyal, ekonomik ve/
veya çevresel etkinin derecesi, risk düzeyi ve paydaşların 
toleransı, beklenmeyen sonuçlar ve paydaşların ne kadar 
dezavantajlı olduğu, paydaş katılımının uygun düzeyi ve 
biçimini belirleyecektir.

Kaynak: EİKÖ’nün Madencilik Sektörüne Paydaş Katılımı için Durum Tespit 
Kılavuzu’ndan uyarlanmıştır.

Bir kuruluşun faaliyetleri ve kararlarından kasıtlı veya kasıtsız 
olarak, doğrudan veya dolaylı olarak etkilenenler (insanlar ve 
gezegen), aşağıdakiler dahil:
1. İşçiler, yerel topluluk üyeleri, insan hakları savunucuları, 

göçmen işçiler, engelliler, yerli halklar, tüketiciler 
ve insan hakları sahibi olmayan ancak onları temsil 
edebilecek sendikalar gibi kuruluşlar dahil olmak üzere 
insan hakları sahipleri.

2. İşletmenin ürünlerini/hizmetlerini kullanan müşteriler
3. Kuruluş çalışanları
4. Bir kuruluşun faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı 

olarak etkilenen yerel topluluklar (ör. çevredeki 
yerel toplulukları olumsuz etkileyen sağlıksız fabrika 
emisyonları veya yetersiz hizmet alan topluluklar için 
uygun fiyatlı konut birimleri)

5. Kurumun tedarik hacminden, düzenlemelerden ve kalite 
kontrolünden etkilenen tedarikçiler ve distribütörler (ör. 
tedarikçileri etkileyen çocuk işçi çalıştırılmasına karşı 
sıfır tolerans politikası)

6. Bir varlığın çevresel kaynakları çıkararak, kullanarak ve 
yaratarak ve bu süreçlerin yaydığı kirlilik yoluyla etkilediği 
gezegen.

Kaynak: Etki Yönetimi Projesi’nden uyarlanmıştır.

Rahat, sağlıklı veya mutlu olma durumu. Bu Standartların 
amaçları doğrultusunda, refahın boyutları sosyal, çevresel ve 
ekonomiktir.

Kaynak: Oxford Sözlüğü.

İlerlemenin değerlendirilebileceği veya karşılaştırılabileceği, 
kuruluşun eylem veya kararından önceki statünün/durumun 
bir göstergesi.

Kaynak: OECD’nin Değerlendirme ve Sonuç Odaklı Yönetimde Anahtar 
Terimler Sözlüğü’nden uyarlanmıştır.
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Bir karar vermek için ne kadar bilginin yeterli olduğuna ve 
etki verilerinin veya performansın ne zaman güvence altına 
alınması gerektiğine karar vermek de dahil olmak üzere, karar 
verirken risk olasılığını ve büyüklüğünü hesaba katmak.

Riski azaltmak veya hafifletmek için önlemler alınmasını 
gerektirmeden önce kurumun ve paydaşların belirli sonuçlar 
veya hedefler doğrultusunda riski kabul etme istekliliği.

Kuruluşun ve paydaşların sonuçlardaki veya beklenenden 
farklı beliren sonuçlardaki değişkenliğe katlanma istekliliği.

Sosyal ve Beşeri Sermaye Protokolü ve Doğal Sermaye 
Protokolü, kuruluşların sırasıyla sosyal sermaye ve beşeri 
sermaye ve doğal sermaye üzerindeki doğrudan ve dolaylı 
etkilerini ve bağımlılıklarını belirlemelerini, ölçmelerini ve 
değerlendirmelerini sağlayan karar verme çerçeveleridir.

SKA Etki Standartları Sermayeler Koalisyonunu Sermayeler 
Protokolleriyle ilişkilendirirler.

Kaynak: Sermayeler Koalisyonu.

10 Mart 2021 uygulama tarihi ile Aralık 2019’da yürürlüğe 
girdi. Avrupa Komisyonu’nun sürdürülebilir finans stratejisini 
uygulamaya yönelik reform paketinin bir parçası. Tüm 
AB merkezli finansal piyasa katılımcılarının, belirli ÇSY 
veya sürdürülebilir yatırım iddialarında bulunan yatırımlar 
veya ürünler için ek gereklilikler ile birlikte ÇSY risklerini 
açıklamasını gerektirir.

Standart belirlemede değişkenlik ve karar verme arasındaki 
gerilimi, bu seçenekler arasında bilinçli seçimler yapılabilmesi 
için yeterli standardizasyona sahip seçenekler oluşturmak 
için yeterli esneklik yaratarak yönetmenin bir yolu.

Kaynak: Uluslararası Sosyal Değer Örgütü’nden uyarlanmıştır.

Özel sermaye, borç veya risk sermayesi fonundaki 
yatırımcılar, örneğin emeklilik fonları, kurumsal yatırımcılar 
veya yüksek net servetli bireyler.

Bir sorunu yerinde tutan koşulları değiştirmek.

Kaynak: Sosyal İnovasyon Üretimi (SİÜ), Kanada.

FSG’ye göre, bir sosyal veya çevresel sorunu yerinde tutmada 
tipik olarak önemli rol oynayan birbirine bağlı altı koşul vardır. 
Bu koşullar, büyük ölçüde çoğu insan için ne kadar açık veya 
somut hale getirildiklerine bağlı olarak, sistemdeki oyuncular 
için değişen derecelerde görünürlükle mevcuttur:

Politikalar: Kuruluşun kendisinin ve başkalarının eylemlerine 
rehberlik eden hükümet kuralları, kurumsal ve örgütsel 
kurallar, düzenlemeler ve öncelikler

Uygulamalar: Sosyal ve çevresel ilerlemeyi iyileştirmeyi 
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hedefleyen kurumların, koalisyonların, ağların ve diğer 
kuruluşların benimsenen faaliyetleri. Ayrıca, kurum içinde, 
onların çalışmalarını oluşturan prosedürler, yönergeler veya 
gayri resmi paylaşılan alışkanlıklar

Kaynak akışları: Para, insan, bilgi, bilgi birikimi ve altyapı gibi 
diğer varlıkların nasıl tahsis edildiği ve dağıtıldığı
İlişkiler ve bağlantılar: Sistemdeki aktörler arasında, özellikle 
farklı geçmişleri ve bakış açıları olanlar arasında meydana 
gelen bağlantıların ve iletişimin kalitesi

Güç dinamikleri: Karar verme gücünün, otoritenin ve hem 
resmi hem de gayri resmi nüfuzun bireyler ve kuruluşlar 
arasında dağılımı

Zihinsel modeller: Düşünce alışkanlıkları – nasıl 
düşündüğümüzü, ne yaptığımızı ve nasıl konuştuğumuzu 
etkileyen derinden tutulan inançlar, varsayımlar ve kabul 
görmüş çalışma biçimleri.

Kaynak: FSG, The Water of Systems Change, John Kania, Mark Kramer, Peter 
Senge, 2018.

Bir sistemin parçalarının bağlantılarını ve karşılıklı 
bağımlılıklarını göz önünde bulundurarak daha iyi karar 
vermeyi kolaylaştıran ve istenmeyen sonuçları azaltan bir 
eleştirel düşünme yöntemi. İlk olarak, bir sistemin sınırlarını 
tanımlayın. İkinci olarak, parçaları tanımlayın. Üçüncüsü, 
nihai olarak sistemin performansını/sonuçlarını etkileyen 
bağlantıları ve karşılıklı bağımlılıkları daha iyi anlamak için 
parçalar arasındaki ilişkileri analiz edin.

Sistem düşüncesi, entegre düşünme ile ilgilidir.

Performansı, SKA ile ilgili belirli sonuçlara veya hedeflere 
ulaşmakla (veya katkıda bulunmakla) bağlantılı olan ve 
bu sonuçların veya hedeflerin karşılanamaması önceden 
belirlenmiş bir eylem nedeni ile sonuçlanan tahviller (ör. 
etki performansının önceden belirlenmiş bir hedeften daha 
düşük/yüksek olması durumunda, tahvil üzerinde ödenmesi 
gereken marjda bir artış/düşüş olması).

Not: Hedef sonuçlara ulaşılamadığında yatırımcılara bir artış 
marjı ödemek, iyi tasarlanmış bir teşvik değildir. Herhangi 
bir artış marjını, örneğin bir üçüncü taraf kuruluşa ödenecek 
ayrı bir hesaba yönlendirmek ve hedeflenen sonuçları 
iyileştirmeye yönelik olarak uygulamak daha uygun olabilir.

SKA’ları ilerletmeye yönelik artan özel sektör yatırımını 
kolaylaştırmak için bir dizi tamamlayıcı kaynak yaratmaya 
yönelik BMKP girişimi. SKA Etki ürünleri, SKA yatırımcı 
haritalarını ve Duke Üniversitesi’ndeki Vaka Merkezi 
aracılığıyla geliştirilen SKA Etki Standartlarını, güvence 
çerçevesini ve çevrimiçi Etki Ölçümlemesi ve Etki Yönetimi 
eğitimini içerir.
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BMKP tarafından, hem tamamen özel hem de karma 
yatırımlar için SKA ile uyumlu öncelik alanlarında ülke 
düzeyinde pazar istihbaratı sağlamak üzere geliştirilmiştir. 
SKA yatırımcı haritaları, yatırımı kolaylaştıran düzenleyici ve 
finansal ortam göz önünde bulundurularak kanıtlanmış ve 
ölçeklenebilir yatırım fırsat alanlarını tanımlar.

17 SKA’ya ilişkin 169 hedefi ölçmek için kullanılan 232 
gösterge. Göstergeler genellikle ülke düzeyinde belirlenir, 
bu nedenle kurum düzeyinde uygulanması uygun veya ilgili 
olmayabilir.

Bkz. SKA Göstergeleri.

17 SKA’ya ilişkin olarak belirlenen 169 hedef.

İhraççının SKA Tahvil Programı belgelerinde belirtildiği 
şekilde bir veya daha fazla SKA Tahvili ihraç edebilmesi için 
gerekli düzenlemelerin tamamı.

Şirketler, hükümetler ve belediyeler tarafından veya 
faaliyetler ve projeler için ihraç edilen (örneğin, özel amaçlı 
bir kuruluş aracılığıyla ihraç edilen) hasılat kullanımını, SKA 
bağlantılı (yani performansa dayalı) ve genel amaçlı tahvilleri 
içeren geniş kategori.

Kaynak: BMKİS, BMÇP Fİ, SKA Tahvilleri | Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
için Sermaye Piyasalarından Yararlanmak.

CFO İlkeleri, sürdürülebilir kalkınmaya geçişte şirketleri 
desteklemek ve SKA’ları gerçekleştirmeye yönelik kurumsal 
finansman ve yatırımlardan yararlanmak için BM Küresel 
İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesini tamamlar.
SKA Etki Standartları, SKA Yatırımları ve Finansmanına İlişkin 
BMKİS CFO İlkeleri ile uyumludur.

Kaynak: BMKİS.

2015 yılında BM Genel Kurulu tarafından 2030 yılına 
kadar ulaşılmak üzere belirlenen 17 küresel amaç. Her bir 
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, bir hedef ve göstergeler 
listesinden oluşmaktadır.

SKA’lar, SKA Etki Standartlarının tasarımına entegre 
edilmiştir.

Aşağıdaki önerileri destekleyin:
• Toplumun geneli ve kuruluşlar için uzun vadeli değer 

yaratabilmeye ilişkin fırsatlar ve risklerin ortaya 
konulması

• SKA’ların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için bir 
kuruluşun ne yaptığını ve nasıl yaptığını değiştirmek

• Etkilerin SKA’ların başarılması üzerindeki etkisi için 
iletilmesi.

SKAA Tavsiyeleri ve bunların temelini oluşturan Temel 
Kavramlar ve İlkeler İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev 
Gücü (İBFBGG, 2017), KRİ Standartları ve Uluslararası 
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Entegre Raporlama Çerçevesi (UERÇ, 2013) ile uyumludur ve 
bunlardan yararlanır.

Temel kavramlar:

Toplumun geneli ve kuruluş için uzun vadeli değer yaratma: 
Kuruluşlar, toplumun geneli ve kendileri için yarattıkları (ya 
da yok ettikleri) değer vasıtasıyla finans sağlayıcıları için 
değer yaratır (veya yok eder). Değer yaratma (ya da yok etme) 
süreci vasıtasıyla, kuruluşların SKA’lara ulaşmada (olumlu 
ya da olumsuz) bir etkisi vardır. Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına ulaşmak, finans sağlayıcılar için uzun vadeli değer 
yaratmak için kritik öneme sahiptir.

Değer yaratma süreci, dışsal unsurları (sürdürülebilir 
kalkınma riskleri ve fırsatları dahil) tanımlamayı ve bu 
unsurlara tepki vermeyi kapsar. Değer yaratma (veya yok 
etme) birden fazla sermayenin dönüştürülmesini kapsar: 
sosyal sermaye, ilişki sermayesi, doğal sermaye, beşeri 
sermaye, entelektüel sermaye, mali sermaye ve üretilmiş 
sermaye. Değer yaratma süreci, aynı zamanda, Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarına ulaşma üzerindeki etkisinde 
ödünleşmeleri de içerir.

Toplumun geneli ve kuruluş için Uzun Vadeli Değer Yaratma 
Temel Kavramı Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesini 
(UERÇ, 2013) destekleyen Temel Kavramlar, kuruluş ve 
diğerleri için değer yaratımı, sermayeler ve değer yaratma 
süreci tarafından bilgilendirilir.

Sürdürülebilir kalkınma bağlamı ve alaka düzeyi: Bu Temel 
Kavram, KRİ 101’deki sürdürülebilirlik bağlamı tanımıyla 
bilgilendirilir. Ancak, bu tür bir bağlamın strateji ve iş 
modeli için çıkarımları olduğunu kabul etmek, kuruluşun 
performansını sürdürülebilirlik bağlamında sunmanın ötesine 
geçer.

Hedeflerle ilgili bilgiler, SKA’ları destekleyen hedefler 
bağlamında yerleştirilmelidir. Bir kuruluşun sürdürülebilir 
kalkınma mevzularına yönelik değerlendirmesi, işin ne 
yapıldığı (ürünler ve/veya hizmetler) ve işin (operasyonlar) 
nasıl yapıldığına ilişkin çıkarımlarını dikkate almak için 
bunların olumlu ve olumsuz performansla olan ilişkilerini 
içermeli, ancak bunun ötesine de geçmelidir. Kuruluşun 
SKA’ların gerçekleştirilmesine katkıda bulunma yaklaşımı, 
stratejisi ve iş modeli aracılığıyla yansıtılmalıdır.

Önemlilik: Maddi sürdürülebilir kalkınma bilgisi, aşağıdakiler 
tarafından varılan sonuçlarda makul ölçüde fark 
yaratabilecek herhangi bir bilgidir:
• Kuruluşun SKA’ların dünya çapındaki başarısı ve/

sürdürülebilir kalkınma üzerindeki olumlu ve olumsuz 
etkilerine ilişkin paydaşlar.

• Kuruluşun, toplumun geneli ve kendisi için uzun vadeli 
değer yaratma yeteneği ile ilgili finans sağlayıcılar.
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Bir kuruluşun uzun vadeli değer yıkımının önüne geçme ve 
değer yaratma becerisiyle ilişkili ve önemli olan sürdürülebilir 
kalkınma konuları, daha geniş anlamda toplum (insanlar ve 
gezegen) dahil olmak üzere paydaşları için fırsatlar ve/veya 
riskler sunar.

SKA’ların geliştirilmesine yol açan sürdürülebilir kalkınma 
sorunları, tahmin edilmesi olanaksız ve bir kuruluşun 
kısmi kontrole sahip olduğu şekillerde birbirlerine bağlıdır. 
Kuruluşlar, hem kendi kurumsal sınırları içinde hem de 
dışında sürdürülebilir kalkınmanın başarısını etkiler.
Kuruluşun SKA Açıklamaları için önemlilik yaklaşımı, KRİ 
101’de belirtilen yaklaşımla başlamalı, ancak toplumun geneli 
ve kuruluşun kendi için uzun vadeli değer yaratma (veya 
değer yıkımı) için önemli olan bu konuların yönetim ve Kurul 
değerlendirmesiyle desteklenmesidir.

Önemlilik temel kavramı, Uluslararası Entegre Raporlama 
Çerçevesi ve KRİ 101’deki önemlilik İlkeleri tarafından 
bilgilendirilir.

Raporlama İlkeleri:
• Stratejik odak ve gelecek yönelimi
• Paydaş kapsayıcılığı
• Özlülük
• Bilgi bağlantısı
• Tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik
• Eksiksizlik, dengelilik ve anlaşılırlık
• Güvenilirlik ve doğrulanabilirlik
• Zamanlılık
Kuruluşlar için SKA Etki Standartları, SKA Tavsiyeleri ile 
uyumludur.

Kaynak: Muhasebe Profesörü Carol Adams, Paul Druckman ve Russell 
Picot tarafından oluşturulmuş ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği (ACCA-
YMMB), İskoçya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ICAS-İYMME), Yeminli 
Mali Müşavirler Avustralya ve Yeni Zelanda (CA ANZ-YMMAYZ), Uluslararası 
Entegre Raporlama Konseyi (IIRC-UERK) ve Dünya Karşılaştırma Ölçütü 
İttifakı tarafından 2020 yılında yayımlanmıştır.

Halka açık ABD şirketlerinin finansal olarak önemli (kurumsal 
değer için) çevresel, sosyal ve yönetişim etkilerini açıklamak 
ve tanımak için endüstri sürdürülebilirlik standartları 
oluşturan kar amacı gütmeyen bir kuruluş.

Refahın bir yönü. Refahın yönleri sosyal, çevresel veya 
ekonomik olabilir.

Kaynak: Uluslararası Sosyal Değer Örgütü.

Bir işletmenin çıktılarının olası veya elde edilen kısa ve orta 
vadeli etkileri.

Kaynak: OECD’nin Değerlendirme ve Sonuç Odaklı Yönetimde Anahtar 
Terimler Sözlüğü’nden uyarlanmıştır.
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Gruplar içinde ve gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran 
ağlar, paylaşılan normlar, değerler ve anlayış.

Kaynak: Sermayeler Koalisyonu.

SKA’ları ilerletmeye yönelik artan özel sektör yatırımlarını 
bilgilendirmek ve teşvik etmek amacıyla, Kuruluşlar, Fonlar, 
Tahvil İhraççıları ve diğer aktörler için bir kamu malı olarak 
geliştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) 
SKA Etki İnisiyatifi’nin bir parçası.

SKA Etki Standartları, kullanıcıların etki yönetimini entegre 
etmelerine, sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkıda 
bulunmalarına ve SKA’ların strateji, yönetim yaklaşımı, 
şeffaflık ve yönetişim uygulamalarına katkıda bulunmalarına 
yardımcı olan dahili karar verme standartlarıdır. Standartlar 
ayrıca kullanıcıların ortak bir sistem, gelenekler ve dil 
aracılığıyla sistem genelinde aktörlerle bağlantı kurmasına ve 
onlarla çalışmasına yardımcı olur.

Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün 
vermeden bugünün sosyal, çevresel ve ekonomik ihtiyaçlarını 
karşılamak (örneğin, iklim değişikliği, eşitsizlik ve insan 
hakları, biyolojik çeşitlilik kaybı, ormansızlaşma, atık ve 
kirlilik).

Hedefe ulaşmak için maddi olumlu sonuçları artıran ve 
aynı zamanda tüm maddi olumsuz sonuçlardan (önemli 
olumlu sonuçların peşinde veya işin veya portföyün diğer 
bölümlerinde oluşturulan) kaçınan veya önemli ölçüde 
azaltan kararlar almak ve eylemlerde bulunmak ve akabinde 
genel olarak girişimin veya yatırımın net olumlu etkisini 
artırmak.

Sürdürülebilir kalkınmaya ve SKA’lara olumlu katkıda 
bulunmak, BMRİ’ler, gezegen sınırları ve diğer sorumlu 
iş uygulamaları doğrultusunda insan haklarına saygı 
gösterilmeden gerçekleştirilemez ve etkin etki yönetimi ve 
karar alma yoluyla gerçekleştirilir.

Çevresel, sosyal ve yönetişimsel faktörlerin (ÇSY) yatırım 
için imalarını anlamak ve bu faktörleri yatırım ve mülkiyet 
kararlarına dahil etmek için çalışan uluslararası bir yatırımcı 
ağı. İsteğe ve gönüllülüğe dayalı Sorumlu Yatırımın Altı İlkesi: 
ÇSY konularını yatırımlara dahil edin, aktif sahipler olun, 
uygun raporlamayı araştırın, İlkeleri destekleyin, uygulama 
etkinliğini artırın ve faaliyetleri ve ilerlemeyi rapor edin.

Piyasa değeri ve borç toplamı.

Uygun yeşil, sosyal veya iklimsel faaliyetlere yönelik 
gelirlerin kullanımı konusunda katı sorumlulukla ve SKA’larla 
bağlantılı olan tahviller. Tipik olarak USPB’nin yeşil, sosyal 
veya sürdürülebilir tahvil ilkelerine veya İklim Tahvilleri 
Standardına (İTS) uygun olarak ihraç edilir. Şirketler, 
hükümetler ve belediyeler, faaliyetler ve projeler tarafından 

Sosyal 
sermaye

Standartlar 
(Kuruluşlar, 
Tahvil 
İhraççıları ve 
Özel Sermaye 
Fonları için 
SKA Etki 
Standartları)

Sürdürülebilir 
kalkınma

Sürdürülebilir 
kalkınmaya 
olumlu 
katkıda 
bulunma 
ve SKA’lara 
ulaşma

SYİ (PRI-
Sorumlu 
Yatırım 
İlkeleri)

Şirket değeri

Tahvil 
Gelirlerinin 
Kullanımı

Social capital

Standards 
(SDG Impact 
Standards for 
Enterprises, 
Bond Issuers 
and Private 
Equity Funds)

Sustainable 
development

Contributing 
positively to 
sustainable 
development 
and achieving 
SDGs

PRI 
(Principles for 
Responsible 
Investment)

Enterprise 
value
Use-of-
proceeds 
Bond
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ihraç edilebilir. Teminatsız olabilir, kurumsal veya devlet 
ihraççısının kredi itibarı ile desteklenebilir. Belirli bir dayanak 
varlık üzerinde teminat ile de güvence altına alınabilir.

Kaynak: BMKİS, BMÇP Fİ, SKA Tahvilleri | Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
için Sermaye Piyasalarından Yararlanmak.

Gelişmekte olan ülkelerin özel sektörü gündemiyle çalışan 
dev kalkınma kurumu, Dünya Bankası Grubu bünyesindeki 
kuruluşlardandır. Dünya Bankası Grubu, 2030 yılına dek 
ulaşmak için iki hedef belirledi: aşırı yoksulluğu sona 
erdirmek ve her ülkede ortak refahı teşvik etmek. Grup, 2018 
yılında Etki Yönetimi Çalışma İlkeleri’ni yayınladı.

SKA Etki Standartları, UFK’nın Etki Yönetimi Çalışma İlkeleri 
ile uyumludur.

Uluslararası insan hakları hukukunun temelini oluşturan üç 
temel belgeyi içerir: İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Kişisel 
ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme.

Karar verme, çalışma yöntemleri ve sosyal değer ölçümü 
ve analizi ilkelerini içeren kaynak tahsisini benimsemeye 
odaklanan uluslararası bir üyelik ağı. Amaç, eşitliği ve refahı 
teşvik etmek ve çevresel bozulmayı azaltmaktır.

1. Hangi sorunu çözmeye çalışıyoruz? 
2. Soruna önerdiğiniz çözüm nedir, hangi kaynaklara ihtiyaç 

duyuyoruz / bağımlıyız?
3. Yaptığınız şeyler sonucunda kimlerin hayatında 

değişiklikler oluyor? Hangi alt gruplar veya müşteri 
segmentasyonu var?

4. Hangi sonuçlar yaşanıyor (veya yaşanması muhtemel)?
5. Sonuçlardaki değişim miktarını nasıl ölçebiliriz?
6. Her bir sonuçta ne kadar değişiklik oldu (veya olması 

muhtemel)?
7. Olumlu ve olumsuz arasındaki ödünleşmeleri nasıl hesaba 

katarız ve seçenekleri karşılaştırırız?
8. Sonuçları ne kadar süreyle ölçmemiz gerekiyor?
9. Her bir sonuçtaki değişikliğin ne kadarı faaliyetlerimizden 

kaynaklanıyor?
10. Etkilenen insanlar için hangi sonuçlar önemlidir?

USDÖ, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yedi sosyal değer 
ilkesinin uygulanması konusunda daha fazla rehberlik 
sağlamak için bir dizi Standart geliştirmiştir:

• Uygulamaya ilişkin standart İlke 1: Paydaşları dahil edin
• Uygulamaya ilişkin standart İlke 2: Nelerin değiştiğini 

anlayın (1. Kısım)
• Uygulamaya ilişkin standart İlke 3: Önemli olan şeylere 

değer verin
• Uygulamaya ilişkin standart İlke 4: Yalnızca önemli 

unsurları dahil edin

Kaynak: Uluslararası Sosyal Değer Örgütü.

UFK (IFC-
Uluslararası 
Finans 
Kurumu)

Uluslararası 
Haklar 
Bildirgesi

USDÖ (SVI-
Uluslararası 
Sosyal Değer 
Örgütü)
USDÖ’nün on 
etki sorusu

USDÖ’nün 
Standartları

IFC 
(International 
Finance 
Corporation)

International 
Bill of Rights

SVI (Social 
Value 
International)

SVI’s ten 
impact 
questions

SVI’s 
Standards
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USDÖ’nün yedi sosyal değer ilkesi, bir dizi sosyal muhasebe 
ilkesidir:

Paydaşları dahil edin: Neyin, nasıl ölçüldüğünü ve bir mal veya 
hizmete ne ölçüde değer verildiğini bildirmek için

Neyin değiştiğini anlayın: Değişimin nasıl yaratıldığını ifade 
edin ve bunu kanıtlarla değerlendirin, olumlu ve olumsuz, 
amaçlanan ve istenmeyen değişiklikleri tanıyın

Önemli olan şeylere değer verin: Kaynakları paydaşların 
değerlerine dayalı olarak seçenekler arasında paylaştırın

Yalnızca önemli unsurları dahil edin: Paydaşların etki 
hakkında makul sonuçlar çıkarabilmeleri amacıyla doğru 
ve adil bir resim sunmak için hangi bilgi ve kanıtların dahil 
edilmesi gerektiğini belirleyin

Aşırı talepte bulunmayın: Yalnızca doğrudan faaliyetlerden 
elde edilen değeri talep edin

Şeffaf olun: Analizin doğru ve dürüst olarak kabul 
edilebileceği temeli gösterin ve paydaşlara rapor edileceğini 
ve tartışılacağını gösterin

Sonucu doğrulayın: Uygun bağımsız güvence sağlayın
SKA Etki Standartları, USDÖ’nün yedi sosyal değer ilkesiyle 
uyumludur.

Kaynak: Uluslararası Sosyal Değer Örgütü.

Küresel sermaye piyasalarında 62 ülkeden 580 üye firmaya 
hizmet veren, merkezi İsviçre’de bulunan, kar amacı 
gütmeyen bir üyelik derneği. Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilir 
Tahvil İlkeleri için Sekreterlik görevi görür.

SKA Etki Standartları, USPB’nin Yeşil, Sosyal ve Sürdürülebilir 
Tahvil İlkelerini tamamlar.

Veri kalitesini, güvenilirliğini, tutarlılığını ve 
karşılaştırılabilirliğini geliştirmek için kontrollerle birlikte 
verilerin kategorilere ve alt kategorilere sınıflandırılması.

Bir sonucun, o sonuçla ilişkili olan dolaylı bir ölçüsüdür. 
Sonucun doğrudan ölçümlerinin elde edilemediği veya 
toplanmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılabilir.

Finansal ve/veya etki getirisi elde etmek için başka bir 
kuruluştan (örneğin bir fon) finansal yatırım alan kuruluşlar; 
portföy şirketleri.

Kaynak: Uluslararası Sosyal Değer Örgütü.

Finansal ve/veya etki getirisi beklentisi olan diğer kuruluşlara 
finansal sermaye sağlar.

Kaynak: Uluslararası Sosyal Değer Örgütü.

USDÖ’nün 
yedi sosyal 
değer ilkesi

USPB (ICMA-
Uluslararası 
Sermaye 
Piyasaları 
Birliği)

Veri 
sınıflandırma

Yakınsak

Yatırım alan 
müessese

Yatırımcı

SVI’s seven 
principles of 
social value

ICMA 
(International 
Capital 
Markets 
Association)

Data 
taxonomy

Proxy

Investee

Investor
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Kuruluşun (İşletme, Fon, Yatırımcı, İhraççı) yönetim birimi 
veya en yüksek yönetim organı.

Yönetim 
kurulu

Governing 
body
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Ek Şekil ve
Tablolar

Ek 1 - Şekil 1: Teşebbüsün Toplam Etkisi Nasıl Gruplandırılır?

Ek 2 - Şekil 2: Teşebbüsün Bireysel Etkilerinin A,B ve C Gruplandırması Cinsinden 
Sınıflandırılması (Sağlık Şirketine Ait Açıklayıcı Örnek)

Kaynak: Impact Management Project

Kaynak: Impact Management Project

EK 2
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Ek 3 - Tablo 1: Etki Ölçüm Yöntemlerinin Karşılaştırması
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