
 
 

   
 
 

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.               
 

Lefkoşa, 28 Mart  2018 

 

Cam tavanı kırma yöntemi olarak cinsiyet kotası 

Avrupa Komisyonu'nun 28 Mart Çarşamba günü 10:00 ile 12:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da AB Program 
Destek Ofisi’nde (EUPSO) gerçekleştireceği panelde cam tavanı kırma yöntemlerinden biri olan cinsiyet kotası 
ve diğer konular ele alınacaktır.  Etkinliğin amacı; cinsiyet eşitliği, eşit ücret ve cinsiyet kotalarına ilişkin AB 
politikaları hakkında farkındalık yaratmak ve kadınların siyaset ve ekonomide güçlendirilmesini sağlamak için 
cam tavanın etkilerinden nasıl kurtulabileceği konularını irdelemektir. Buna ilaveten kadınların ekonomiye 
katılımındaki gelişmeler konusunda Avrupa’dan örnekler paylaşmak ve yerel uygulamalar ile fırsatlar hakkında 
da farkındalığı artırmak hedeflenmektedir. 
 
Bu etkinlik, cinsiyet kotalarının kadınlar tarafından cam tavanın üstesinden gelinmesi doğrultusunda bir 
yöntem olarak kullanılmasını tartışmak ve bunların Kıbrıs Türk toplumunda nasıl tatbik edilebileceğini 
değerlendirmek için bir fırsat sunmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından cinsiyet eşitliği hakkında farkındalık 
yaratmaya yönelik bir dizi faaliyet desteklenmiştir. Bunların arasında cinsiyetler arasındaki ücret eşitsizliği 
hakkında bir panel ve kırsal bölgelerdeki kadınlara yönelik AB destekli fırsatları vurgulamak için kırsal 
bölgelerde düzenlenen turlar ve sivil toplum tarafından yürütülen birtakım projeler de yer almaktadır.  
 

Kadınlar, işletme veya kamu sektöründeki lider pozisyonlar da dâhil olmak üzere, toplumun her alanında eşit 
katılımcılar olarak yerlerini almalıdır.  Kadın istihdamları yavaş ancak istikrarlı bir biçimde artmaktadır. Ancak 
bu gelişmeye rağmen kadınlar henüz tam ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmekten çok uzaktırlar. Yakın 
tarihli bir araştırma sonuçlarına göre, erkeklere kıyasla kadınlar daha az istihdam edilmekte, daha düşük ücretli 
işlerde çalışmakta, erkeklere kıyasla haftada ortalama 6 saat daha fazla çalışmakta ancak ücretli olarak 
çalıştıkları saatler daha az olmaktadır. Buna ilaveten, kariyerlerine daha fazla ara vermekte ve daha yavaş terfi 
almaktadırlar. Ayrıca AB’deki kadınların saat başı ücretleri hala daha erkeklere oranla %16 daha azdır. Bu fark, 
bir Üye Devletten diğerine değişmektedir.  

Arka Plan: 

2015 yılı Aralık ayında Komisyon tarafından “2016-2019 Cinsiyet Eşitliği Stratejisi” sunulmuştur. Bu 
Komisyon’un görev süresince cinsiyet eşitliği politikalarına yönelik çalışma programı bu belgede yer 
almaktadır.  

Strateji’debeş öncelikli alan belirlenmiştir:  

• Kadınların emek piyasasına katılımını artırmak ve kadınlar ile erkeklerin eşit ekonomik bağımsızlığa 
sahip olması;  

• Ücret, maaş ve emeklilik ücretleri arasındaki cinsiyete dayalı farkın azaltılması ve böylece kadınlar 
arasında mevcut fakirlikle mücadele etmek;  

• Karar alma süreçlerinde kadın ve erkekler arasında eşitliği teşvik etmek;  
• Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmek ve mağdurların korunarak desteklenmesi ve 
• Dünya çapında, cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını teşvik etmek.  

https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
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2017 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar iki eylem üzerinde yoğunlaşmıştır. Kasım ayında, 
bugün ile 2019 yılında Komisyonun görev süresi sona erene kadar geçecek olan sürede uygulanacak olan bir 
Eylem Planı aracılığıyla cinsiyetler arasındaki ücret farkının azaltılması için somut bir eylem planı Komisyon 
tarafından duyurulmuştur. Bu Eylem Planı ile Üye Devletler ve Avrupa Parlamentosu 2017 Nisan tarihli iş-özel 
hayat dengesi önerisini derhal kabul etmeye ısrarla teşvik edilmekte; en büyük halka açık şirketlerde cinsiyet 
dengesi ile ilgili Direktifin kabul edilmesini kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması için çağrıda bulunulmakta ve 
karar alma süreçlerinde cinsiyet dengesinin geliştirilmesi için somut tedbirlerin benimsenmesi konusunda 
hükümetler ve sosyal ortaklar teşvik edilmektedir.   

 

İlgilenen bireyler AB Bilgi Merkezi ile iletişime geçerek bu etkinlik ile ilgili daha fazla bilgi alabilirler: info@abbilgi.eu, 228 2577  

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