
 
 

   

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                     
 

Lefkoşa, 2 Mart 2016 

 

Avrupa Eşit Ücret Günü – Farkı kapatmanın zamanı geldi 

Avrupa Komisyonu, 3 Mart Perşembe günü 14:00 – 16:30 saatleri arasında Lefkoşa Bedesten’de “Cinsiyetler 

Arası Ücret Eşitsizliği” konulu bir etkinlik ile eşit işe eşit ücretin önemini vurgulayacaktır. Etkinliğin amacı, eşit 

işe eşit ücret ve cinsiyetler arasındaki ücret farkının azaltılmasına yönelik stratejilerin tartışılmaya 

başlanmasını sağlamaktır. Etkinlikte, konu ile ilgili AB politikaları ve Avrupa’dan örnekler sunulacaktır.  

Avrupa Eşit Ücret Günü, toplumsal cinsiyetler arası ücret farklılığı hakkında Avrupa Komisyonu tarafından 

yürütülen bir farkındalık yaratma kampanyasıdır. İlki 5 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilen ve her yıl 

vurgulanan/gündeme getirilen Avrupa Eşit Ücret Günü ile Avrupa Komisyonu; bugün kadın ve erkekler 

arasında hala ücret farklılıklarının olduğunu ve kadınların, aynı ücreti kazanabilmek için erkeklerden daha 

fazla çalışmak zorunda olduğu konusundaki farkındalığı artırmayı hedeflemektedir.   

Etkinlikte, Küresel Kadın Konuları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Finlandiya Özel Elçisi Anne Lammila ve 

Hollanda eski Milletvekili, Hollanda Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı eski Müdürü, Avukat Ina Brouwer, 

toplumsal cinsiyetler arası ücret farklılığı sorununun ele alınması ile ilgili Avrupa stratejilerini tartışacaktır.  

Arka Plan: 

Eşit işe eşit ücret, 1957 yılından beri Antlaşmalara yerleşmiş olan Avrupa Birliği’nin kurucu ilkelerinden 

biridir. Bugün, eşit ücret ilkesine Avrupa Birliği’nin İşleyişi hakkında Antlaşma’nın (TFEU) 157’nci maddesinde 

(eski Madde 141)  yer verilmektedir. Bu maddeye göre; “Tüm Üye Devletler, eşit değerdeki iş için kadın ve 

erkek işçilere yönelik eşit ücret ilkesinin uygulandığını garanti altına almalıdır”. Bu madde, eşit ücret hakkında 

Avrupa mevzuatının kabul edilmesine yönelik bir temel oluşturmuştur:  

2006/54/AT sayılı Direktif, eşit değerdeki işe eşit ücret kavramını öngörmektedir. Bu direktifin dördüncü 

maddesi, aynı iş için veya aynı değer atfedilen iş için yapılacak olan ödemelerin tüm yönleri ve şartlarıyla ilgili 

olarak cinsiyet temelinde doğrudan veya dolaylı ayrımcılık yapılmasının engellenmesini öngörmektedir. Bu 

hüküm ayrıca, özellikle ücretlerin tespit edilmesinde iş sınıflandırma sistemlerinin kullanıldığı durumlarda, 

kadın ve erkekler için aynı kriterlerin kullanılması ve cinsiyete dayalı herhangi bir ayrımcılığın yapılmasını 

önleyecek biçimde hazırlanmasını şart koşmaktadır.  

Kadın ve erkek eşitliği stratejisi, Avrupa Komisyonu’nun 2016 – 2019 dönemi toplumsal cinsiyet eşitliği 

çalışma programını temsil etmektedir. Önceliklerinden biri; “Eşit işe ve eşit değerdeki işe eşit ücret”tir. 

Kaynak:  http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf 

 

İlgilenen bireyler, etkinlik hakkında daha fazla bilgi için  AB Bilgi Merkezi: e-posta (info@abbilgi.eu) veya telefon (228 2577) iletişime 

geçebilirler.  Basın irtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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