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Coface, L’autre cercle’in LGBT+ Taahhüt Şartını imzalayarak 
LGBT+ kapsayıcılığını sağlamayı taahhüt etti   

  
  

Paris, 24 Kasım 2020 – Ticari alacak sigortası alanında dünya lideri olan Coface, 
işyerinde LGBT+ kapsayıcılığını arttırmayı destekleyen bir dernek olan 
L’autre cercle’in LGBT+ Taahhüt Şartını imzaladı. Bu taahhüt, sosyal açıdan 
sorumlu bir şirket olarak üzerine düşen rolü tamamen üstlenen Coface’ın 
bünyesinde uygulanan, daha geniş anlamdaki çeşitlilik ve kapsayıcılık politikasının 
bir parçasını oluşturmaktadır.  
  

Daha kapsayıcı bir işyeri geliştirme taahhüdü kapsamında, Coface işyerinde LGBT+ 
kapsayıcılığını arttırmayı destekleyen bir dernek olan L’autre cercle’in LGBT+ Taahhüt 
Şartını imzalayan 151’inci kuruluş oldu. Coface bu şartı imzalayarak, özellikle herkesi 
kapsayan bir ortam yaratıp ve her türlü ayrımcılık ile mücadele ederek kurum genelinde 
çeşitliliği desteklemeyi taahhüt etmektedir. 
  
Spesifik olarak, Coface;  

 Çalışanlar için LGBT+ kapsayıcı bir ortam yaratmayı,  
 Cinsel yönelimleri veya cinsel kimlikleri ne olursa olsun tüm çalışanların 
eşit haklara sahip olmasını ve herkese eşit davranılmasını sağlamayı,  
 İşyerinde ayrımcılık mağduru olan çalışanları desteklemeyi,  
 Genel olarak iş ortamını iyileştirmek için kaydedilen ilerlemeyi ölçmeyi ve 
en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt etmektedir.  

  
Coface CEO’su Xavier Durand konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Cinsel yönelim ve 
cinsel kimlik halen kurumsal dünyada sıklıkla tabu olarak görülen konulardır. Daha fazla 
açıklığın hakim olduğu ve çeşitliliğin kabul gördüğü bir ortam yaratabilmek için bu tabuları 
ortadan kaldırmamız ve çalışanlarımız arasında farkındalık yaratmamız gerekiyor. Coface 
bünyesinde LGBT+ topluluğu ile ilgili taahhütlerimizi daha da genişleten bu girişim yoluyla 
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikamızı genişletmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 
L’autre cercle’in LGBT+ Taahhüt Şartını imzalayarak, LGBT+ çalışanlarımıza yönelik 
kapsayıcılığı arttıracak ve daha fazla temsil edilmelerini sağlayacak somut eylemler 
gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Hedefimiz, herkesin çalışma ortamında sahip olduğu 
potansiyeli tam olarak gerçeğe dönüştürebileceği ve ayrımcılığın olmadığı bir iş kültürü 
sağlamaktır."  
 
L’autre cercle Başkanı Christophe Berthier yaptığı açıklamada şunları vurguladı: 
"Coface da dahil olmak üzere, artık giderek daha fazla işveren LGBT+ çalışanlarına 
yönelik kapsayıcılık projelerine dahil oluyor ve L’autre cercle’in Taahhüt Şartını imzalıyor."  
 
L’autre cercle’in Taahhüt Şartı Sözcüsü ve Eş Lideri Catherine Tripon ise şunları 
belirtti: “Bu zorlu dönemde, çalışanlar için, işverenin LGBT+ bireyler bakımından 
kapsayıcı bir ortam ve kendilerine saygı gösterilmesi konusunda vereceği güvence 
sağlam ve kalıcı bir taahhüt teşkil etmektedir. Şartımız ve Coface’ın eylem planı buna 
katkıda bulunmaktadır." 
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Çeşitlilik ve kapsayıcılık, Coface’ın kurumsal sosyal sorumluluk taahhütlerinin kilit 
bir parçasını oluşturuyor  
  
Coface’ın kurumsal sosyal sorumluluk politikası, Grubun dünya genelindeki stratejik 
önceliklerinin kilit bir parçasını oluşturuyor. Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımızın 
temel direklerinden birisi çeşitlilik ve kapsayıcılık politikamızdır. İmzaladığımız bu LGBT+ 
Taahhüt Şartının yanında, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikamız da işyerinde kadınların 
desteklenmesini, sosyal ve kültürel çeşitliliğin sağlanmasını ve engellerin istihdamını ve 
entegrasyonunu desteklemeyi taahhüt etmektedir. Coface tüm çalışanlarına eşit bir 
şekilde davranılmasını sağlayan kapsayıcı bir kurumun gerektirdiği koşulları uygulamak 
için tam kararlılık göstermektedir.  
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70 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface’ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir referans 
noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma hedefiyle Coface 
uzmanları dünya ekonomisinin nabzını tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli olarak büyüyen ve 
dinamik iş faaliyetleri geliştirmelerini desteklemektedir. Grubun hizmetleri ve çözümleri, şirketleri koruyarak 
hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlarında satış yapma olanaklarını arttırmak için kredi kararları 
almalarına yardımcı olmaktadır. 2019 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.250 çalışanı ile 1.5 milyar €’luk 
bir ciro kaydetmiştir. 
 
www.coface.com.tr 
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