
 
 

   

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                                   
 

Lefkoşa, 8 Mart 2017 

 

Tüm Bireylerin Dahil Olduğu Kalkınma İçin 

Eşit İşe Eşit Ücret 

Avrupa Komisyonu, 9 Mart Perşembe günü 14:30 – 17:00 saatleri arasında Lefkoşa’da AB Program Destek 
Ofisi’nde (EUPSO) gerçekleştirilecek olan “Tüm Bireylerin Dahil Olduğu Kalkınma İçin Eşit İşe Eşit Ücret” isimli 
bir panel düzenleyerek cinsiyetler arası ücret farkının azaltılmasının önemine dikkat çekecektir. Bu etkinliğin 
amacı eşit işe eşit ücret ile cinsiyetler arası ücret farkının azaltılmasına yönelik stratejiler hakkında tartışma 
başlatmak için bir alan oluşturmaktır.  

Etkinlikte cinsiyetler arasındaki ücret farkının giderilmesi konusundaki AB politikaları; iş piyasası ve ekonomi 
üzerindeki etkileri ile AB ülkelerinden en iyi uygulamalar ile ilgili olarak sunum yapacak AB uzmanı Prof. Berrin 
C. Ataman yer alacaktır. Buna ilaveten yerli konuşmacılardan Yusuf Önderol tarafından yerel uygulamalar ve 
tavsiyeleri içeren bir sunum yapılacaktır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’ndan Hare Yakula tarafından 
platformun faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca Işın Ramadan Cemil tarafından da iş dünyasındaki 
deneyimleri ile ilgili bir konuşma yapılacaktır.  

Arka Plan: 
 
Eşit işe eşit ücret Avrupa Birliği’nin temel ilkelerinden biridir ve 1957 yılından beri AB Anlaşmalarında yer 
almaktadır. Avrupa Birliği’nin işleyişi hakkında Anlaşma’nın 157’nci Maddesi, tüm Üye Devletler tarafından  
kadın ve erkek emekçiler için eşit işe veya eşdeğer işe eşit ücret ödenmesi konusunda gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını öngörmektedir.  
 
İstihdam ve iş alanlarında cinsiyet eşitliği ile ilgili AB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Değişiklik Direktifi (2006/54/EC) 
ile ücret bakımından cinsiyete dayalı doğrudan veya dolaylı ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır. Direktifte 
ayrıca ücret miktarının tespit edilmesi için iş tasnif sistemlerinin kullanıldığı durumlarda özellikle bu kriterlerin 
kadın ve erkekler için aynı olması ve cinsiyet temelinde yapılabilecek olan her türlü ayrımcılığı engelleyecek 
biçimde hazırlanması öngörülmektedir.  
 
AB kuralları tahtında: 

• Bu şekilde ayrımcılığa maruz kalan bireyler, işverenlerin misilleme yapabileceklerinden korkmaksızın 
yasal yollara başvurabilir;  

• AB ülkeleri kendi ulusal mevzuatlarından her türlü ayrımcılığı kaldırmalı ve bu durumun ortadan 
kalktığı ve nasıl kalktığı konusunda işçileri bilgilendirmelidir.  

Kaynak:  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/eu-action/index_en.htm 

 

İlgilenen bireyler, etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi AB Bilgi Merkezi’nden temin edebilir info@abbilgi.eu veya 228 2577. 

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