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Etki Yatırımı
Etki yatırımcıları, finansal getiri üretirken pozitif, ölçülebilir sosyal ve çevresel
etki yaratırlar. International Finance Corporation (IFC), küresel etki yatırımı
varlıklarının, etkisi ölçülen ve etki hedefleyenler olarak bir arada ele alındığında,
2,3 trilyon dolar seviyesine ulaştığını tahmin etmektedir.
EYDK Hakkında
Etki Yatırım Danışma Kurulu (EYDK), etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir
yatırım tercihi haline getirme vizyonu ile lider kamu, özel ve üçüncü sektör
paydaşlarının katılımıyla Nisan 2021’de kurulmuştur. EYDK gücünü Türkiye'nin
girişimci ruhundan, jeopolitik, sosyal ve ekonomik gücünden almaktadır.
EYDK, “etkinin yatırımların kalbine konmasını” desteklemektedir; böylelikle
sosyal ve çevresel etki birer yan unsur olmaktan çıkıp, uzun vadeli, karşılıklı
fayda sağlayan ve geniş ölçekli temel unsurlara dönüşecektir.
Rapor Hakkında
“Bir Etkinleştirici Olarak EYDK” raporu, EYDK’nın iki yıllık eylem planını
belirlemek amacıyla iki temel çalışmanın (“Türkiye'de Etki Yatırım Ekosistemi”
ve “SKA Türkiye Yatırımcı Haritası”) içgörülerini ve EYDK'nın (Mayıs-Haziran
2021’de gerçekleştirilen) ilk anketinin ve bahse konu anket üzerine inşa edilen
iki yuvarlak masa toplantısının sonuçlarını bir araya getirmektedir.
Ankete 27 EYDK üyesinden 21'i (%78 yanıt oranı) katılmış ve 12 ayrı EYDK üyesi
kurumdan 14 seçkin konuşmacı, sırasıyla 19 ve 24 Ağustos tarihlerinde online
olarak gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında söz almıştır.

Verilerin Görselleştirilmesi

Bütüncül Bir Yaklaşımla…

A1

A2

…SKA’lara doğru

A1.1

A3

...etki yatırımının üç
anahtar unsuruna
doğru

A3.1

Her üçü de birbiriyle
bağlantılıdır ve
başarı için birlikte
mevcut olmalıdır

Tüm SKA’lar birbirine
bağlıdır ve birlikte
ele alınmalıdır

…küresel ve yerel
zorluklara ve fırsatlara
doğru

Küresel paradigma
değişimi etki
yatırımını destekliyor
ve Türkiye fırsatlar
sunabilecek bir
konumda

A2.1
Niyet

A1.2
SKA’ların çağrıştırdığı
en önemli anahtar
kelimeler
Kalkınma, Eşitlik,
Küresel, Verimlilik, İklim,
Döngüsel, Kapsayıcılık,
Sürdürülebilirlik, Eğitim

Tartışma: “Etki yapma
niyeti doğuştan gelir” vs
“Etki yapma niyeti teşvik
edilmelidir” görüşleri”

A3.2

Ulusal gündeme
uyum ve katkı
sağlamak çok önemli

Pazarda etki yatırımının
ne olduğuna ilişkin
belirsizlik mevcut

A2.2
A1.3

Kurumsal öncelikler
açısından öne çıkan
5 SKA

Katkı
Şeffaf, ölçülebilir,
SKA-temelli katkı
üzerinden tanımlanmalıdır.
Bunun olmaması,
belirsizliği ve istismarı
besler.

A2.3
Etki Ölçümü ve Yönetimi

A1.4

Yuvarlak masa
toplantılarında öne
çıkan ilave şemsiye
SKA (Avrupa Yeşil
Mutabakatı odağıyla)

Küresel olarak kabul
gören mevcut metrikleri
ve uygulamaları
benimsemek,
yerelleştirmek ve
iyileştirmek çok önemlidir.

A3.1.1
... bunun için, Türkiye'nin en iyi uygulamalarla oluşacak
'hikayelere' ihtiyacı vardır.
... bunun için, etki sermayesi akışı düzgün çalışmalıdır
(etkinleştiriciler ve politika taraflarının katılımıyla ve aracılar
vasıtasıyla, arzdan talebe akış)
...bunun için, Türkiye'nin küresel iş ve bilgi ağlarına erişmesi ve
içeride ve dışarıda farkındalığı artırması gerekmektedir.
Yuvarlak masa etkinlikleri, potansiyel çalışma grupları ve
stratejik odak ile ilgili sektörel alanlardan ziyade tematik
alanları öne çıkarmıştır.

A3.1.2
‘Türkiye’de Etki Yatırımı Ekosistemi’ raporunda öngörülen
fırsat alanları; sığınmacıların geçim kaynakları, kadınların
güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji, sağlık teknolojileri ve
finansal kapsayıcılıktır.

'SKA Türkiye Yatırımcı Haritası' raporu bu bulguların
üzerine, 27 yatırım fırsatı alanına sahip 9 öncelikli sektör
belirlenerek inşa edilmiştir.
Teknoloji ve İletişim
Ulaşım
Yenilenebilir ve Alternatif Enerji
Eğitim
Sağlık

Yiyecek- İçecek
Tüketim Maddeleri
Altyapı
Finans
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Bütüncül Bir Yaklaşım...
Bütüncül yaklaşım, bu raporun veri toplama sürecinde hem açıkça ortaya konan hem de
altta yatan bir ana tema olarak ortaya çıkmıştır. Özünde bütüncül yaklaşım, tam ve stratejik
bilgiye sahip olmak ve bunu arzu edilen, çoğunlukla birbiriyle bağlantılı sonuçlara ulaşmak
için uygulamaya koymakla ilgilidir. Paydaşların neye ihtiyaç duyduklarını ve nasıl katkı
sağlayabileceklerini ve bu ihtiyaçların ve imkânların daha geniş, kapsayıcı ekosistem içinde
stratejik olarak nasıl yönetilebileceğini bilmek, bütüncül yaklaşımın temel özellikleridir.
İnsan bedeni, bütüncül yaklaşımı açıklamak için mükemmel bir benzetmedir. İnsan
bedeninde olduğu gibi, sadece bazı belirli kısımlara odaklanılamaz, çünkü bu bir bütün
olarak başarısızlığa yol açar. Bedenin farklı kısımları, ortak fayda (beden sağlığı) ve ötesi
(kendini gerçekleştirmek ve başkalarına yardım etmek) için uyum içinde çalışmalıdır. Veriler,
Türkiye'nin gelişen küresel etki yatırım pazarında bir aktör olma arayışında, birbiriyle
bağlantılı üç alana yönelik böyle bütüncül bir yaklaşım geliştirilebileceğini söylemektedir; (1)
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar), (2) üç anahtar etki yatırım unsuru (niyet, katkı,
etki ölçümü ve yönetimi - EÖY) ve (3) küresel ve yerel zorluklar ve fırsatlar.

YAKLAŞIMIMIZ:
EYDK, verilerden yararlanarak eylem planını genişletecektir. Türkiye'nin
etki platformu olma rolüne uygun olarak, EYDK eylem planı hâlihazırda
pazar geliştirme, politika geliştirme, iletişim geliştirme, uluslararası
ortaklıklar, araştırma ve analiz ve kapasite geliştirme gibi genel hedefleri
öngörmektedir. Bu genel hedefler, veriler üzerinden ortaya çıkarılacak
stratejik
faaliyetlerle
gerçekleştirilecektir.
Bu
faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi, gelecekteki çalışma gruplarının görevi olacaktır.

(A1) ... SKA’lara doğru
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar), süregelen küresel paradigma değişiminin
merkezinde yer almaktadır. Etki yatırımcılığı da, yatırım yaşam döngüsünün tamamı için
(niyet kurgusu, sermaye yatırma ve/veya ayni destek yoluyla katkı ve etki ölçümü ve
yönetimi) için SKA’lara dayanır.
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(A1.1) SKA’ların Birbirine Bağlılığı
Her ne kadar hem anket hem de yuvarlak masa toplantılarında EYDK üyeleri tarafından bazı
SKA'lar önceliklendirilmiş olsalar da, tüm SKA'ların birbiriyle bağlantılı olduğu ve kapsayıcı,
bütüncül bir şekilde ele alınmaları gerektiği fikri kabul görmüştür.

SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme), açlık, yoksulluk, sağlık,
temiz su ve sanitasyon gibi temel insani sorunlar (SKA’lar 1, 2, 3 ve 6)
veya kaliteli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve genel olarak
eşitsizliklerin azaltılması gibi (SKA 4, 5 ve 10) sosyal kalkınma sorunları
ele alınmadan gerçekleştirilemez. Yine de sürdürülebilir bir ilerleme
sağlamak için SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) gerekli olacaktır. Bu
ileriye dönük hamle, şehirlere ve topluluklara ve döngüsel bir
ekonominin yaratılmasına da odaklanmalıdır (SKA’lar 11 ve 12).
Bunlardan herhangi birinde iyi bir konuma gelebilmek için, gezegenin
de mevcut tüm kaynaklarla desteklenmesi gereklidir (SKA’lar 13, 14 ve
15). Bu amaçlara eş zamanlı olarak ulaşmak, barışçıl ve adil bir kurumsal
temel ve küresel ölçekte ortaklıklar da gerektirecektir (SKA’lar 16 ve 17).
(A1.1) YAKLAŞIMIMIZ:
Kapsayıcı bir uluslararası platform olarak EYDK, SKA’ları yatırımların
merkezine yerleştirmek için farkındalık yaratmaya, kapasite geliştirmeye
ve güçlü işbirlikleri kurmaya odaklanacaktır. Kurumsal bakış açıları
geliştikçe, kurumların sosyal, ekonomik ve çevresel rolleri ve pozitif etki
savları da gelişecek ve büyüyecektir.
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(A1.2) SKA’lar ile İlgili Anahtar Kelimeler
EYDK anketi, Kalkınma, Eşitlik, Küresel, Verimlilik ve benzer ölçüde de İklim, Çevre,
Döngüsel, Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik ve Eğitim'i SKA’lar ile ilgili önemli anahtar kelimeler
olarak öne çıkarmıştır. Ardından yuvarlak masa etkinliklerinde bu anahtar kelimeler
değerlendirilmiştir. Bahse konu anahtar kelimelerin, birbiriyle bağlantılı oldukları ve ağırlıklı
olarak evrensel idealleri ve SKA'lara ulaşmak için gerekli olan temel girdileri ve sonuçları
temsil ettikleri sonucuna varılmıştır.
Bu nedenle, bu anahtar kelimeler, EYDK üyeleri ile geniş ekosistem arasında ortak, üretken
bir dil oluşturmak için değerlidirler. Ancak EYDK'nın eylem planı veya gelecekteki çalışma
grupları için sadece kendi başlarına ana başlık rolü üstlenemezler. Bu minvalde, ileriye gidişi
başlatanlar olmasalar da ilerlemenin ayrılmaz parçaları olacaklardır. Her halükârda anket
sonuçlarından elde edilen görselleştirme yoluyla SKA’lar ile ilgili belirtilen anahtar
kelimelerin birbirlerine bağlılığını görmek faydalı olmuştur.

Çevresel

Çevresel –
Ekonomik

Ekonomik

Ekonomik-Sosyal

Sosyal

x4

x5

x5

İKLİM

KALKINMA

EŞİTLİK

x4

x4

x4

•Katma Değer
•Kamu-Özel Ortaklıkları
•Yatırım

DÖNGÜSEL

ÇEVRE

•Yeşil Büyüme
•Temiz Enerji

•Eşitlikçilik
•Toplumsal Cinsiyet
•Eşitliği
•Sürdürülebilir Toplum
•Adalet
•Sağlık

KAPSAYICILIK

x2
REFAH
x2
İSTİHDAM
•Adil Paylaşım
•İstikrar
•Açlık ve Yoksulluğa Son
•İnsana Yakışır İş ve
Ekonomik Büyüme

HEPSİ İLE İLGİLİ
x2

x2

x4

x5

x5

x4

x2

x2

ETKİ

YENİLİKÇİLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

KÜRESEL

VERİMLİLİK

EĞİTİM

SORUMLU

TEKNOLOJİ

•Etki Ölçümü
•Gelişmiş
•İşbirliği

•Küresel Amaçlar
•Denge
•Dayanışma

•Koruma
•Sürdürülebilir Yatırımlar
•Sorumlu Tüketim ve Üretim
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(A1.3) Kurumsal Öncelikler Açısından Öne Çıkan 5 SKA
EYDK üyeleri, ankette aşağıda yer alan beş adet SKA’yı (azami 100 puan üzerinden
değerlendirmede) öncelikli olarak konumlandırmıştır:

91/100

90/100

89/100

87/100

86/100

Yuvarlak masa toplantılarında her ne kadar söz konusu beş SKA’nın önemi teyit edilse de
aralarından 4, 5 ve 17. SKA’lar daha da öne çıkmıştır. Bir dizi konuşmacı da anılan SKA’ların
kendi özel çalışma grupları olmasını önermiştir.
(A1.4) Yuvarlak Masa Toplantılarında Öne Çıkan İlave Şemsiye SKA
Yuvarlak masa toplantıları sırasında diğer bir SKA da potansiyel bir stratejik alan ve çalışma
grubu teması olarak öne çıkmıştır:

En önemli konu, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın dönüştürücü etkisi ve buna yanıt olarak
hazırlanan ulusal ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’dır. Bu minvalde EYDK'nın masaya oturmasını
sağlamak ve etki yaratmak için en kısa sürede kendisini küresel paradigma değişimleriyle ve
ulusal gündemle uyumlu hale getirmesi gerektiği yönünde kapsayıcı bir fikir oluşmuştur.
(A1.3 & A1.4) YAKLAŞIMIMIZ:
EYDK, faaliyetlerini gerçekleştirirken, önceliklendirilen SKA’ları bir
mantık çerçevesinde ele alacaktır. Diğer SKA’ları dışarda bırakacak
şekilde SKA’ların yalnızca bir tanesine odaklanmak veya başarı için
gerekli olan SKA’lar arası bağlantılılığı görmezden gelmek, istenen
sonuçlara ulaşılamamasına neden olacaktır. Benzer biçimde, küresel
eğilimlere ve ulusal gündeme uyum sağlamak, EYDK‘nın masada
oturabilmesi açısından elzemdir. EYDK'nın yaklaşımı ayrıca;
(1) Tematik çalışma gruplarının, birbirleriyle bağlantılı yapılarına
uygun olarak, belirli ve önceliklendirilmiş alanları alt tema olarak
ihtiva etmesi
(2) Tüm değişkenler birbirleriyle bağlantını olduğundan ve birden
fazla bakış açısı ve uzmanlık alanı gerektirdiğinden, potansiyeli
ortaya çıkarmak için her bir çalışma grubuna kapsayıcı ve
kapsamlı katılım sağlanması
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Etkinleştirici SKA
koordineli eylemde bulunmak için ön koşul

Gezegen düzeyinde, Kapsayıcı SKA
politika oluşturma ve kurumsal eylem vasıtası ile

Ekonomik Kapasiteye Yatırım
pozitif etki için fiziki ve
teknolojik araçlar

Topluma Yatırım
sürdürülebilir pozitif etki
yaratmak için gerekli

Pozitif, Ölçülebilir Sonuç

(A2) ...etki yatırımının üç temel unsuruna doğru
Etki yaratan girişimlerinde finansal getiri arayışına duydukları temel gereksinimin yanı sıra,
etki yatırımcıları üç temel unsura da riayet etmelidir; niyet, katkı ve etki ölçümü ve yönetimi
(EÖY). Tıpkı SKA’larda olduğu gibi, bunları da birbirinden ayırmak mümkün değildir. Zira
üçü birlikte etki döngüselliğini yaratırlar. Etki yatırımını farklı kılan en önemli yaklaşımlar,
somut hedeflere sahip olmak ve olumlu etkiyi nicel hale getirmek, ölçmek ve sergilemek için
gerekli özel metrikleri uygulamaktır. Etki odaklı yatırımlar, çok sayıda ivedi sosyal ve
çevresel sorunun çözümüne katkıda bulunur.

Niyet

Katkı

EÖY

Ana iş koluna odaklıyken, sosyal
ve çevresel sorunları görmezden
gelmek ya da sadece aktif risk
yönetimi yapmak (örneğin adil
ticaret ya da ESG ) yerine etkiyi
“temel iş” olarak tanımlayarak
sosyal ve çevresel sorunların
çözümlerine
bilinçli
olarak
katkıda bulunmak

Açıkça tanımlanmış, ölçülebilir,
stratejik
ve
SKA
temelli
hedeflere ulaşmayı amaçlayan
sermaye tahsisi ve/veya ayni
katkılar. Ekosistem perspektifine
sahip olmak ve etki yatırımının
büyümesine yardımcı olmak

Amaca yönelik metriklere ve
yöntemlere dayanan sosyal ve
çevresel performansı ölçme ve
raporlama
taahhüdü.
Tüm
yatırım
yaşam
döngüsü
süresince etkinin aktif biçimde
izlenmesi ve yönetimi

Bahse konu hususların Türkiye'deki mevcut durumuna ilişkin EYDK anketi puanları (Azami 100 puan üzerinden)

55/100

51/100

41/100
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(A2.1) Niyet
Ankette niyet, 55/100 gibi çok mütevazı bir puanla da olsa, Türkiye’deki algısı ve konumu
itibarıyla en olumlu görünüme sahiptir. Daha aşılacak uzun bir yol olsa da EYDK üyelerinin
niyeti çok önemli bir başlangıç noktası olarak tanımlamaları önemlidir. Bu noktada, yuvarlak
masa toplantılarının niyet hususunda iki farklı görüş ortaya çıkardığını belirtmekte fayda
vardır; “etki yapma niyeti doğuştan gelir” ve “etki yapma niyeti teşvik edilmelidir.” İkinci
görüşün destekçileri, farkındalık yaratma ve temel kapasite geliştirme faaliyetlerine öncelik
verirken, ilk görüşe destek verenler daha gelişkin bir kapasite gerektiren yerel ve/veya
küresel EÖY çerçevelerini ülkemizde benimsemeye öncelik vermiştir.
Hiçbir şekilde taraf tutmadan, genel etki yatırımı farkındalığının ve etki yatırımının
geleneksel yatırımlar ile hayırseverlik yapmak arasında nasıl konumlandığının Türkiye'de
yeterince bilinmediğini de belirtmek gerekir. Bu nedenle, giriş niteliğindeki temel alanlar
görmezden gelinemez.

(A2.1) YAKLAŞIMIMIZ:
Büyük küresel değişim ortadayken, EYDK Türkiye'de etki yatırımı
konusunda ortak bir dil ve bilgi tabanı oluşturmayı asli görevi olarak
görmektedir. Tek başına etki yatırımını yapmak için yeterli olmasa da
potansiyel etki yatırımcılarının çoğunun giriş noktası niyet olacaktır.
Dolayısıyla, pozitif bir kartopu etkisi yaratabilmek için niyetin ülkemizde
yerleşmesi önemlidir. Bunun için etkinleştiriciler desteklenmeli ve
politika yapıcılar da masada olmalıdır. Ana yöntem, geniş ekosistemi
hedefleyen daha temel farkındalık yaratma faaliyetleri (geleneksel ve
yeni medya kanalları aracılığıyla) olarak ele alınabilir. Bu, EYDK'nın
halihazırda tek aktif çalışma grubu olan Kurumsal İletişim Çalışma
Grubu'nun yeniden yapılandırılması ve diğer potansiyel çalışma grupları
aracılığıyla beslenmesi ile gerçekleştirilebilir.
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(A2.2) Katkı
Hem mevcut literatür ve uygulama pratiği hem de EYDK yuvarlak masa toplantıları, etki
yatırımlarında açıkça tanımlanmış, ölçülebilir, stratejik ve SKA temelli hedeflerin başarıya
giden yol olduğunu göstermiştir. Katkılar, sermaye tahsisi ve/veya ayni katkı (altyapı, bilgi
birikimi, iş ağı gibi kurumsal kapasitelerin paylaşılması) şeklinde olabilir. Eğer niyet,
kadınların güçlendirilmesini bir yatırımın kalbine yerleştirmekse, gerekli katkı bu spesifik
hedefin muhtaç olduğu sonuçları doğrulanabilir şekilde ortaya çıkaracak faaliyetleri
tasarlamak, finanse etmek, desteklemek, yönetmek ve paylaşmaktır (örneğin, cinsiyet
odaklı yatırımları ve kadınların işgücüne katılımını, kariyer gelişimlerini ve girişimciliklerini
desteklemek).

(A2.2) YAKLAŞIMIMIZ:
Katkı, niyetin somut eyleme dönüştüğü safhadır. Bunun için daha teknik
düzeyde kapasite geliştirme ve uluslararası stratejik ortaklıklar (hem iş
ağı etkisi hem de bilgi paylaşımı potansiyeli için) gereklidir. Her iki
gereklilik de anket ve yuvarlak masa toplantılarında teyit edilmiştir.
Buna göre EYDK, kapasite geliştirme planlarının yürütülmesine ve/veya
yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak için anahtar paydaşlarla işbirliği
yapacaktır. Bu işbirliği, iki potansiyel çalışma grubu olan Kapasite
Geliştirme Çalışma Grubu ve Etki Ortaklıkları Çalışma Grubu aracılığıyla
gerçekleştirilebilir.

(A2.3) Etki Ölçümü ve Yönetimi (EÖY)
Çoğu yatırımın doğası gereği içerisinde, kabaca da olsa, etki vardır. Amaç yatırımın içinde
zaten var olan bu değeri, “temel bir iş” haline getirmektir. Bunun için hem niyet hem de katkı
gerekli olsa da, tüm etki yatırımı yaşam döngüsünü şeffaf bir şekilde ölçmek ve yönetmek
vazgeçilmez bir önceliktir.
Türkiye’deki algısı ve bulunduğu konum itibarıyla, ankette en düşük puanı EÖY almıştır ve
bu kritik boşluk, yuvarlak masa toplantılarında da teyit edilmiştir. Neredeyse tüm katılımcılar
EÖY’yi EYDK için stratejik bir alan ve/veya bir çalışma grubu teması olarak dile getirmiştir.
Bu doğaldır, çünkü uygun ve yaygın EÖY uygulamalarının eksikliği tüm ekosistem için kritik
bir darboğaz yaratacaktır.
Yuvarlak masa toplantılarında, yaygın olarak kabul edilen EÖY metriklerini ve yöntemlerini
yerelleştirme ve benimseme noktasında uluslararası bilgi transferi sağlanması, yukarıda
bahsedilen açığı kapatmanın tercih edilen yolu olarak ortaya çıkmıştır. Alanın uzmanlarına
yönelik artan talebin de bu bağlamda ele alınması gerekmektedir.
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Etki Ölçümü ve Yönetimini Harekete Geçirmek İçin Temel Sorular

Hedef NEDİR?

KİM etkileniyor?

Bu soru, işletmelerin ve
yatırımcıların, işletmenin
katkıda bulunduğu çıktıları
ve bu çıktıların paydaşlar
için ne kadar önemli
olduğunu belirlemelerine
yardımcı olur.

Bu soru, yatırımcı veya
işletme tarafından
etkilenen hedef paydaşları
(insanlar veya gezegen)
tanımlar.

NE KADAR değişim
meydana geliyor?
Bu soru, yaratılan
değişimin ölçeğini
(kapsamını) ve derinliğini
vurgular.

Etki RİSKİ nedir?

KATKI Nedir?

Değişim NASIL oluyor?

Metrik setleri, her bir
belirli stratejik hedef
için öncelikli olarak
tanımlanan etki risk
faktörlerini tanımlar ve
izah eder.

Bu soru, hem
işletmenin hem de
yatırımcının katkısına
işaret eder.

Bu soru, diğer beşi tarafından toplanan
verileri bir bağlam çerçevesinde bir araya
getirmeye yardımcı olur. İş yapış süreçleri
ve ürün-hizmet yapısı üzerinden
işletmenin insanlarla ve gezegenle olan
ilişkisinin daha eksiksiz bir resmini ortaya
koyabilmek için verileri değerlendirir.

IRIS+ Core Metrics Sets: Fundamentals (GIIN 2019)

(A2.3) YAKLAŞIMIMIZ:
EYDK, Etki Yatırımı için Global Steering Group for Impact Investment
(GSG) ile ortaklığını derinleştirecek ve EÖY alanında ihtiyaç duyulan
bilgi aktarımı için de ilave yerel ve küresel stratejik ortaklıklar kurmaya
devam edecektir. Böylece, oluşturulacak Etki Ortaklıkları Çalışma Grubu,
EÖY bilgi transferini de destekleyebilecektir.
Seçilen EÖY metrikleri ve yöntemlerine ilişkin çeviri ve yerelleştirme
çabalarının desteklenmesi, iş ve bilgi ağı oluşturma faaliyetleriyle el ele
yürüyecektir. Bu kapsamda, EYDK üyeleri olan Etkiyap ve UNDP,
EYDK'nın 2021 faaliyet planında lansmanı öngörülen ve yaşayan bir
belge olarak EYDK sorumluluğuna devredilmek üzere (EÖY evrenini
keşfeden) taslak rapor (“White Paper”) üzerinde çalışmaktadırlar.
Etki yatırımcılığına yeni katılacak kurumlar için bir giriş noktası olacak
daha basit yatırım puanlama kartları da geliştirilebilir. Bu çalışma ve
bundan sonra yapılacak daha detaylı çalışmalar, EÖY’nin temel unsuru
olacağı potansiyel Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu altında organize
edilebilir, geliştirilebilir ve yönetilebilir.
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(A3) ...küresel ve yerel zorluklara ve fırsatlara doğru
Mevcut çalışmalar ve yuvarlak masa toplantıları, küresel ölçekte süregelen ve etki
yatırımcılığını destekleyen paradigma değişimini ve Türkiye'nin bu alanda çeşitli fırsatlar
sunabileceğini doğrulamıştır. EYDK’nın ve Türkiye etki yatırımı ekosisteminin uzun vadeli
gelişimi için:
• Geniş bir ortaklık, bilgi ve farkındalık tabanı geliştirmek,
• Yerel en iyi uygulamaları oluşturmak ve tanıtmak için anahtar temalara odaklanmak,
• Ulusal gündeme uyum sağlamak ve katkıda bulunmak esastır.
(A3.1) Küresel Paradigma Değişimi
Hala küresel varlıkların en büyük kısmını (260 trilyon dolar) geleneksel yatırımlar
oluşturmakla birlikte, bunlar yerlerini kararlı bir şekilde sorumlu ve sürdürülebilir yatırımlara
(30 trilyon dolar mevcut + 80 trilyon dolar taahhüt edilen hacim) bırakmaktadır. Sorumlu
(örneğin adil ticaret) ve sürdürülebilir (örneğin ESG) yatırımlar da etki ekonomisi içindedir.
Ancak bunlar, acil sosyal ve çevresel sorunların çözümlerine anlamlı katkıda bulunmaya
yönelik etki odaklı bir yaklaşımdan ziyade, aktif şekilde riski bertaraf etme yaklaşımları
olarak tanımlanabilir.
“Türkiye'de Etki Yatırım Ekosistemi” raporu, etkiyi yönetmek ve izlemek için güvenilir
standartlar üzerine sağlam bir etki ekosistemi kurulabilirse, ülkemizin Orta Doğu ve Kuzey
Afrika, Doğu Avrupa ve Orta Asya pazarlarına etkinleştirici bir giriş noktası ve yatırım
merkezi olacağını vurgulamaktadır. Bu fırsat, yuvarlak masa toplantılarında da
vurgulanmıştır.
Etki Spektrumu
Yaklaşım:

Finansal
Amaçlar:

GELENEKSEL

SORUMLU

SÜRDÜRÜLEBİLİR

ETKİ ODAKLI
riske uyarlanmış
orantısız getirileri
kabul eder

riske uyarlanmış rekabetçi finansal getirileri kabul eder

HAYIRSEVERLİK
sermayenin
kısmen
korumasını
kabul eder

sermayenin
tamamının
kaybını
kabul eder

Zarar Vermemek

Etki
Hedefleri:

Tüm Paydaşlara Fayda Sağlamak
Çözümlere Katkı Sağlamak
İlgilenme
İnsanlar ve gezegen
için kritik negatif
sonuçlara ciddi
şekilde dahlin olabilir

Niyetler:

“Potansiyel negatif
etkinin farkındayım
ancak bunu
azaltmaya
çalışmıyorum”

Zarar Verme
İnsanlar ve gezegen
için kritik negatif
sonuçlara dahlinin
yarattığı etkileri
önlemeye çalış

“Uymam gereken
yasal zorunluluklar
var. “
“Sorumlu davranmak
istiyorum.”

Fayda Sağla
İnsanlar ve gezegen
için önemli pozitif
sonuçlarda pay
sahibi ol

“İşletmelerin dünya
üzerinde pozitif
etkileri olmasını ve
uzun vadeli finansal
performansın
sürdürülmesine
yardımcı olmasını
istiyorum”

Çözümlere Katkı Sağla
Gezegenimiz ve
dezavantajlı insanlar için
kritik pozitif sonuç(lar)
üzerinde fark yaratan
bir etkiye sahip ol

“İklim değişikliğiyle
mücadeleye yardımcı
olmak istiyorum.
Eğitim açığının
kapatılmasına
yardımcı olmak
istiyorum.”

“Etki ekonomisi”

Action Guide: Sizing Impact Investment Markets (GSG 2019)
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Etki Ekosisteminin Beş Sacayağı &Etki Sermayesi Akışı
Etki Ekosistemi
Paydaşları

Etki Sermayesi
Akışı
Etki Sermayesi Arzı
Kalkınma finansmanı kurumları

Sermayenin
Kullandırılması
Etkinleştiriciler

Vakıflar
Aileler
Yüksek gelirli bireyler

Pazarı oluşturanlar ve
profesyonel hizmetler

Politika Yapıcılar

Emeklilik fonları

Faydalanma

Hükümet ve mevzuat

Aracılar
Bankacılık sektörü
Özel Sermaye Şirketleri
Girişim sermayecileri

Etki

Etki Sermayesi Talebi
Etki girişimcileri

(A3.1.1) Yuvarlak Masa Toplantılarından Perspektifler
Anket sonuçları, sermayeye makul oranlarla erişimin ve yenilikçi araçlara ve fonlara sahip
olmanın yerel ekosistemdeki en büyük zorluklar olduğunu göstermiştir. Yuvarlak masa
toplantıları da ağırlıklı olarak bunların temel nedenlerine ve olası çözümlerine odaklanmıştır.

Yerel Ekosistemdeki Büyük Zorluklar - .... Eksikliği (Azami 60 puan üzerinden)
Sermayeye makul oranlarla erişim
Yenilikçi yatırım araçları ve fonları
Nitelikli ve detaylı veriye erişim
Derin ve çeşitlendirilmiş yerel pazar
Etki yatırımı hususunda ortak anlayış
Etki ölçümünde yetkinlik
Makul risk-getiri dengesi
Makul çıkış seçenekleri
Nitelikliwo
işgücü
Yerel pazar için hükümet desteği
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Yuvarlak masa toplantılarından ortaya çıkan dört ana, birbiriyle bağlantılı tema;
• Ekosistemdeki zorlukların üstesinden gelmek için ülkemizde etki yatırımının temel
unsurlarını geliştirmemiz gerekmektedir.
• Küresel ağlara ve bilgiye erişmemiz gerekmektedir.
• Yerel en iyi uygulamalara dayalı olarak anlatılacak hikayeler yaratmamız gerekmektedir.
• Etki sermayesi akışının düzgün çalışması için harekete geçmememiz gerekmektedir.
İlk iki tema, bu raporun ilgili bölümlerinde açıklandığı gibi EYDK tarafından ele alınacaktır ve
bunlar gelecekte atılacak adımlar için esastır. Diğer yandan son ikisi ise, finansal getiriyi,
pozitif, ölçülebilir sosyal ve çevresel etkiyle birleştiren yerel en iyi uygulamaları sağlayarak
ve mevcut etki sermayesi akışını iyileştirerek etki sermayesi arzını Türkiye'ye yönlendirmek
için daha doğrudan bir yol sunmaktadır.
Bunun için, beş sacayağının tümü uyum içinde çalışmalıdır (yani, piyasa etkinleştiricilerinin
ve politika yapıcıların katılımıyla, aracılar vasıtasıyla arzdan talebe sağlıklı bir akış
yaratmak). Türkiye ancak böyle bir uyumla, arz tarafındaki başlıca aktörleri (örneğin
kalkınma finansmanı kurumları ve emeklilik fonları gibi büyük yatırımcıların yanı sıra vakıflar,
aile ofisleri ve yüksek gelirli bireyler), aracılar (örneğin bankacılık sektörü, özel sermaye
şirketleri ve girişim sermayesi fonları) vasıtasıyla yerel etki girişimlerini beslemeye ikna
edebilir.
Yuvarlak masa toplantılarında ortaya çıkan bir diğer önemli görüş, EYDK'nın stratejik
odağını ve çalışma grubu yapısını geliştirirken, belirli sektörlerden ziyade tematik alanlara
odaklanması gerektiği olmuştur. Yuvarlak masa konuşmacılarının çoğu, EYDK'nın etki
yatırımını Türkiye'de ana akım bir yatırım modeli haline getirme vizyonuna ulaşmak için
kapsayıcı temalar üzerinden ilerleyen daha geniş bir çerçeveye sahip olmasının önemli
olduğu görüşündedir.

(A3.1.1) YAKLAŞIMIMIZ:
EYDK, vizyonunu hayata geçirmek için kapsayıcı temalara
odaklanacaktır. Başarı öykülerine önayak olmak ve etki sermayesi akışını
geliştirmek için EYDK, online erişimini ve geniş iş ve bilgi ağını yerel en
iyi uygulamaları ve yatırım fırsatlarını teşvik etmek için kullanabilir ve
küresel etki topluluğu için tek durak noktası haline gelebilir.
Buna göre, EYDK ayrıntılı yerel bilgilere (örneğin vaka analizleri,
raporlar, röportajlar, makaleler, haber bültenleri) ve genişletilmiş ağına
(örneğin arz tarafını aracılarla bir araya getirmek için yatırımcı forumları
düzenleyerek, politika diyalogu başlatarak ve görünürlük sağlayarak)
erişim sağlayabilir. Bunu başarmak için EYDK, öncelikle potansiyel Etki
Ortaklıkları ve Kurumsal İletişim çalışma gruplarını, bir Kapasite
Geliştirme Çalışma Grubu'nun desteğiyle kullanabilir.
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(A3.1.2) Ulusal Raporlardan Fırsat Alanları
'Türkiye'de Etki Yatırım Ekosistemi' raporunda öngörülen fırsat alanları şunlardır:
sığınmacıların geçim kaynakları, kadınların güçlendirilmesi, yenilenebilir enerji, sağlık
teknolojileri ve finansal kapsayıcılık. Diğer ülkelerin çoğuyla karşılaştırıldığında, bunlardan
ikisinin (sığınmacıların geçim kaynakları ve kadınların güçlendirilmesi) ülkemiz açısından
ulaşılabilir bir farklılaşma imkanına sahip olduğu ve diğer üçü için (yenilenebilir enerji,
sağlık teknolojileri ve finansal kapsayıcılık) ülkemizin ulusal ve bölgesel pazarlarda önemli
bir potansiyel sunduğu öngörülebilir.
Bu değerli çalışmanın devamında yayımlanan “SKA Türkiye Yatırımcı Haritası” raporu, 27
yatırım fırsatı alanının altlarında toplandığı dokuz öncelikli sektörü içeren daha hedef odaklı
bir çalışmadır:
Teknoloji ve İletişim
Ulaşım
Yenilenebilir ve Alternatif Enerji
Eğitim
Sağlık

Yiyecek ve İçecekler
Tüketim Maddeleri
Altyapı
Finans

(A3.1.2) YAKLAŞIMIMIZ:
EYDK, kaynaklarını verimli kullanmalıdır. Bu nedenle, sektör bazlı bir
eylem planı ve çalışma grubu yapısının oluşturulması uygun bir yol
değildir. Bunun yerine EYDK, üyelerinin ve geniş çapta ekosistem
paydaşlarının çeşitli ve sonuç odaklı katkılarıyla, yönetilebilir sayıda
tematik çalışma grubu kurarak, bireysel sektörleri ve alt temaları bu
gruplar üzerinden destekleyebilir. Birçok durumda, farklı çalışma
gruplarının istenen sonuçlara ulaşabilmek için işbirliği yapacağı
öngörülmektedir.
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(A3.2) Ulusal Gündeme Uyum ve Katkı
Yuvarlak masa toplantılarının bir diğer çıkarımı, ulusal gündeme uyumlu hareket etmenin ve
gündeme katkı vermenin önemidir. Toplantılarda EYDK’nın geniş bir kapsamda, hem ulusal
hem de uluslararası bir kurum olarak konumlandırılmasının önemi ortaya çıkmış olup, bu
husus bu raporda da ayrıca yer almaktadır. Bu görüş, 11.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program
(2021-2023), Ekonomi Reformları Eylem PlanI, Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve 2021-23
Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi raporunda görüldüğü üzere,
Türkiye'nin politika geliştirmede SKA temelli bir yaklaşımı giderek daha fazla benimsediği
bir dönemde ortaya çıkmıştır.
Gezegen için mücadele etmek, aktivizmin ve akademinin saflarından, ulusal politika
oluşturma ve kurumsal kararlar alma saflarına kadar ulaşmıştır. Bu dönüşüm aynı zamanda
ankette öne çıkan çevre ile ilgili anahtar kelimelerde (bkz. A1.2), SKA 13'ün (İklim Eylemi)
stratejik bir SKA olarak tanımlanmasında ve potansiyel bir çalışma grubu teması olarak
yakın ilişkili diğer iki temanın (Döngüsel Ekonomi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı) yanı sıra
önerilmesinde de açıkça görülmektedir.
Sosyoekonomik ilerleme için çalışmak, madalyonun diğer yüzüdür. Örneğin, acil ulusal
gündem konuları olarak, sığınmacıların geçim kaynakları ve kadınların güçlendirilmesi,
'Türkiye'de Etki Yatırım Ekosistemi' raporunda önceliklendirilmiş ve yuvarlak masa

(A3.2) YAKLAŞIMIMIZ:
“Yaklaşımımız A3.1.2”yi bir adım daha ileri götürerek, tüm ulusal
temaların kendi bireysel çalışma gruplarına sahip olması da uygulanabilir
değildir. İlk dönemi için EYDK en fazla dört çalışma grubunu verimli bir
şekilde hayata geçirebilir. Hâlihazırda faaliyette olan Kurumsal İletişim
Çalışma Grubu ve bu rapor ile ortaya çıkan Etki Ortaklıkları ve Kapasite
Geliştirme potansiyel çalışma grupları ile zaten üç adede ulaşılmıştır. Bu
minvalde diğer ana temalar, Sürdürülebilir Kalkınma ve Politika kapsayıcı
çalışma grubu çatısı altında organize edilebilir. Adı geçen son çalışma
grubu, etki yatırımı ekosistemini ağırlıklı olarak üç ana tema üzerinden
destekleyecektir: Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sığınmacıların Geçim
Kaynakları ve Kadınların Güçlendirilmesi.
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Potansiyel EYDK Çalışma Grubu Yapısı
Teori ve uygulamalar analiz edilmiş ve anket ve yuvarlak masa toplantısı sonuçları
incelenmiştir. Sonuçta aşağıdaki potansiyel çalışma grubu yapısı, EYDK'nın etki yaratması
için stratejik bir yol olarak ortaya konmuştur:

Kurumsal İletişim
İlk olarak, EYDK’nın kurumsal kimliği ve iletişimi için kurulmuş olan
çalışma grubu, bir danışmandan, geniş etki ekosistemi için bir
görünürlük yaratıcıya dönüşecek şekilde yeniden organize edilecektir.

Kapasite Geliştirme
Her düzeyde bilgi oluşturma ve edinmeyi besleyecektir.
Etki Ölçümü ve Yönetimi alanında kapasite geliştirme
anahtar bileşen olacaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Politika
Stratejik küresel etki eğilimlerine ve ulusal gündem konularına
(Avrupa Yeşil Mutabakatı, kadınların güçlendirilmesi, sığınmacıların
geçim kaynakları, vb.) odaklanmak üzere tasarlanmıştır.

Etki Ortaklıkları
Diğer üç çalışma grubuyla işbirliği içinde, yerel ve
küresel ortaklıkları etkinleştirecek ve büyütecektir
(iş ve bilgi ağı etkileşimleri).
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EYDK’nın Kilometre Taşları
Türkiye, “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi”ni benimsemiş ve küresel çabalarda
üzerine düşeni yapmak için paydaşlarıyla birlikte çalışmaktadır. Türkiye ayrıca SKA’ları
ulusal kalkınma planlarına ve sektörel stratejilerine entegre etmektedir. Diğer yandan ülke
çok sayıda ikili serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra DTÖ, GATT ve AB Gümrük Birliği'nin
de uzun süredir üyesidir. Bunların hepsi küresel entegrasyon, büyüme ve işbirliğine verilen
değeri göstermektedir. Türkiye'nin resmi gündemi, ülkenin 2023 yılındaki yüzüncü yılına
odaklanmakta olup, söz konusu tarih orta ve uzun vadeli ulusal gidişatı şekillendirecek bir
kıyaslama tarihidir.
KASIM 2019
T.C.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve UNDP IICPSD tarafından
"Türkiye’de Etki Yatırımı Ekosistemi” raporu yayımlandı ve 10. Boğaziçi
Zirvesi’nde lansmanı yapıldı.

ARALIK 2019
T.C.Dışişleri Bakanlığı’nın çağrısı ile Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası
tarafından bir çalıştay düzenlendi. Çalıştay, kamu ve özel sektör
temsilcilerini bir araya getirdi. Raporun, ulusal bir etki yatırımı ekosistemi
geliştirme gerekliliğine ilişkin bulguları bu çalıştayda tasdik edildi.
Çalıştayda belirlenen sonraki adımlar şunlardı:
Türkiye Ulusal Danışma Kurulunun oluşturulması ve GSG süreçlerinde
ilerleme sağlanması
Çalıştay çıktılarının UNDP IICPSD tarafından genişletilmiş bir paydaş
listesiyle paylaşılması
UNDP'nin Brezilya'daki pilot programına dayalı olarak, paydaşlarla yakın
işbirliği içinde, UNDP IICPSD tarafından Türkiye SKA Yatırımcı
Haritalama Çalışmasının gerçekleştirilmesi.

HAZİRAN 2020
Etkiyap ayrıca Global Impact Investing Network (GIIN) üyesi, Social
Value International (SVI) ve IMP+ACT Alliance'ın ortağı oldu.

Bu kararlar doğrultusunda, UNDP IICPSD tarafından SKA Yatırımcı
Haritalama Çalışması tamamlandı.

T.C.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Etkiyap Türkiye Kalkınma Yatırım
Bankası, UNDP IICPSD ve UNDP Türkiye etki yatırımında kilit paydaşlar
olarak bir araya geldi.
EYLÜL 2020
Etki yönetimi ve ölçümü uzmanlarını bir araya getiren Etkiyap, Social
Value Matters 2020 konferansında bir panele ev sahipliği yaptı.

EKİM 2020
Türkiye etki yatırımı ekosisteminin kilit paydaşları arasında, EYDK'nın
oluşumu konusunda fikir birliğine varıldı. Etkiyap bu sürecin sorumlu
kurumu olarak belirlendi.

KASIM 2020
İlk Kurucular Kurulu toplantısı Etki Yatırım Platformu (Etkiyap), T.C.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası,
UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi (IICPSD) ve
UNDP Türkiye üyeleriyle (alfabetik sıralanmıştır) gerçekleştirildi.
ARALIK 2020
GSG ve diğer ülke UDK'ları ile toplantılar ve bilgi paylaşımı
sürecin bir parçası oldu.
Bu arada SKA finansmanı için etkili iş modelleri ve yatırım
fırsatı alanları belirlemiş olan UNDP IICPSD, SKA Türkiye
Yatırımcı Haritası’na son halini verdi.
OCAK 2021
Kurucular Kurulu, EYDK'yı oluşturmak için hazırlıklara
başladı.
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ŞUBAT 2021
Kurucular Kurulu, Mayıs 2021'de kurulması planlanan EYDK'nın kurucu
üyelerinin belirlenmesi ve mülakat sürecine başladı.
EYDK üyelerinin ilk görev süresi davet usulüyle oldu
.
Kurucular Kurulu, EYDK'nın yasal tüzüğü, yönetişim yapısı ve bütçesinin
hazırlanmasını tamamladı

MART 2021
EYDK'nın potansiyel üyeleri ile toplantı ve görüşmeler yapıldı.

NİSAN 2021
The Task Force meeting was held for the last time and the list of EYDK
members were confirmed at the meeting.
The Task Force’s duty ended with the formation of the EYDK.
MAYIS 2021
Kurucular Kurulu toplantısı son kez yapıldı ve toplantıda EYDK üye
listesi teyit edildi.
Kurucular Kurulu’nun görevi, EYDK'nın kurulmasıyla sona erdi.
HAZİRAN 2021
Kurulun stratejik önceliklerini belirlemeye yönelik ilk adım olarak EYDK
açılış anketi yapıldı.

AĞUSTOS 2021
EYDK, anket bulgularına dayanarak 19 Ağustos ve 24 Ağustos
tarihlerinde uluslararası katılımlı iki yuvarlak masa etkinliği düzenledi.
Etkinlikler, EYDK'nın eylem planı ve çalışma grubu yapısı hakkında
değerli bilgiler sağladı.

EYLÜL 2021
EYDK'nın ikinci yönetim kurulu toplantısının yanı sıra önceki ulusal
raporlar, EYDK anketi ve yuvarlak masa toplantıları üzerine inşa edilen
"Bir Etkinleştirici Olarak EYDK" raporunun lansmanı yapıldı. Kanıta dayalı
bir yaklaşımla “Bir Etkinleştirici Olarak EYDK” raporu, kurulun stratejik
önceliklerini hayata geçirecek dört tematik çalışma grubu belirledi.
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