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Özet 

Sosyal etki tahvilleri evsizlik, yeniden suç işleme gibi bazı toplumsal sorunları 
finansallaştırmak için geliştirilen yenilikçi bir girişimdir. Devletin toplumda meydana 
gelen sorunlar ile ilgili oluşturduğu sosyal program için kaynak sağlama gereksinimini, 
yatırımcılardan sağlama ihtiyacından ortaya çıkmıştır. Sosyal etki tahvilleri bütçeler, 
gelecekteki nakit akışları, iskonto, performans ölçümü ve denetim gibi muhasebe 
dallarının geniş bir yelpazesinden oluşmaktadır. Bu nedenle, belirlenen toplumsal 
sorunların çözümünde gerekli olan finansman kaynağını yaratacak yeni bir finansman 
çeşididir. Sosyal etki tahvilleri ile finansman ihtiyacı olan kamu kuruluşu önceden 
belirlediği sonuçların oluşmasına göre sosyal etki tahvil yatırımcılarına ödeme 
yapmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak İngiltere ve ABD’de kullanım örneklerine 
rastladığımız sosyal etki tahvillerinin gelişimi, işleyiş mekanizması,  sürdürülebilir 
tahvil olan sosyal tahvillerden farkları gibi konulara değinilerek sosyal etki tahvilleri ile 
ilgili örneklere ve bilgilere yer verilmiştir. 
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Abstract 
Social impact assessments are an innovative attempt to finance some social 

problems, such as homelessness and recidivism. It has emerged from the need to 
provide funds from investors to provide funding for the social program that the state 
has created about the problems that are taking place in society. The social impact 
consists of a wide range of accounting segments such as budgeting budgets, future cash 
flows, discounting, performance measurement and auditing. For this reason, it is a new 
type of financing that will create the financing source needed to solve the identified 
social problems. The social impact is paying on bond investors according to the results 
that the public entity, which is the need for social influence and financing, has formed 
beforehand. In this study, firstly the examples of usage examples in the UK and the USA 
are mentioned and the examples and information about the social effect accounts are 
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mentioned, such as the development of the social impact bonds, the mechanism of 
operation, the differences from the social bonds which are the sustainable bonds. 
Keywords: Social Impact Bonds, Social Expenditures, Financing 

 


