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Eşitsizlikleri azaltmak,
herkesin ekonomik katılımını 
destekleyen politikaların 
benimsenmesi ile mümkün.
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Gelir eşitsizliği artıyor. En zengin %10’luk kitle, toplam küresel gelirin %40’ını elde 
ediyor. En yoksul %10’luk dilim ise, küresel gelirden yalnız %2 ila %7 arasında pay 
alıyor. Gelişmekte olan ülkelerde eşitsizliğin artış oranı %11.1
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Eşitsizlik insan potansiyelini, toplumsal istikrarı ve ekonomik büyümeyi 
olumsuz etkiliyor. 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), eşitsizlik ve kutuplaşmayı küresel risklerin 
altında yatan üç temel sebepten biri olarak tanıyor.2

BM Kalkınma Programı’na (UNDP) göre, dünyadaki eşitsizlik uçurumu bugün, 
1940’lardan beri en yüksek seviyeye ulaştı. 

Şirketlerin uzun vadede hayatta kalması ancak dünya geliştikçe mümkün. 
Ancak nüfusun büyük bir bölümü başarıya giden makul yollardan yoksun 
oldukça dünya tam anlamıyla gelişemez.4

Türkiye’nin de arasında olduğu Avrupa Sosyal Şartı’nı imzalayan tüm taraf devletler, 
hiçbir ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal soy veya sosyal köken ayırımı 
gözetmeksizin sosyal haklardan yararlanma hakkının sağlanması gerektiğini göz önüne 
alarak; uygun kuruluş ve faaliyetlerle kent ve kırsal nüfusun yaşam düzeyini 
geliştirmek ve sosyal refahını yükseltmek için her türlü ortak çabada bulunmayı 
taahhüt etti.3



5 - UN Global Compact

Sektörümüz Neler Yapabilir?

Kurumunuzdaki geçmiş ve deneyim çeşitliliği, inovasyonu ve yeni düşünme 
biçimlerini teşvik eder. Çeşitlilik, yetenekleri çeken ve elde tutmaya yarayan bir 
çalışma ortamı yaratır ve çok yönlü bir rekabet avantajı olarak da 
değerlendirilebilir. Kurumunuzda kapsayıcı ve çeşitliliği destekleyici istihdam 
politikaları uygulayabilirsiniz.

Kadınları ve erkekleri eşit iş için eşit ücretlendirmeyi, fiziksel engeli olanlara 
uygun çalışma ortamı temin etmeyi, esnek çalışma saatlerini ve koşullarını 
sağlayacak bir program benimseyebilirsiniz.

Kendi istihdam uygulamalarınızdan başlayıp, devamında tedarikçileri, müşterileri 
ve diğer paydaşları içeren daha geniş bir etki alanına yayılacak projeler 
geliştirebilirsiniz. 

Tedarikçilerinizin eşitlik kriterlerini karşılamadığı durumlarda; bilgi paylaşma, 
eğitim materyalleri sunma ve ortak bir yol haritası üzerinde birlikte çalışma 
fırsatları yaratabilirsiniz.

İş yerinde ayrımcılığa karşı farkındalık yaratabilir ve buna yönelik önleyici 
tedbirler alabilirsiniz.

Düşük ücretli işçilerin, becerilerini geliştirmeleri, sektör içinde ve dışındaki 
gelişmiş istihdam olanaklarına erişim sağlamaları için fırsatlar yaratabilirsiniz. 

Düşük gelirli tüketicilerin ürünlere erişimini kolaylaştırmak için üretim, dağıtım ve 
pazarlamada yeni iş stratejileri geliştirebilir, erişilebilir konutlar için özel projeler 
üretebilirsiniz.5

Eşitsizlikle mücadele etmek, 
ekonomik katılımın artması, 
piyasaların ve refahın 
oluşmasına yardımcı olur. 
Kapsayıcı büyüme, sürdürülebilir 
kalkınmanın anahtarıdır!

KİMSEYİ GERİDE 
BIRAKMAYAN 
BÜYÜME!



Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi, AB tarafından desteklenen ve AB Başkanlığı tarafından 
uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın III. dönemi kapsamında desteklenmektedir.


