
 

 

 
 
 
On İlke rehberliğinde COVID-19 ile mücadele etmek için İş Dünyasını birleştiriyoruz 
 
COVID-19 küresel salgınının yarattığı tehdit karşısında toplumda farkındalık artarken BM Genel 
Sekreteri António Guterres bu virüse karşı savaş ilan etti. Verdiği mesaj açıktı: İnsanlık olarak bu işte 
hep beraberiz ve kurtuluşumuz da hep beraber olacak. Virüs yayılarak tepe noktasına ulaşacak, 
ardından ekonomilerimiz düzelecek. 
 
Bu süre içinde salgının yayılmasını yavaşlatmak üzere başta en çok risk altında olan yaşlılar ve 
hastalar, yoksullar ve dışarıda kalanlar olmak üzere; birbirimizi kollamalı, birbirimize yardım 
etmeliyiz. Bu gruplara ek olarak, küçük işletmeler, tedarik zincirinde çalışanlar ve bakım hizmetlerini 
orantısız ölçüde üstlenen kadınlar gibi salgının ekonomik etkisi karşısında en kırılgan kesimlerle de 
özellikle yakından ilgilenmeliyiz.  
 
Küresel ekonomik duraklama riskinin arttığı bir ortamda finans piyasaları alt üst olurken, BM Genel 
Sekreteri “Şimdi panik yapma değil, temkinli olma zamanı; kusur bulmanın değil, bilimin zamanı; 
korkuların değil olguların zamanı” diyerek bizi sakin olmaya ve işbirliğine çağırıyor. 
 
Küresel bir iş dünyası topluluğu olarak önümüzdeki haftalar için bu kararlılık, dayanışma ve ihtiyatlı 
olma mesajını rehber edinelim. UN Global Compact’in On İlkesinden güç alarak birlik olalım ve COVID-
19 küresel salgınına karşı duralım. 
 

UN GLOBAL COMPACT’TEN ÖZEL ÇAĞRI 
 
UN Global Compact küresel salgına şirketlerin vereceği karşılığa ilişkin özel bir çağrı yayımladı: Bütün 
şirketleri COVID-19 salgınıyla mücadele etmek üzere ortak eyleme ve ekonominin hızla canlanması 
için iş hayatının sürekliliğini kolaylaştırmak amacıyla birlik olmaya davet etti. 
 
Virüs dünyada yayılmayı sürdürürken, yaşam için gereken temel ürün ve hizmetlerin uygun fiyatlarla, 
istikrarlı biçimde tedarik edilmesi için gerek uygulamada ve gerekse finansman sağlamada Dünya 
Sağlık Örgütü’nün, hükümetlerin ve sağlık yetkililerinin küresel salgını önleme, tespit etme ve yönetme 
çabalarına destek olmalıyız. 
 
Asgaride, çalışanların virüse maruz kalmamaları için her türlü önlemi alarak çalışanların güvenli bir 
çalışma ortamına sahip olmasını sağlamalı; çoğu zaman sağlık kurumlarına erişimi olmadan kalabalık 
ortamlarda yaşayan ve çalışan tedarik zincirindeki çalışanları da gözetmeliyiz.  
 
Dayanışma için birlik olmalı ve çalışanları yüksek sağlık harcamalarından, zorunlu ücretsiz izne 
çıkarmalardan, işsizlikten ve uzun vadeli ekonomik durgunluktan korumak için önlem almalıyız. 
 
 
Durgunluktan hızlı çıkış iş hayatının sürekliliğine bağlı 
 
Her şeyin birbirine bağlı olduğu küresel ekonomide tedarik zincirlerinin ve ticaretin kesintiye 
uğradığını ve bu durumun iş hayatının ve ekonomilerin finansal istikrarını tehdit ettiğini halihazırda 
görmekteyiz. Kısa süre önce Birleşmiş Milletler ekonomistleri COVID-19 virüsünün küresel ekonomiye 
maliyetinin bir trilyon ABD dolarından fazla olabileceği tahmininde bulundu. 
 

https://www.unglobalcompact.org/take-action/20th-anniversary-campaign/uniting-business-to-tackle-covid-19
https://www.globalcompactturkiye.org/covid-19-ile-mucadele-etmek-icin-is-dunyasini-birlestiriyoruz/
https://info.unglobalcompact.org/e/591891/2020-03-19/34zs27/655759642?h=Jd-AZmQ1eAPo2N4BOFx4_ZkfYk_a1MzlmZW1cZ9BCME


 

 

İş hayatının sürekliliğine destek verirsek ekonomilerimiz daha hızlı bir şekilde tekrar canlanacak. 
Bunun için birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Ekonomik durgunlukla karşı karşıya iken bile 
işletmeler, teslimat ve kotalar konusunda esneklik göstererek yürürlükteki sözleşmelerine sadık 
kalmanın yollarını aramalılar. Finans sektörü ve karar alıcılarla birlikte özel kredi limitleri sunmanın 
ve geri ödemeleri esnetmenin yollarını bulmalıyız. 
 
Küresel salgının gerektirdiği kritik önlem ve azaltma faaliyetlerini destekleyen şirketlere kaynak 
sağlamak üzere yeni karma finansal araçlar oluşturmak için alışılmış yaklaşımların dışına çıkmalıyız. 
Bu fırtınayı atlattığımızda hissedarların güvenini, itibarımızı ve meşruluğumuzu belirleyecek olan şu 
anda yaptıklarımız olacak. 
  
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için Eylem On Yılı’nın hemen başında COVID-19 gerçek 
bir sınav niteliğinde. Eğer bu küresel salgın dalgasını kırmak için dayanışmayla bir araya gelebilirsek, 
bu kesinlikle Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi’ni hayata geçirmek ve arzu ettiğimiz dünyayı 
yaratmak için gereken her şeye sahip olduğumuz anlamına gelecek. 
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