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AB Ülkelerinden İyi̇ Uygulamalar

‘Eşit Ücret Günü‘nde kadın ve erkekler arasındaki ücret 
farklarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için et-
kinlikler düzenlenmektedir. “Eşit İşe Eşit Ücret Günü’nün 
tarihi, her yıl ülkeden ülkeye değişmektedir. Belirlenen 
tarih, aynı zamanda, eşitsizliğin bir ölçütü olmaktadır. Ka-
dınların ortalama yıllık ücretleri ile erkeklerin ortalama 
yıllık ücretleri arasındaki farktan yola çıkılarak kadınların 
erkeklerin kazancına ulaşabilmek için fazladan  kaç ay 
daha çalışmaları gerektiği belirlenmektedir. Örneğin, bir 
ülke için tarihin Mart ayına denk düşmesi o ülke kadınla-
rının erkeklerle aynı parayı kazanabilmesi için üç ay daha 
fazla çalışmaları gerektiğini ifade eder. Başka bir ifadey-
le, bu kadınların üç ay süreyle para almadan çalıştıkları 
anlamına gelmektedir. Bu çerçevede amaç her ülke için 
“Eşit Ücret Günü”nü her yıl daha erkene çekerek cinsi-
yetler arası ücret farkını kapattığını göstermektir. Eşit Üc-
ret Günü’nde cinsiyetler arası ücret eşitsizliği konusunda 
farkındalık yaratmak, hükümet ve işletmeleri ücret politi-
kalarını değiştirmeye zorlamak, bilinmeyen ücret farklılık-
larını görünür hale getirmek ve medya aracılığı ile ücret 
farklılıklarını tartışır hale getirmek yönünde faaliyetler 
yapılmaktadır. 

Cinsiyetler arası ücret farkının arkasında yatan nedenle-
rin doğru tespit edilmesi, uygulanacak olan politikaların 
şekillenmesinde ve sonuca ulaştırılmasında önemli bir 
rol oynayacaktır. Kadın-erkek arasındaki ortalama saat 
kazançları arasındaki ücret farkının açıklanmasında “doğ-
ru bilinen yanlışlar” bulunmaktadır.1 Kadınların erkeklere 
göre daha az kazanmasını açıklamak üzere ileri sürülen 
“yarı zamanlı işlerde daha çok kadınlar çalışıyor” tespi-
tine sıkça rastlanmaktadır. Ancak, daha az saat çalışmak 
daha düşük saat/ücret ödenebileceği anlamına gelmez. 
“Kadınlar daha az kazanıyor çünkü daha düşük ücretli 
işlerde çalışıyorlar” tespiti de yine cinsiyetler arası ücret 
farkını açıklamak üzere öne sürülür. Ancak gerçek şudur 

ki, ücret farklılıkları, sadece düşük ücretli işlerde değil, 
tüm sektörlerde geçerlidir. “Erkekler daha iyi eğitimli 
olduğu için daha çok kazanıyor” tartışması da cinsiyetçi 
ücret farklılıklarını açıklamamaktadır. Zira, bugün Avrupa 
Birliği’nde (AB) kadınların %60’ı üniversite mezunudur. O 
halde, nedir ücret farkının arkasında yatan nedenler? Ka-
dınlar için ücretsiz çalışma saatleri erkeklere göre daha 
fazladır, kadınlar daha az promosyon (ödül) ödemesi al-
maktadır. Kadınlar çocuk ve yaşlı bakımı için işlerine ve 
kariyerlerine ara vermekte veya işlerini terk etmektedir-
ler. Kadınlar için iş yerinde «cam tavan» sendromu ve ka-
lıplar halen devam etmektedir. Diğer bir deyişle, ayrımcı-
lık söz konusudur. 

Bu tespitler doğrultusunda, AB’de cinsiyetler arası üc-
ret farkını azaltacak politika ve stratejiler geliştirilmiştir. 
AB’de Eşit Ücret politika ve stratejileri, “eşit muamele 
mevzuatı” ve “kadının ilerlemesi için özel önlemler” ol-
mak üzere iki başlık altında toplanabilir. AB’de eşit mua-
mele mevzuatı kurucu antlaşmalardaki düzenlemelerdir. 
Bunlar birincil hukuk kapsamında olup tüm üye ülkelerin 
uymakla yükümlü oldukları yasal düzenlemelerdir. Av-
rupa Ekonomik Topluluğunun kurucu 25.7.1957, Roma 
Antlaşması’nın 119’uncu maddesi “Aynı iş için kadın-er-
kek işçiler arasındaki ücret eşitliği ilkesi, her Üye Devlet 
tarafından ilk devre içinde (1.1.1958 - 31.12.1961) sağla-
nacaktır” ifadesi eşit ücret ilkesini AB’nin temel prensibi 
haline getirmiştir. Daha sonra 7.2.1992, Maastricht Ant-
laşması’na ek Sosyal Şart (9): Madde 2/1.fıkrasında “Eşit 
veya eşdeğerde işe eşit ücret ödenmesinin yanı sıra, ka-
dın ve erkekler arasında çalışma alanında fırsat eşitliğinin 
sağlanması ve iş yerinde eşit davranma ilkesinin yaşama 
geçirilmesi” hükmüne yer verilmiştir. 1.5.1999, Amster-
dam Antlaşması ile AB’nin tüm ortak politika alanlarında 
cinsiyete dayalı eşitliğin yerleştirilmesi hedeflenmiştir. 

1 European Comission, (2015), Equal Pay, http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/
infographs/equal-pay-day-2015/equal-pay-day/index_en.html, Erişim: 02.03.2017



Avrupa 2020 Stratejisi akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 
büyüme hedeflerine ulaşılabilmesi için kadınların po-
tansiyel ve yeteneklerinin daha verimli bir şekilde kul-
lanılması gereğine vurgu yapar. 2020 yılına kadar kadın 
istihdam oranının %75’e ulaşması, iş-çalışma yaşamı ara-
sındaki dengenin kurulması, esnek çalışma düzenlemele-
rinin yapılması, çocuk ve yaşlı bakımının desteklenmesi 
için önlemler alınması hedefleri konulmuştur.  

AB’de cinsiyete dayalı ücret farkı, direktiflerle de dü-
zenlenmiştir. Bunlar ikincil hukuk kapsamındadır ve üye 
devletler direktifleri iç hukuka yansıtmakla yükümlüdür. 
Ücret eşitliği direktifleri, kadın-erkek arasındaki her türlü 
ayrımcılığı yasaklayan, eşit ücret ödenmesini, iş değer-
lendirmesinde kadın ve erkek için aynı ölçütlerin alınma-
sını düzenler. 

Birincil ve ikincil hukuk düzenlemelerinin yanı sıra, ka-
dın-erkek eşitliği konularında Avrupa Birliği Adalet Diva-
nı ve ulusal mahkemelere açılan davalarla oluşturulmuş 
bir içtihat da vardır. Hukuki düzenlemeler çerçevesinde 
üye ülkelerde, eşit ücret ilkesinin uygulanması konusun-
da ayrımcılığa uğradığını iddia edenler yasal yollarla hak-
larını arayabilirler.  

Öte yandan, kadının ilerlemesi kapsamındaki çalışmalar 
da AB’de cinsiyetçi ücret farkının ortadan kaldırılması için 
bir yol haritası oluşturmaktadır. Bu konuyla ilgili dört ra-
por yayınlanmıştır: Bunlar 2006-2010 Kadın Erkek Eşitliği 
İçin Yol Haritası; 2010 Kadın Şartı; 2010-2015 Kadın-Er-
kek Eşitliği İçin Strateji; 2016-2019 Kadın-Erkek Eşitliği 
Strateji Belgesi’dir. Bu raporların ortak paydası, kadın ve 
erkekler için eşit ekonomik özgürlük, iş ve özel hayatın 
uzlaştırılması, karar alma süreçlerinde eşit temsil edilme, 
cinsiyet temelli her türlü şiddetin sonlandırılması, cinsi-
yet kalıplarının ortadan kaldırılmasıdır.  

Eşit ücret uygulamaları ile ilgili istatistik veriler, cinsi-
yetler arası ücret eşitsizliği boyutlarının AB üye ülkeler 
arasında ne kadar değişken olduğunu göstermektedir. 
AB’de 2014’te kadın brüt saat kazancı erkeklere göre 
ortalama %16.7 daha düşüktür. Üye ülkeler arasında 
cinsiyetler arası ücret farkı % 4.5 (Romanya) ila %28.1 
(Estonya) aralığında değişmektedir.2 Cinsiyetçi ücret far-
kı AB ortalamasının altında olan ülkelerin iyi uygulama 
örnekleri olduğu kabul edilebilir. Bu ülkeler: Romanya, 
Lüksemburg, İtalya, Belçika, Slovenya, Polonya, Hırvatis-
tan, Litvanya, İsveç, İrlanda, Bulgaristan, Kıbrıs, Portekiz, 
İspanya, Macaristan’dır.

Ücret eşitsizliğinin ekonomik ve sosyal maliyetleri var-
dır. Ücret eşitsizliği emeğin verimliliğini düşürerek gelir 
kaybına neden olur. Ekonomik gelişmeye katkı açısından 
yararlanılmayan işgücüdür. Ücret eşitliği, iş kalitesini art-
tırarak üretkenliği ve rekabet edilebilirliği arttıracaktır. 
Kadınların becerilerinin değerlendirilmesi onların eko-
nomik bağımsızlığını kazanmalarına katkıda bulunarak, 
kadın yoksulluğunu azaltacak ve emeklilik maaşlarında 
da eşitliği sağlayacaktır. Öte yandan temel hakların ih-
lali, kalkınma önünde bir engeldir. Ekonomik, sosyal ve 
politik yaşama katılımda cinsiyet eşitliği, kalkınmanın ve 
gelişmişliğin en önemli göstergesi olarak kabul edilmek-
tedir. 

Eşit ücret yasal zorunluluk olup hukuk devleti olmanın da 
bir gereğidir. Eşit Ücret Günü düzenlenmesi, gereğini or-
tadan kaldıracak her türlü gelişme, cinsiyetler arası ücret 
eşitliğine hizmet edecektir. 

2 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
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(Bu yayın Prof. Dr. Berrin CEYLAN-ATAMAN tarafından Mart 2017’de 
hazırlanmıştır.)


