
SORUMLU YATIRIM İLKELERİ

UNEP-FI VE UN GLOBAL COMPACT İŞBİRLİĞİ İÇİNDE BİR YATIRIMCI GİRİŞİMİ

Uzun vadeli değer yaratmak için ekonomik açıdan verimli ve 
sürdürülebilir küresel bir finans sisteminin gerekli olduğuna 
inanıyoruz. Böyle bir sistem, uzun vadeli, sorumlu yatırımı 
ödüllendirecek, bir bütün olarak çevrenin ve toplumun 
yararına olacaktır. 

PRI, İlkelerin benimsenmesini teşvik ederek, uygulanması için 
işbirliği yaparak; iyi yönetişim, dürüstlük ve hesap verebilirliği 
geliştirerek; sürdürülebilir bir finans sisteminin pazar 
uygulamalarında, yapılarında ve düzenlemelerinde önüne 
çıkan engelleri ele alarak bu sürdürülebilir küresel finans 
sistemine ulaşmak için çalışacaktır. 

PRI’ın Misyonu
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ÖNSÖZ

Sürdürülebilirlik günümüzün en ciddi konuları arasında yer 
alırken hepimiz, kendimiz ve gelecek nesiller için, müreffeh 
ve kapsayıcı toplumların temellerini atmaya yardım etmekle 
yükümlüyüz.

Bununla birlikte, giderek artan fırsatları değerlendirmek 
veya bugün karşı karşıya kaldığımız sayısız riskleri ve çok 
uzak olmayan gelecekte bizi bekleyenleri, sorumlu yatırımlar 
yapmadan aşmak mümkün görünmüyor. Yatırımcılar, 
sorumlu ve etkin bir şekilde yatırım yapmak için uzun vadeli 
değer arayışlarında onlara engel olmak yerine yardım edecek 
finansal bir sisteme ihtiyaç duyuyor. 

İklim değişikliği ve hepimizi öyle ya da böyle etkileyen gelir 
eşitsizliği gibi konular söz konusu iken, Sorumlu Yatırım 
İlkeleri’nin misyonunu başarma hedefiyle çalışmak için 
zaman kaybedilmemesi gerekiyor. Bu misyonu, kullanıcılarını 
finansal olarak ödüllendiren, çevreye ve topluma yarar 
sağlayan sürdürülebilir küresel bir finans sistemine ulaşmak 
olarak tanımlıyoruz. 

Elbette bu ifade, henüz önemli ilerleme kaydedilmediği 
şeklinde yorumlanmamalı zira PRI imzacılarının ve sorumlu 
bir şekilde yönetilen yatırım varlıklarının sayısının artmayı 
sürdürmesi, ayrıca insanlar ve şirketler tarafından yapılan 
diğer sürdürülebilirlik çabaları da bu durumu kanıtlıyor. 

Çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerinin yatırım kararı 
alma ve sahiplik süreçlerine entegre edilmesi, artık hoş bir 
şey olarak değil, yapılması gerekli bir şey olarak görülüyor. 
Yatırımcıların, uzun vadeli risk faktörlerini daha iç görülü 
şekilde değerlendirerek, hak sahiplerinin ve müşterilerinin 
hızla evrilen ihtiyaçlarını ve isteklerini dikkate alan yeni 
yatırım fırsatlarını belirleyerek performanslarını geliştirme 
arayışı giderek artıyor. 

Öte yandan, bulunmamız gereken yere ulaşmanın, başka 
bir deyişle sorumlu yatırımın gelişmesini sağlayacak 
yapı, düzenlemeler ve teşvikler için mücadele etmenin 
önündeki engelleri belirleme ve ele alma ihtiyacı şimdi her 
zamankinden daha acil hale geldi. PRI, iki kurucu ortağı 
olan UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi) ve UNEP-Finance Initiative (Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı-Finans Girişimi) aracılığıyla Birleşmiş 
Milletler (BM) ile güçlü bağlara sahip olması sayesinde bu 
sorunlarla başa çıkmak için benzersiz bir konumda bulunsa 
da tek başına her şeyin üstesinden gelmesi mümkün değil. 

Gönüllülük esasına bağlı ve hedefe ulaşmak için ilham veren 
bu uluslararası kabul görmüş İlkeleri imzalamak, ister 50 
milyar $’lık yönetilen varlık sahibi, ister 10’dan az çalışanı 
olan bir servis sağlayıcısı olsun kuruluşlara sorumlu yatırım 
taahhütlerini kamuya açıklama olanağı sunuyor. Ayrıca, 
herkes için daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmak amacıyla 
gerçek değişim yaratan ve giderek büyüyen küresel bir 
topluluğun parçası olma imkanı veriyor. 

PRI Yönetim Kurulu Başkanı Martin Skancke ve PRI 
CEO’su Fiona Reynolds
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SORUMLU YATIRIM NEDİR? 

Sorumlu yatırım, PRI tarafından yatırım kararlarına ve aktif sahipliğe çevresel, sosyal 
ve yönetişim (ESG) faktörlerini entegre etmek için bir strateji ve uygulama olarak 
tanımlanmaktadır.
Sorumlu yatırımın etik yatırım, sosyal sorumluluk yatırımı veya etki yatırımı ile aynı 
olmadığını özellikle belirtmekteyiz. Bu yaklaşımlar finansal getiriyi ahlaki veya etik 
düşüncelerle birleştirmeyi amaçlarken sorumlu yatırım, tek amacı finansal getiri olan 
yatırımcı tarafından bile yapılabilir olmalıdır ve yapılmalıdır. Sorumlu yatırım; ESG 
faktörlerini göz ardı etmenin, müşterilere ve hak sahiplerine sağlanan getiriler üzerinde 
önemli etkisi olan riskleri ve fırsatları da göz ardı etmek anlamına geldiğini öne 
sürmektedir. 

NEDEN SORUMLU YATIRIM? 
SORUMLU YATIRIMDA GÖRÜLEN ARTIŞI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER 

1  
ÖNEMLİLİK

ESG faktörlerinin risk ve getiriyi 
belirlemede çoğu zaman önemli 
bir rol oynadığı fikrinin finansal 

toplulukta daha fazla tanınmasını 
sağlamak.

2  
PAZAR TALEBİ 

Hak sahiplerinin ve yatırımcıların, 
paralarının nasıl ve nereye 

yatırıldığı hakkında giderek daha 
fazla şeffaflık talep etmesi. 

3  
DÜZENLEMELER 

ESG faktörlerini entegre 
etmenin, bir yatırımcının 

müşterilerine ve hak 
sahiplerine karşı üstlendiği 

görevin bir parçası olduğuna 
dair düzenleme tavsiyelerinin 

artması. 

   BILIMSEL KANITLAR 
Giderek artan sayıda akademik çalışma ESG faktörlerini entegre etmenin maliyetli olmadığı 
görüşünü destekliyor. 

Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörleri çok sayıda olabildiği gibi sürekli değişime de uğruyor. Bu faktörlerden 
bazıları: 

Çevre

 ■ İklim değişikliği
 ■ Sera gazı (GHG) emisyonları 
 ■ Kaynakların tükenmesi (su dahil) 
 ■ Atıklar ve kirlilik 

Sosyal

 ■ Çalışma koşulları (kölelik ve çocuk 
işçi çalıştırma dahil) 

 ■ Yerel topluluklar (yerli halklar 
dahil) 

 ■ İş sağlığı ve güvenliği
 ■ Çalışanlarla ilişkiler ve çeşitlilik 

Yönetişim

 ■ Yönetici ücretleri
 ■ Rüşvet ve yolsuzluk
 ■ Yönetim kurullarının çeşitliliği ve 

yapısı
 ■ Vergi stratejisi

ESG FAKTÖRLERİ NELERDİR? 

SORUMLU YATIRIM İLKELERİNİN 
TANITIMI 

PRI VE ALTI İLKE HAKKINDA 
PRI, altı Sorumlu Yatırım İlkesini uygulamaya koymak 
için uluslararası imzacılar ağı ile birlikte çalışmaktadır. 
Amaçları, çevresel, sosyal ve yönetişim sorunlarının 
yatırımlara etkilerini anlamak ve bu sorunları yatırım ve 
tasarruf kararlarına entegre etme sürecinde imzacıları 
desteklemektir.

Yatırımcılar tarafından geliştirilen Altı İlke, BM tarafından 
desteklenmektedir. 60’tan fazla ülkeden 80 trilyon ABD 
dolarından fazla yönetilen varlığı temsil eden 2.000’i aşkın 
imzacısı bulunmaktadır.

BAŞLANGIÇ NOKTASI 
Sorumlu Yatırım İlkeleri; çevresel, sosyal ve kurumsal 
yönetişim konularının yatırım uygulamaları açısından giderek 
daha ilgili ve geçerli olduğunu düşünen uluslararası bir 
kurumsal yatırımcı kitlesi tarafından geliştirilmiştir.

Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, 
2005 yılının başlarında dünyanın en büyük kurumsal 
yatırımcılarından oluşan bir grubu Sorumlu Yatırım İlkelerini 
geliştirme sürecine katılmaya davet etti. 12 ülkedeki 
kuruluşlardan seçilen bu 20 kişilik yatırımcı grubu, yatırım 
sektörü, hükümetler arası kuruluşlar ve sivil toplumdan 70 
kişilik bir uzmanlar grubu tarafından desteklendi.

PRI’IN MİSYONU 
Uzun vadeli değer yaratmak için ekonomik açıdan verimli ve 
sürdürülebilir küresel bir finans sisteminin gerekli olduğuna 
inanıyoruz. Böyle bir sistem, uzun vadeli, sorumlu yatırımı 
ödüllendirecek, bir bütün olarak çevrenin ve toplumun 
yararına olacaktır. 

PRI, İlkelerin benimsenmesini teşvik ederek, uygulanması için 
işbirliği yaparak; iyi yönetişim, dürüstlük ve hesap verebilirliği 
geliştirerek; sürdürülebilir bir finans sisteminin pazar 
uygulamalarında, yapılarında ve düzenlemelerinde önüne 
çıkan engelleri ele alarak bu sürdürülebilir küresel finans 
sistemine ulaşmak için çalışacaktır. 

ALTI İLKE VE İMZACILARIN TAAHHÜDÜ 
Kurumsal yatırımcılar olarak, hak sahiplerimizin en iyi uzun 
vadeli menfaatleri için hareket etmekle görevliyiz. Bize 
emanet edilen bu rolde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) 
sorunlarının yatırım portföylerinin performansını (şirketlere, 
sektörlere, bölgelere, varlık sınıflarına göre zaman içinde 
değişen derecelerde) etkileyebileceğine inanıyoruz. Bu 
İlkelerin uygulanmasıyla yatırımcıların, toplumun daha geniş 
hedefleriyle aynı hizada olmasının sağlanabileceğini de kabul 
ediyoruz. 

Dolayısıyla, üstlendiğimiz sorumluluklarımızla tutarlı olduğu 
sürece şunları taahhüt ediyoruz:

ESG konularını yatırım analizi ve karar verme süreçlerine 
entegre edeceğiz.1
Bu konuyu aktif olarak sahipleneceğiz ve ESG konularını 
sahiplik politikalarımıza ve uygulamalarımıza entegre 
edeceğiz.2
Yatırım yaptığımız kuruluşların ESG uygulamalarını 
uygun şekilde bildirmelerini isteyeceğiz.3
İlkelerin yatırım sektöründe kabul edilmesini ve 
uygulamaya konmasını destekleyeceğiz.4
İlkelerin uygulanmasındaki etkinliğimizi geliştirmek 
için birlikte çalışacağız.5
Her birimiz faaliyetlerimizi ve İlkeleri uygulama yolundaki 
ilerlemeleri raporlayacağız. 6



PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT | 2018

76

SORUMLU YATIRIM: 
İVME KAZANAN BİR GÜNDEM 

Nº SignatoriesAssets under management (US$ trillion)

Total assets under managementNumber of signatories
Number of asset owners Asset owners’ assets under management

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

500

1,000

1,250

1,500

2,000

2,250

2,500

1,750

250

750

2,750

2018

Sorumlu yönetime gösterilen ilginin giderek artmasında 
aşağıdaki faktörler rol oynuyor: 

 ■ ESG faktörlerinin, risk ve getirinin belirlenmesinde 
önemli bir rol oynadığının finans camiasında kabul 
edilmesi;

 ■ ESG faktörlerini entegre etmenin, yatırımcıların 
müşterilerine ve hak sahiplerine karşı üstlendiği 
yükümlülüğünün bir parçası olduğunu anlamak;

 ■ Kısa vadeli yaklaşım benimsemenin şirket 
performansına, yatırım getirisine ve piyasa davranışına 
etkileri hakkında kaygı;

 ■ Hak sahiplerinin ve daha geniş kapsamlı finansal sistemin 
uzun vadeli menfaatlerini koruyan yasal koşullar;

 ■ Sorumlu yatırımı rekabet avantajı şeklinde sunarak 
kendilerini farklılaştırmak isteyen rakiplerden gelen 
baskı;

 ■ Hak sahiplerinin, paralarının nereye ve nasıl yatırıldığı 
konusunda giderek daha aktif olması ve şeffaflık talep 
etmesi;

 ■ Küreselleşmenin ve sosyal medyanın hakim olduğu bir 
dünyada iklim değişikliği, kirlilik, çalışma koşulları, çalışan 
çeşitliliği, yolsuzluk ve agresif vergi stratejileri gibi 
sorunlardan dolayı değer kaybettiren itibar riski.

“Biz varlık sahipleri olarak birbirimizle 
rekabet etmediğimiz gibi sermaye 
piyasalarının daha sürdürülebilir hale 
gelmesi için beraber çalışmalıyız. 
PRI’ın kaynakları, daha kısıtlı imkanları 
olan varlık sahiplerinin ESG’yi 
en iyi uygulamaların özgüveniyle 
desteklemelerine ve entegre etmelerine 
yardımcı oluyor.” 
 
Hiro Mizuno
GPIF Genel Müdürü ve CIO’su 

PRI, 2006 yılında başladığından bu yana tutarlı büyümesini sürdürüyor: 

ALTI İLKENİN UYGULAMAYA KONMASI 

İlkeler, ESG konularını entegre etmek için alınabilecek çeşitli aksiyon seçenekleri sunuyor: 

1  
ESG konularını yatırım analizi ve karar 
verme süreçlerine entegre edeceğiz.

Alınabilecek aksiyonlar:  

 ■ Yatırım politikası beyanlarında 
ESG sorunlarını ele alma

 ■ ESG ile bağlantılı araçların, ölçütlerin ve 
analizlerin geliştirilmesini destekleme

 ■ İç yatırım yöneticilerinin ESG konularını 
entegre etme yeteneklerini değerlendirme

 ■ Dış yatırım yöneticilerinin ESG konularını 
entegre etme yeteneklerini değerlendirme

 ■ Yatırım hizmeti sağlayıcılarından (finansal 
analistler, danışmanlar, brokerler, araştırma 
firmaları veya derecelendirme şirketleri 
gibi) ESG faktörlerini evrilen araştırma ve 
analizlerine entegre etmelerini isteme

 ■ Bu konuyla ilgili akademik ve diğer 
araştırmaları teşvik etme

 ■ Yatırım profesyonelleri için 
ESG eğitimini savunma

2 Bu konuyu aktif olarak 
sahipleneceğiz ve ESG konularını 
sahiplik politikalarımıza ve 

uygulamalarımıza entegre edeceğiz.

Alınabilecek aksiyonlar: 

 ■ lkelerle tutarlı aktif bir sahiplik 
politikası geliştirme ve bildirme

 ■ Oy haklarını kullanma veya oy 
kullanma politikasına uygunluğu 
izleme (dış kaynak kullanılıyorsa)

 ■ Katılım sağlama kabiliyeti geliştirme (doğrudan 
ya da dış kaynak kullanımı yoluyla)

 ■ Politika, regülasyon ve standart belirleme (pay 
sahiplerinin haklarını desteklemek ve korumak 
gibi) süreçlerin geliştirilmesine katılma

 ■ Uzun vadeli ESG konularıyla tutarlı 
hissedar kararlarını bildirme

 ■ ESG konularında şirketlerle etkileşim kurma
 ■ Ortak etkileşim girişimlerine katılma
 ■ Yatırım yöneticilerinden ESG ile ilgili etkileşimleri 

üstlenmesini ve raporlamasını isteme

3 Yatırım yaptığımız kuruluşların 
ESG uygulamalarını uygun şekilde 
açıklamalarını isteyeceğiz.

Alınabilecek aksiyonlar: 

 ■ ESG konularında standartlaştırılmış 
raporlama isteme (Global Reporting 
Initiative gibi araçlar kullanarak)

 ■ ESG konularının faaliyet raporlarına 
entegre edilmesini isteme

 ■ Şirketlerden, ilgili normlara, standartlara, 
etik kurallara veya uluslararası girişimlere 
(UN Global Compact gibi) uyulması veya 
bunların kabul edilmesi hakkında bilgi isteme

 ■ ESG’nin açıklanmasını teşvik eden pay sahibi 
girişimlerini ve kararlarını destekleme

4 İlkelerin yatırım sektöründe 
kabul edilmesini ve uygulamaya 
konmasını destekleyeceğiz. 

Alınabilecek aksiyonlar: 

 ■ İlkelerle bağlantılı koşulları teklif 
taleplerine (RFP’ler) dahil etme

 ■ Yatırım koşullarını, izleme prosedürlerini, 
performans göstergelerini ve teşvik yapılarını 
uyumlu hale getirme (örneğin, yatırım 
yönetimi işlemlerinin uygun durumlarda uzun 
vadeli beklentileri yansıtması sağlanabilir)

 ■ ESG beklentilerinin yatırım hizmet 
sağlayıcılarına iletilmesi

 ■ ESG beklentilerini karşılamayan hizmet 
sağlayıcılarla ilişkileri tekrar gözden geçirme

 ■ ESG entegrasyonu için örnek araçların 
geliştirilmesini destekleme

 ■ İlkelerin uygulamaya konmasını 
sağlayan düzenlemeleri veya politika 
gelişmelerini destekleme

5 İlkelerin uygulanmasındaki 
etkinliğimizi geliştirmek 
için birlikte çalışacağız.

Alınabilecek aksiyonlar: 

 ■ Araçları paylaşmak, kaynakları birleştirmek ve 
yatırımcı raporlamasını bir öğrenme kaynağı 
olarak kullanmak amacıyla ağlara ve bilgi 
platformlarına destek sağlama/katılma

 ■ Ortaya çıkan alakalı sorunları 
toplu olarak ele alma

 ■ Uygun ortak girişimler geliştirme 
veya destekleme

6 Her birimiz faaliyetlerimizi ve 
İlkeleri uygulama yolundaki 
ilerlemeleri raporlayacağız.

Alınabilecek aksiyonlar: 

 ■ ESG konularının yatırım uygulamalarına 
nasıl entegre edildiğini bildirme

 ■ Aktif sahiplik faaliyetlerini (oylama, katılım 
ve/veya politika diyalogu) bildirme

 ■ Servis sağlayıcılardan İlkelerle ilgili 
olarak nelerin beklendiğini açıklama

 ■ ESG konuları ve İlkeler hakkında 
hak sahipleri ile iletişim kurma

 ■ ‘Uy veya Açıkla’ yaklaşımını kullanarak 
İlkelerle bağlantılı ilerlemeyi ve/
veya başarıları raporlama 

 ■ İlkelerin etkisini belirlemeye çalışma
 ■ Daha geniş bir paydaş grubunun farkındalığını 

artırmak için raporlamadan yararlanma

 “Bu İlkeler, sorumlu yatırım çabalarımızı somutlaştırmaya ve odaklamaya, kendi 
içimizde farkındalığı artırmaya, yatırım ortaklarımıza, portföy şirketlerindeki yönetim 
ekiplerimize ve diğer paydaşlarımıza ortak bir dil sunmamıza ve beklentilerimizi 
iletmemize hizmet ediyor. Bu taahhüdü paylaşan diğer kuruluşlarla etkileşime 
girmenin ve onlardan öğrenmenin değerli olduğuna inanıyoruz.” 
 
George R. Roberts
Kohlberg Kravis Roberts Yönetim Kurulu Eş Başkanı ve Kurucu Ortak

As of April 2018

YÖNETİLEN VARLIKLAR (TRİLYON ABD DOLARI)

İmzacı Sayısı

İMZACI SAYISI

Varlık Sahibi Sayısı
Yönetilen Varlık Toplamı
Varlık Sahiplerinin Yönetilen Varlıkları

Nisan 2018 itibariyle
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İLKELERİ YATIRIM 
SÜRECİNİZE 

ENTEGRE ETMEK 

Varlık ve tema 
bazında destek 

İLERLEMEYİ 
ÖLÇMEK VE 
BİLDİRMEK 

Küresel ölçekte 
kabul görmüş 

Sorumlu Yatırım 
raporlama 

çerçevesi ve PRI 
Veri Portalı 

AKTİF BİR SAHİP 
OLMAK 

Aktif sahiplik araç 
kitleri ve İşbirliği 

Platformu

PRI VE 
MESLEKTAŞ-

LARINIZLA 
İLETİŞİMDE 

KALMAK 

Aktif, bölgesel PRI 
imzacılarıyla ilişkiler 

ESG 
ENTEGRASYONU-
NUN ÖNÜNDEKİ 

ENGELLERİ 
SORGULAMAK 

Politika 
aksiyonlarını 

desteklemek için 
düzenlemelere 

yönelik iç görüler 
ve araçlar 

NETWORKING VE 
EN İYİ UYGULAMA 

ALIŞVERİŞİNDE 
BULUNMAK 

PRI in Person ve 
yerel etkinlikler 

İÇ GÖRÜLER, 
KANITLAR VE EN 
İYİ UYGULAMA-

LARDAN 
HABERDAR 

OLMAK 

Sorumlu Yatırım 
konusunda 

çevrimiçi eğitimler 
ve Akademik 

Network

* PRI Academy kurslarına erişim, yıllık PRI üyelik aidatına dahil değildir 

PRI, dünya çapında 60’tan fazla ülkede 2.000’i aşkın imzacı ile birlikte çalışmaktadır. Bölgesel ağ yöneticilerimiz, imzacıların PRI 
ile ilk temas noktasıdır. Ekipler, sorumlu yatırım hakkında yerli piyasada farkındalığı artırmak ve imzacıları ilgili PRI kaynaklarına 
ve uzmanlığına yönlendirmek için çalışmaktadır. 

PRI YATIRIMCILARLA NASIL ÇALIŞIYOR 

 ■ Kanada
 ■ ABD
 ■ Latin Amerika (Brezilya 

hariç)
 ■ Brezilya

“PRI’ın kurumsal yatırımcılar için sorumlu yatırımı ana akım haline getirmede önemli 
bir rol oynadığına ve oynaması gerektiğine inanıyorum. Yaşlanan nüfusa fayda 
sağlamada bu kadar önemli bir rol oynadıkları için özellikle emeklilik fonları burada 
öne çıkıyor.”
 
Xander den Uyl , ABP Mütevelli Heyeti Üyesi

ULUSLARARASI DESTEK  

AMAÇLARINIZ

PRI HİZMETLERİ 

PRI in Person, sorumlu yatırım sektörünün takvimindeki gerçek anlamda küresel tek konferans olarak PRI imzacıları ile 
yatırım profesyonellerinin etkinlik günleri boyunca bilgi edinmesi, networking ve işbirliği yapması için bir platform sağlıyor. 
Konferans, katılımcıların dünyanın her yanından meslektaşlarıyla gündemdeki sorunları tartışmasına, kendi bölgelerindeki ve 
kuruluşlarındaki deneyimlerini paylaşmasına olanak veriyor. Sponsorlara da küresel yatırımcı kütlesine ulaşmaları için çeşitli 
seçenekler sunuyor. 

İlk PRI in Person etkinliği 2007 yılında Cenevre’de düzenlendiğinden bu yana konferansa 6.000’den fazla delege katılmış 
bulunuyor. Sponsorluk fırsatları da dahil detaylı bilgi için internet sitesi ziyaret edilebilir: www.unpri.org/pri-in-person. 

ESG EĞİTİMİNDE ALTIN STANDART 

PRI Academy, ESG konularının şirket performansını, hissedar 
değerini ve yatırım kararı verme sürecini nasıl etkilediği 
hakkında sektör lideri eğitim sunmak amacıyla geliştirilmiştir. 
PRI Academy, 2014 yılında kurulduğundan bu yana 65’i aşkın 
ülkeden 4.000’in üzerinde profesyonelin katılımıyla sorumlu 
yatırım eğitiminde dünya lideri haline gelmiştir. 

Kurslar, uluslararası uzmanlardan içerikler, gerçek ve 
varsayımsal vaka çalışmaları ve finansal modelleme gibi 
konulardan oluşmaktadır. Her kurs tümüyle çevrimiçi olarak 
sunulduğu için dilediğiniz zaman ve yerde başlayabilir, 
seyahat etme zorunluluğu ve baskı olmadan, sera gazı 
emisyonlarını düşürerek tamamlayabilirsiniz. 

KURSLAR
PRI Academy dört kurs sunmaktadır: 

 ■ SORUMLU YATIRIMA GİRİŞ
 ■ SORUMLU YATIRIMIN TEMELİ 
 ■ GELİŞMİŞ SORUMLU YATIRIM ANALİZİ 
 ■ MÜTEVELLİLER İÇİN SORUMLU YATIRIM 

Neler için geçerli: 

Kuruluşundan bu 
yana PRI in Person 
rakamları: 

450+
OTURUM

1000+
KONUŞMACI

6,300+
KATILIMCI

CFA Institute CE Credits   &  CFP Board CE Credits 
(yalnızca ABD için)

NASIL KAYIT OLUNUR 
 ■ Kaydolmak için lütfen internet sitemizi ziyaret edin:   

www.priacademy.org
 ■ Grup kayıtları için lütfen şu adrese e-posta gönderin: 

priacademy@unpri.org

TANITIM DEMOMUZU 
DENEYİN

 ■ Nordik, CEE ve CIS ülkeleri
 ■ Birleşik Krallık ve Irlanda
 ■ Benelüks
 ■ Fransa
 ■ Almanya, Avusturya ve İsviçre
 ■ Güney Avrupa
 ■ Afrika ve Orta Doğu

 ■ Japonya
 ■ Çin
 ■ Asya (Japonya ve Çin 

hariç)
 ■ Avustralya ve Güneydoğu 

Asya

https://priacademy.org/sneak-preview/
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PRI şu etki alanlarına odaklanacaktır: 

SORUMLU YATIRIMCILAR 
Uzun vadeli değer arayışındaki sorumlu yatırımcılara 
liderlik etmek ve yatırım zinciri boyunca uyumu artırmak 
şeklinde tanımladığımız temel çalışmalarımızı güçlendirecek, 
derinleştirecek ve kapsamını genişleteceğiz.

•  VARLIK SAHİPLERİNİ GÜÇLENDİRME 
• ESG KONULARINI ENTEGRE ETMELERİ İÇİN 

YATIRIMCILARI DESTEKLEME 
• AKTİF SAHİPLERDEN OLUŞAN BİR 

TOPLULUĞU GELİŞTİRME 
• LİDERLİK SERGİLEME VE HESAP 

VEREBİLİRLİĞİ ARTIRMA 
• SORUMLU YATIRIMCILARI BİR ARAYA 

GETİRME VE EĞİTME

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR PİYASALAR 
Sorumlu yatırımcıların ve hak sahiplerinin ihtiyaç 
duyduğu, ekonomik açıdan verimli, sürdürülebilir 
küresel finansal sisteme ulaşmak için yatırımcıların 
faaliyette bulunduğu piyasaların sürdürülemez 
yönlerini ele alacağız. 

•  SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL 
SİTEMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ 
SORGULAMA 

• PİYASALAR GENELİNDE ANLAMLI 
VERİLER ELDE ETME

 HERKES İÇİN REFAH 
İÇİNDE BİR DÜNYA 
Mevcut ve sonraki nesiller için müreffeh ve 
kapsayıcı toplumlara katkıda bulunan yatırımları 
teşvik ederek imzacıların bugün ve gelecekte 
gerçek dünyayı iyileştirmesini sağlayacağız. 

• İKLİM İÇİN HAREKETE GEÇMEYİ 
SAVUNMA 

• DÜNYADA SÜRDÜREBİLİR 
KALKINMA HEDEFLERİYLE 
(SDG) UYUMLU GERÇEK ETKİ 
YARATILMASINI SAĞLAMA

 

“Önümüzdeki 10 yıl için hedefimiz, herkes 
için daha müreffeh bir dünyaya katkı 
sağlayacak sürdürülebilir piyasalara 
yönelik çalışmalar yapma amacıyla sorumlu 
yatırımcıları bir araya getirmektir.”

blueprint.unpri.org

SORUMLU YATIRIM İÇİN 

BİR ŞABLON 
NASIL PRI İMZACISI OLUNUR 

ŞİRKETİNİZİN ANTETLİ KAĞIDINA BASILMIŞ VE CEO (YA DA DENGİ) TARAFINDAN 
İMZALANMIŞ BEYANNAMEYİ GÖNDEREREK KURULUŞUNUZUN İLKELERİ 
ONAYLADIĞINI TEYİT EDİN. 

Beyanname formlarına erişmek için: https://www.unpri.org/signatories/become-a-signatory 

BAŞVURU FORMUNDA ŞİRKETİNİZ HAKKINDA BİLGİ VERİN, İLETİŞİM 
BİLGİLERİNİZİ SAĞLAYIN VE İMZACI OLMA NEDENLERİNİZİ BELİRTİN. 

Başvuru formlarına erişmek için: https://www.unpri.org/signatories/become-a-signatory

KURULUŞUNUZUN YAPISINI GÖSTEREN VE TÜM TÜZEL KİŞİLİKLERİNİ İÇEREN 
ORGANİZASYON ŞEMASINI SAĞLAYIN. 

Yukarıdaki bilgilerin tümünü e-posta ile şu adrese gönderin:  info@unpri.org 

SON ADIM 

Ön onayı takiben size bir fatura göndereceğiz; ödemeyi yapmanızın ardından başvurunuz 
onaylanıp* tamamlanacak ve kuruluşunuz PRI imzası olacak. 

*PRI, başvuru işlemlerini iki hafta içinde tamamlamayı hedeflemektedir. Fatura tutarı, sonraki aidat dönemine (1 Nisan) kadar olan süreyi kapsayacaktır. Ödemeyi yapmanız 
üzerine PRI sizinle iletişime geçecek, yararlanabileceğiniz tüm kaynakları tanıtacaktır. 
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https://www.unpri.org/signatories/become-a-signatory
mailto:info%40unpri.org?subject=


BM ORTAKLARIMIZ 

United Nations Global Compact

UN Global Compact, kurum içi operasyonlarını ve stratejilerini insan hakları, çalışma 
standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel olarak kabul edilmiş 
on ilke ile uyumlaştırmaları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile tanımlanan BM 
hedeflerini ve konularını desteklemek üzere harekete geçmeleri için tüm şirketlere 
bir çağrıdır. UN Global Compact, sorumlu kurumsal uygulamaların geliştirilmesine, 
uygulanmasına ve bildirilmesine yönelik bir liderlik platformudur. 2000 yılında kurulan 
UN Global Compact; 160’ı aşkın ülkede bulunan 8.800’den fazla şirket ve 4.000’den 
fazla şirket dışı kurum ile 80’ün üzerinde Yerel Ağdan oluşan imzacılarıyla dünyanın en 
büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimidir. 

Daha detaylı bilgi için:  www.unglobalcompact.org

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI) 

UNEP-FI, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile küresel finans sektörünün 
benzersiz bir ortaklığıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Beyanı imzacısı olan 200’den fazla 
finansal kurum ve işbirliği yaptığı kuruluşla yakın çalışan UNEP-FI, sürdürülebilirlik ile 
finansal performans arasındaki bağlantıları geliştirmeyi ve yaymayı hedeflemektedir. 
UNEP-FI, finansal kurum operasyonlarının her seviyesinde en iyi çevresel ve 
sürdürülebilirlik uygulamalarının belirlenmesi, tanıtılması ve benimsenmesi misyonuna 
ulaşmak için denkler arası ağlar, araştırma ve eğitimler aracılığıyla çalışmalarını devam 
ettirmektedir. 

Daha detaylı bilgi için: www.unepfi.org

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ 

BİZE ULAŞIN  

PRI 
5th Floor, 25 Camperdown Street,
London E1 8DZ
United Kingdom
T: +44 (0)20 3714 3220

www.unpri.org    |    info@unpri.org

PRI Association (Hong Kong) Limited
Room 3, 11/F, 244 – 248 Des Voeux 
Road Central, Sheung Wan,  
Hong Kong
T: +852 3796 7188

PRI US, Inc.
45 Rockefeller Plaza
Suite 2000
New York, NY 10111
T: +212 332 3437

http://www.unepfi.org

