
KURUM İÇİ ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

ÇALIŞANLARDAN ANALİZ, 
DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞLER 

KURUM İÇİ ÇEŞİTLİLİK  UYGULAMALARINI 
ENGELLEYEN FAKTÖRLER

Geçtiğimiz yıl içerisinde şirketlerin %78’inde çeşitlilik ve 
kapsayıcılık uygulamalarında herhangi bir artış yaşanmadı. 

 Şirketlerin neredeyse 
5’te 3’ü çeşitlilik uygulamaları hakkında içeriye veya 
dışarıya iletişim yapmıyor

%50
Çalışan düşünce yapısı (belirli grupların kabul görmemesi)

%40
Çeşitlilik kurum için ilgili / önemli bir konu değil

%33
Çalışma alanı adaptasyon için uygun değil 

KURUM İÇİ ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLEMEDE EN 
ÖNEMLİ FAKTÖRLER

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK UYGULAMALARI 
İÇİN EN ÖNEMLİ ALANLAR

ŞİRKETLERDE ÇEŞİTLİLİK VE 
KAPSAYICILIK UYGULAMALARININ EN 

ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ ALANLAR: 

Cinsiyet

%80

Medeni Durum

%64

Yaş

%60

Engellilik Durumu

%55

Yasal zorunluluklara 
uyum sağlamak

%91

Etik nedenler  
(temel değerler)

%87

En iyi yeteneği 
istihdam etme / elde 

tutma 

%82

Görüşülen çalışanlardan 415’ine göre çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında bir yöneticinin sahip olması gereken temel beceriler: 

%58
Empati

%38
Aktif dinleme becerisi

%52
İletişim becerileri

% 38
Çatışma çözme

Çalışanlar, şirketlerindeki çeşitlilik ve 
kapsayıcılık uygulamaları hakkındaki 
görüşlerini bildiriyor:

Görüşülen: 415 (189’unun çalıştığı kurumlarda çeşitlilik uygulamaları mevcut): %40 kadın / %60 erkek| %27 31 yaşından küçük / %58 31 ila 40 yaş arasında / %15 40 yaşından büyük| Sektör: %19 
Endüstri / %14 Hizmet / %14 Sağlık / %11 Perakende | Kurumun büyüklüğü: %26 1-99 çalışan / %38 100-1000 çalışan, %21 1001-5000 çalışan / %15 5000’den fazla çalışan | Lokasyon: %75 İstanbul 
/ %5 İzmir / %5 Ankara / %4 Kocaeli / %11 Diğer iller

BAŞARILAR VE MEMNUNİYET

   Görüşülen 10 kişiden  
7’si şirketlerinin çeşitlilik uygulamalarından 
memnuniyet duyuyor

İş  yerinde daha fazla memnuniyet

%63

Daha iyi performans

%61

Daha iyi iş-yaşam dengesi

%50

Öte yandan, zihinsel engellilik %5 ile listenin 
en sonunda yer alıyor

Sosyo-ekonomik durum - %38 

Cinsiyet - %34

TEMEL ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK 
UYGULAMALARI 

%60

Kadın ve erkek çalışanlar arasında eşitliğin desteklenmesi

%47

Cinsiyet ayrımcılığını önleyici uygulamalar

%34

Cinsel istismar durumunda yasal yaptırımlar

%31

Yaş konusunda ayrımcılık karşıtı politikalar

=


