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ÇALIÞMA YAÞAMIYLA ÝLGÝLÝ
BAÞLICA AVRUPA BÝRLÝÐÝ YÖNERGELERÝ
Dr. Mahmut YAVAÞÝ (*)

1. Giriþ
Türkiye'nin üye olmasý için müzakerelerin baþlatýlmasýna karar verildiði içinde
bulunduðumuz dönemde dahi, Avrupa Birliði'nin Çalýþma Yaþamýyla ilgili yönergelerinin Türkçe metinlerine ulaþýlmasý henüz yaygýn olarak mümkün deðildir. Bu çalýþmada "Eþit Ücret Yönergesi", "Eþit Muamele Yönergesi", "Sosyal Güvenlik Yönergesi"
ve "Ýþyeri Sosyal Güvenlik Yönergesi"nin resmi olmayan, yazar tarafýndan yapýlan tercümelerine yer verilmektedir.
2. Eþit Ücret Yönergesi
[Kadýn ve Erkeklere Eþit Ücret Ödenmesi Prensibinin Uygulanmasýnda
Üye Devletlerin Kanunlarýnýn Uyumlaþtýrýlmasýna Ýliþkin 10 Þubat 1975 Tarihli
Konsey Yönergesi
(75/117/EEC)1]
Madde 1
Antlaþmanýn 119. maddesinde düzenlenen kadýn ve erkek için eþit ücret ödenmesi prensibinin anlamý, ayný iþ için veya eþit deðer takdir edilen iþ için, ücretle ilgili
her açýdan ve þartlarda cinsiyet temelinde ayýrým yapýlmamasýdýr.
Özellikle, ücret iþ sýnýflandýrmasý sistemine göre belirlendiði durumlarda, kadýn
ve erkek için ücretin belirlenmesinde ayný kriterler uygulanmalý; ücret hiçbir þekilde cinsiyet ayýrýmýna yer vermeyecek þekilde belirlenmelidir.
Madde 2
Üye Devletler, eþit ücret prensibinin uygulanmamasý nedeniyle haksýzlýða
uðradýklarýný düþünen iþgörenlerin, yetkili makamlara müracaatlarý sonrasýnda, yargý
yolu ile haklarýný aramalarýna imkan verecek gerekli düzenlemeleri iç hukuk sistemlerinde yapmalýdýrlar.
Madde 3
Üye Devletler, eþit ücret prensibine aykýrý hükümler içeren kanunlar, tüzükler ve
idari kurallardan kaynaklanan, kadýn ve erkek arasýndaki bütün ayýrýmcýlýklarý kaldýracaktýr.
(*) Kýrýkkale Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Öðretim Üyesi
1
OJ 1975 L 45/19.
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Madde 4
Üye Devletler, toplu iþ sözleþmeleri, ücret skalasý, ücret antlaþmalarý veya
bireysel iþ sözleþmelerinde yer alan eþit ücret prensibine aykýrý hükümlerin yok ve
geçersiz olacaðýný veya (yok hükmümde veya geçersiz) ilan edebileceðini veya
deðiþtirilebileceðini saðlamaya yönelik gerekli tedbirleri alacaktýr.
Madde 5
Üye Devletler, iþgörenlerin eþit ücret prensibinin uygulanmasýný saðlamak
amacýyla iþyerinde yaptýðý þikayete veya hukuki süreç baþlatmasýna tepki olarak, iþveren tarafýndan iþten çýkarýlmasýna karþý iþgörenleri korumayý amaçlayan gerekli
önlemleri alacaktýr.
Madde 6
Üye Devletler, ülkelerinin kendine özgü þartlarýna ve iç hukuklarýna uygun
olarak, eþit ücret prensibinin uygulanmasýný saðlayacak önlemleri alacaktýr. Pratikte bu
prensibe uygun davranýlmasýný mümkün kýlan etkili tedbirlerin var olmasýný saðlayacaktýr. BAK
Madde 7
Üye Devletler, bu Yönerge ve halen mer’i olan ilgili hükümleri uygulamak için
yürürlüðe koyduklarý düzenlemelerin, bütün uygun vasýtalarla çalýþanlara bildirilmesine
- iþyerlerinde bu konuda bilgi verilmesi gibi - dikkat edeceklerdir.
[Yönergenin son hükümleri buraya alýnmadý]
3. Eþit Muamele Yönergesi
[Ýþe Giriþte, Mesleki Eðitim ve Terfide ve Çalýþma Þartlarýnda Kadýn ve
Erkeklere Eþit Muamele Yapýlmasý Prensibinin Uygulanmasý Hakkýnda 9 Þubat
1976 tarihli Konsey Yönergesi
(76/207/EEC)2]
Madde 1
1.Bu Yönergenin amacý, Üye Devletlerde, iþe giriþte, mesleki yükselmede,
mesleki eðitimde, çalýþma þartlarý açýsýndan ve 2. fýkrada belirtilen þartlar
çerçevesinde sosyal güvenlik açýsýndan kadýn ve erkeklere eþit muamele prensibinin
uygulanmasýdýr.
2.Sosyal güvenlik konularýnda eþit muamele prensibinin tedrici olarak uygulanmasýný saðlamak amacýyla Konsey, Komisyonun önerisi doðrultusunda hareket
ederek, bu prensibin özünü, kapsamýný ve uygulanma için yapýlacak düzenlemeleri
açýklayan hükümleri benimseyecektir.
2

OJ 1976 L 39/40.
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Madde 2
1.Aþaðýdaki hükümlerde eþit muamele prensibinin anlamý, doðrudan ya da
özellikle medeni durum veya aile durumuna atýfta bulunmak suretiyle dolaylý olarak cinsiyet temelinde hiçbir þekilde ayýrým yapýlmayacaðýdýr.
2.Bu Yönerge, Üye Devletlerin, niteliði ya da iþin yapýldýðý ortam gereði
çalýþanýn cinsiyetinin belirleyici faktörler olduðu mesleki faaliyetler ve þartlar uygunsa
bu faaliyetlere iliþkin mesleki eðitim Yönergenin kapsam alaný dýþýnda tutma haklarýna
halel getirmez.
3.Bu Yönerge, kadýnlarýn korunmasý ile ilgili hükümlere, özellikle de gebelik ve
analýk konusundaki hükümlere, aykýrý olamaz.
4.Bu Yönerge, özellikle 1(1). Maddede belirtilen alanlarda kadýnlara fýrsat
tanýnmasý konusundaki mevcut eþitsizlikleri ortadan kaldýrýlmasý yoluyla, kadýn ve
erkekler için eþit fýrsatlar oluþturulmasýný teþvik etmeyi amaçlayan tedbirlere aykýrý olamaz.
Madde 3
1.Eþit muamele prensibinin uygulanmasý, hangi sektör ya da faaliyet dalýnda
olursa olsun bütün iþ ve görevlere ve mesleki hiyeraþinin bütün seviyelerine giriþte,
seçim kriterleri dahil, bütün þartlar açýsýndan cinsiyete dayalý hiçbir ayýrým yapýlmayacaðý anlamýndadýr.
2.Bu amaca yönelik olarak, Üye Devletler,
a) Eþit muamele prensibine aykýrý kanunlarýn, tüzüklerin ve idari hükümlerin
kaldýrýlmasý;
b) Toplu iþ sözleþmelerinde, bireysel iþ sözleþmelerinde, iþletmelerin iç düzenlemelerinde ya da baðýmsýz faaliyeti ve meslekleri düzenleyen kurallarda yer alan eþit
muamele prensibine aykýrý herhangi bir hüküm yok ve geçersiz edilebilir olmasý ya da
ilan edilmesi veya bu hükümler deðiþtirilmesi;
c) Eþit muamele prensibine aykýrý kanunlar, tüzükler ve idari hükümler, þayet bu
aykýrýlýk bunlarýn baþlangýçta konulmalarýna neden olan koruma amacý artýk ortadan
kalkmýþsa, gözden geçirilmesi ve toplu iþ sözleþmelerinde yer alan benzeri hükümler
konusunda, deðiþikliklerin yapýlmasý iþgören ve yönetimden istenmesi için gerekli tedbirleri alacaktýr.
Madde 4
Meslek seçimi danýþmanlýðýnda, mesleki eðitim, ileri düzeyde mesleki eðitim ve
yeniden eðitimde, bütün tipler ve seviyelere ulaþmaya iliþkin olarak eþit muamele prensibinin uygulanmasýnýn anlamý þudur: Üye Devletler,
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a) Eþit muamele prensibine aykýrý kanunlarýn, tüzüklerin ve idari hükümlerin
kaldýrýlmasýný;
b) Toplu iþ sözleþmelerinde, bireysel iþ sözleþmelerinde, iþletmelerin iç düzenlemelerinde ya da baðýmsýz faaliyeti ve meslekleri düzenleyen kurallarda yer alan eþit
muamele prensibine aykýrý herhangi bir hüküm yok ve geçersiz edilebilir olmasý ya da
ilan edilmesi veya bu hükümler deðiþtirilmesi;
c) Kimi ülkelerde özel eðitim kurumlarýna verilen özgürlük zedelenmeksizin,
meslek seçimi danýþmanlýðý, mesleki eðitim, ileri düzeyde mesleki eðitim ve yeniden
eðitime, hiçbir cinsiyet ayýrýmý yapýlmaksýzýn, ayný kriterler uygulanarak ulaþýlmasý ve
ayný düzeylerde olmasýnýn saðlanmasý için gerekli bütün önlemleri alacaktýr.
Madde 5
1.Eþit muamele prensibinin, iþten çýkarma dahil çalýþma þartlarý hakkýnda
uygulanmasýnýn anlamý, kadýnlar ve erkeklere, cinsiyet ayýrýmý yapýlmaksýzýn ayný þartlarýn saðlanmasý demektir.
2.Bu amaçla, Üye Ülkeler;
a. Eþit muamele prensibine aykýrý kanunlarýn, tüzüklerin ve idari hükümlerin
kaldýrýlmasý;
b. Toplu iþ sözleþmelerinde, bireysel iþ sözleþmelerinde, iþletmelerin iç düzenlemelerinde ya da baðýmsýz faaliyeti ve meslekleri düzenleyen kurallarda yer alan eþit
muamele prensibine aykýrý herhangi bir hüküm yok ve geçersiz edilebilir olmasý ya da
ilan edilmesi veya bu hükümler deðiþtirilmesi;
c. Eþit muamele prensibine aykýrý kanunlar, tüzükler ve idari hükümler, þayet bu
aykýrýlýk bunlarýn baþlangýçta konulmalarýna neden olan koruma amacý artýk ortadan
kalkmýþsa, gözden geçirilmesi ve toplu iþ sözleþmelerinde yer alan benzeri hükümler
konusunda, deðiþikliklerin yapýlmasý iþgören ve yönetimden istenmesi için gerekli tedbirleri alacaktýr.
Madde 6
Üye Devletler, Yönergenin 3,4 ve 5. maddesinde düzenlendiði þekliyle eþit
muamele prensibinin uygulanmamasý nedeniyle haksýzlýða uðradýklarýný düþünen
iþgörenlerin, yetkili makamlara müracaatlarý sonrasýnda, yargý yolu ile haklarýný aramalarýna imkan verecek gerekli düzenlemeleri iç hukuk sistemlerinde yapmalýdýrlar.
Madde 7
Üye Devletler, iþgörenlerin eþit muamele prensibinin uygulanmasýný saðlamak
amacýyla iþyerinde yaptýðý þikayete veya hukuki süreç baþlatmasýna tepki olarak, iþ76
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veren tarafýndan iþten çýkarýlmasýna karþý iþgörenleri korumayý amaçlayan gerekli
önlemleri alacaktýr.
Madde 8
Üye Devletler, bu Yönerge ve halen mer’i olan ilgili hükümleri uygulamak için
yürürlüðe koyduklarý düzenlemelerin, bütün uygun vasýtalarla çalýþanlara bildirilmesine
- iþyerlerinde bu konuda bilgi verilmesi gibi - dikkat edeceklerdir.
Madde 9
1.Üye Devletler, bu Yönergeye uyum saðlanmasý için gerekli kanunlarý, tüzükleri ve idari hükümleri, Yönergenin onaylanmasýndan itibaren 30 ay içerisinde yürürlüðe koyacak ve Komisyona bu konuda hemen bilgi verecektir.
Bununla birlikte, 3(2)(c). maddesinin ilk kýsmý ve 5(2)(c). maddesinin ilk kýsmýna iliþkin olarak, Üye Devletler, bu Yönergenin onaylanmasýndan itibaren dört yýl
içerisinde bu maddelerde atýfta bulunulan kanunlarýn, tüzüklerin ve idari hükümlerin
gözden geçirmesini ve eðer ihtiyaç duyulursa ilk revizyonu yerine getirecektir.
2.Sosyal geliþmelerde kaydedilen ilerlemeler ýþýðýnda, mevcut istisnalarýn
sürdürülmesini haklý kýlacak bir durum olup olmadýðýna karar vermek için, Üye
Devletler 2(2). maddede atýfta bulunulan mesleki faaliyetleri düzenli biçimde deðerlendireceklerdir. Bu deðerlendirmelerin sonuçlarý hakkýnda Komisyona bilgi vereceklerdir.
3.Yine, Üye Devletler, bu Yönergenin kapsamýna giren konularda çýkardýklarý
kanunlarýn, tüzüklerin ve idari hükümlerin bir metnini Komisyona göndereceklerdir.
[Yönergenin son hükümleri buraya alýnmadý]
4. Sosyal Güvenlik Yönergesi
[Sosyal Güvenlik Konularýnda Kadýn ve Erkeklere Eþit Muamele
Prensibinin Tedricen Uygulanmasýna Ýliþkin 19 Aralýk 1978 Tarihli Konsey
Yönergesi (79/7)3]
Madde 1
Bu Yönergenin amacý, sosyal güvenlik ve 3. maddede belirtilen sosyal korumaya iliþkin diðer mekanizmalar alanýnda, sosyal güvenlik konularýnda kadýn ve erkeklere eþit muamele prensibinin (bundan sonra "eþit muamele prensibi” diye anýlacaktýr)
tedricen uygulanmasýdýr.

3

OJ 1979 L 6/24
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Madde 2
Bu Yönergenin kapsamýna bütün çalýþanlar - kendi adýna çalýþanlar, iþgörenler
ve çalýþmalarýna hastalýk, iþ kazasý ya da gayri iradi iþsizlik nedenleri ile ara verenler
veya iþ arayanlar dahil- ve emekli ya da malul iþgörenler ve kendi adýna çalýþanlar
girer.
Madde 3
1. Bu Yönergenin kapsamýna,
a) Aþaðýda sayýlan risklere karþý koruma saðlayan zorunlu güvenlik kollarý:
- Hastalýk
- Malullük
- Yaþlýlýk
- Ýþ kazasý ve meslek hastalýklarý
- Ýþsizlik
b) (a) fýkrasýnda sayýlan konularda faaliyet gösteren sosyal güvenlik kurumlarýný tamamlamada veya onlarýn yerini almak amaçlý sosyal yardým kurumlarý girer
2.Bu Yönerge, geride kalanlara yapýlan yardýmlar (dul ve yetim) ve aile
yardýmýna iliþkin hükümlere, paragraf 1 (a)'da belirtilen riskler dolayýsýyla aile yardýmýnda artýþ yapýlmasý durumu hariç, uygulanamaz.
3.Konsey, Komisyonun teklifi doðrultusunda iþyeri sosyal güvenlik planlarýnda
eþit muamele prensibinin uygulanmasýný saðlamak amacýyla, bu prensibin özünü, kapsamýný ve uygulanmasýna iliþkin düzenlemeleri açýklayan hükümler benimseyecektir.
Madde 4
1.Eþit muamele prensibinin anlamý, özellikle
- Sosyal güvenlik planlarýnýn kapsamý ve bunlara katýlým koþullarý,
- Katkýda bulunma zorunluluðu ve katkýlarýn hesaplanmasý,
- Eþ dolayýsýyla yapýlan artýþlar dahil olmak üzere bakmakla yükümlü olunanlar
için verilecek yardýmlarýn hesaplanmasý ve yardýmlara hak kazanmanýn süresi ve
yardýmýn sürdürülmesine iliþkin düzenlemeler,
konularýnda doðrudan yada özellikle medeni durum veya aile durumuna atýfta
bulunmak suretiyle dolaylý olarak, her ne þekilde olursa olsun cinsiyet temelinde ayýrým
yapýlmamalýdýr.
2.Eþit muamele prensibi, analýk dolayýsýyla kadýnlara saðlanan koruma hükümlerine aykýrý olarak uygulanamaz.
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Madde 5
Üye Devletler, eþit muamele prensibine aykýrý kanunlarýn, tüzüklerin ve idari
hükümlerin kaldýrýlmasý için gerekli önlemleri alacaktýr.
Madde 6
Üye Devletler, eþit muamele prensibinin uygulanmamasý nedeniyle haksýzlýða
uðradýklarýný düþünen iþgörenlerin, yetkili makamlara müracaatlarý sonrasýnda, yargý
yolu ile haklarýný aramalarýna imkan verecek gerekli düzenlemeleri iç hukuk sistemlerinde yapmalýdýrlar.
Madde 7
1.Bu Yönerge, Üye Devletlerin aþaðýda belirtilenleri kapsam dýþýnda tutma
hakkýna zarar vermez:
a) Yaþlýlýk ve emeklilik maaþý verilmesi ve bu maaþlarýn verilmesinin diðer mali
haklar üzerindeki muhtemel etkilerinin tespiti açýsýndan maaþ verilebilecek yaþýn belirlenmesi;
b) Çocuk yetiþtirenlerin dahil olduðu yaþlýlýk aylýðý planlarýnda bu tür kiþilere
saðlanacak avantajlar; çocuk yetiþtirme dolayýsý ile çalýþma hayatýnýn kesilmesi
dönemleri sonrasýnda alýnacak ödenekler;
c) Kadýnýn kazanýlmýþ haklarý dolayýsý ile yaþlýlýk aylýðý ya da malullük aylýðýna
hakkýnýn kazanýlmasý;
d) Bakmakla yükümlü bulunulan kadýnýn uzun süreli iþgörememezliði, yaþlýlýk,
iþ kazasý ve meslek hastalýðý ödeneklerinde artýþ yapýlmasý;
e) Bu Yönergenin kabulü öncesinde zorunlu bir (sosyal güvenlik) planý gereði
haklar elde etmeme ve yükümlülük altýna girmeme seçeneðini benimseme hakkýnýn
kullanýlmasý sonucu ortaya çýkan durumlar.
2. Sosyal geliþmelerde kaydedilen ilerlemeler ýþýðýnda, 1. paragrafta belirtilen
istisnalarýn sürdürülmesini haklý kýlacak bir durum olup olmadýðýna karar vermek için,
Üye Devletler belirtilen istisnalarý düzenli biçimde deðerlendireceklerdir.
Madde 8
1. Üye Devletler, bu Yönergeye uyum saðlanmasý için gerekli kanunlarý, tüzükleri ve idari hükümleri, Yönergenin onaylanmasýndan itibaren 6 yýl içerisinde yürürlüðe
koyacak ve Komisyona bu konuda hemen bilgi verecektir.
2. Üye Devletler, bu Yönergenin kapsamýnda çýkardýklarý, 7(2). maddenin
uygulanmasý için benimsenen önlemler dahil, kanunlarý, tüzükleri ve idari hükümlerin
bir metnini Komisyona gönderecektir.
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7(1). maddede atýfta bulunulan konulardaki mevcut hükümlerin korunmasýna
iliþkin sebepler ve bunlarýn daha sonraki bir tarihte yeniden düzenlenmesi ihtimali
konularýnda Komisyonu bilgilendireceklerdir.
Madde 9
Üye Devletler, bu Yönergenin onaylanmasýndan itibaren yedi yýl içeririnde,
Komisyona gerekli bütün bilgileri verecekler ve böylece Komisyon, Konseye bu
Yönergenin uygulanmasý hakkýnda bir rapor sunabilecek ve eþit muamele prensibinin
uygulanmasý için ihtiyaç duyulabilecek yeni tedbirleri teklif edebilecektir.
[Yönergenin son hükümleri buraya alýnmadý]
5. Ýþyeri Sosyal Güvenlik Yönergesi
[Ýþyeri Sosyal Güvenlik Planlarýnda Kadýn ve Erkekler Arasýnda Eþit
Muamele Prensibine Ýliþkin 24 Temmuz 1986 tarihli Konsey Yönergesi
(86/378EEC)4]
Madde 1
Bu Yönergenin amacý, iþyeri sosyal güvenlik konularýnda kadýn ve erkeklere
eþit muamele prensibinin (bundan sonra "eþit muamele prensibi" diye anýlacaktýr)
tedricen uygulanmasýdýr.
Madde 2
1.Ýþyeri sosyal güvenlik planlarý 79/7/ECC numaralý Yönerge tarafýndan düzenlenmeyen planlar olup, amacý yasal sosyal güvenlik planlarý tarafýndan saðlanan
yardýmlarý tamamlamak veya onlarýn yerini almak -bunlara katýlmak ister zorunlu
isterse isteðe baðlý olsun- amacýyla verilen yardýmlarý bir ekonomik faaliyet ya da
mesleki sektör ya da bu sektörlerden oluþan bir grup içinde yer alan iþletmelerde ya da
iþletme gruplarýnda çalýþanlara ya da kendi adýna çalýþanlara saðlamaktýr.
2.Þu alanlar bu Yönergenin kapsamý dýþýndadýr:
a)Bireysel sözleþmeler,
b)Sadece bir üyeye sahip planlar,
c)Ücret alan iþgörenler durumunda, katýlanlara,
-ekstra yardýmlar, veya
-normal yardýmlarýn baþlamasý tarihi konusunda seçim yapma imkaný veren ya
da birkaç ödenek arasýnda seçim yapma imkaný veren sigorta planlarý.

4

OJ 1986 L 225/40.
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Madde 3
Bu Yönergenin kapsamýna, kendi adýna çalýþanlar, çalýþmalarýna hastalýk,
gebelik, iþ kazasý ya da gayri iradi iþsizlik veya iþ aramalarý nedeniyle ara verenler
dahil çalýþan nufüs ve emekli olanlar veya özürlü iþgörenler dahildir.
Madde 4
1.Bu Yönerge þu alanlarý kapsamaktadýr:
a) Aþaðýdaki risklere karþý güvence saðlayan iþyeri sosyal güvenlik planlarý:
- Hastalýk
- Malullük
- Yaþlýlýk, erken emeklilik dahil
- Ýþ kazasý ve meslek hastalýðý
- Ýþsizlik
b) Ayni veya nakdi menfaatler cinsinden diðer sosyal yardýmlar ve özellikle
geride kalanlara (dul ve yetim) ve aile yardýmlarý - þayet bu yardýmlar çalýþan þahýslara
verilen ve bu nedenle çalýþanýn emeði dolayýsýyla iþveren tarafýndan çalýþana ödenen
bir ücret konumunda iseler- saðlayan mesleki planlar.
Madde 5
1. Aþaðýdaki hükümlerin içeriðinde yer alan þartlar uyarýnca, eþit muamele
prensibi, özellikle medeni durum ya da aile durumuna dayanarak, doðrudan ya da
dolaylý olarak cinsiyet temelinde ayýrým yapýlamayacaðý anlamýna gelir ve özellikle
aþaðýdaki konular bu kapsama girer:
- Planýn kapsamý ve bu planlara katýlma þartlarý;
- Katkýda bulunma yükümlülüðü ve yapýlacak katkýlarýn hesaplanmasý;
- Yardýmlarýn hesaplanmasý -eþ ya da bakmakla yükümlü olunanlar dolayýsý ile
verilecek olan ek yardýmlar ve bu yardýmlarýn süresi ile yardýmlara hak kazanmanýn
süresine iliþkin kurallar dahil.
2. Eþit muamele prensibi, analýk dolayýsýyla kadýnlara saðlanan koruma
hükümlerine aykýrý olarak uygulanamaz.
Madde 6
1.Eþit muamele prensibine aykýrý hükümler, aþaðýda sayýlan konularda, doðrudan ya da dolaylý olarak, özellikle de medeni durum ya da aile durumuna atýfta bulunarak cinsiyet temelinde ayýrým yapan hükümlerdir:
a) Ýþyeri planlarýna katýlabilecek kiþilerin belirlenmesi;
b) Bir iþyeri planýna katýlýmýn isteðe baðlý ya da zorunlu olmasýnýn belirlenmesi;
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c) Plana katýlma yaþý ya da planda belirtilen yardýmlarý alabilmek için asgari
çalýþma süresi veya plana üyelik konularýnda farklý kurallar getirilmesi;
d) (h) ve (i) fýkralarýnda açýklanan biçimiyle, bir çalýþanýn uzun süreli yardým
konusunda erteleme hakký almayý saðlayan þartlarý yerine getirmeden plandan ayrýlmasý durumunda yaptýðý katkýlarýn geri ödenmesi hariç, farklý kurallar getirilmesi;
e) Cinsiyetlerden birine mensup bir çalýþana yardýmlarýn verilmesi veya bu
yardýmlarýn kapsamý dýþýnda tutulmasý konusunda farklý þartlar belirlenmesi;
f) Farklý emeklilik yaþlarý belirlenmesi;
g) Kanun veya sözleþme tarafýndan verilen ve iþverenin ödemede bulunmaya
devam ettiði gebelik izni ya da aile þartlarý nedeniyle izne ayrýlmalarda, izin süresi
içinde haklara sahip olunmasý ya da haklarýn elde edilmesinin durdurulmasý;
h) Farklý düzeylerde yardým belirlenmesi -gerekli olmasý durumunda, belirlenen
katký karþýlýðý olarak ayrýlan yardýmlarda, cinsiyete göre farklýlýk arz eden istatistiki
hesap faktörlerinin göz önüne alýnmasý hariç;
i) Farklý düzeyde çalýþan katkýsý belirlenmesi, belirlenen katký karþýlýðý olarak
ayrýlan yardýmlarda farklý düzeylerde iþveren katkýsý belirlenmesi- bu tür yardýmlarýn
cinsiyetlerin durumunu eþit düzeye getirmek amacý taþýyanlar hariç;
j) (h) ve (i) fýkralarýnda açýklananlar hariç, çalýþan plandan ayrýldýðýnda ertelenen ödenmelere hak kazanýlmasýnýn garantisi ya da uygulanan standartlar ya da her
iki cinsiyet için farklý standartlar belirlenmesi.
2.Bu Yönergenin kapsamýna giren yardýmlarýn verilmesi, planýn idari
kurullarýnýn takdirine býraktýðý durumlarda, bu kurullar eþit muamele prensibine uygun
hareket etmelidir.
Madde 7
Üye Devletler,
a) Toplu iþ sözleþmelerinde, bireysel iþ sözleþmelerinde, iþletmelerin iç düzenlemelerinde ya da baðýmsýz faaliyeti ve meslekleri düzenleyen kurallarda yer alan eþit
muamele prensibine aykýrý herhangi bir hüküm yok ve geçersiz edilebilir olmasý ya da
ilan edilmesi veya bu hükümler deðiþtirilmesi;
b) Bu hükümleri içeren planlar, idari tedbirler vasýtasýyla uzatýlmayabilir ya da
onaylanmayabilir.
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Madde 8
1.Üye Devletler, iþyeri sosyal güvenlik planlarýndaki eþit muamele prensibine
aykýrý hükümleri 1 Ocak 1993 tarihine kadar gözden geçirilmesi için gerekli bütün tedbirleri alacaklardýr.
2.Bu Yönerge, bir iþyeri sosyal güvenlik planýna bu planýn gözden geçirilmesi
öncesinde üye olmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülüklere iliþkin olarak, bu
dönemde yürürlükte olan plan hükümlerine tabi olmak hakkýný engellemez.
Madde 9
Aþaðýda belirtilen konularda Üye Devletler, eþit muamele prensibinin zorunlu
olarak uygulanmasýný erteleyebilirler:
a) Yaþlýlýk ya da emeklilik maaþlarýnýn verilmesi amacýyla, veya
- Eþit muamele, zorunlu sosyal güvenlik programý vasýtasý ile saðlandýðý tarihe
kadar
- Ya da en azýndan eþit muamele þartý bu Yönerge vasýtasý ile saðlanana kadar,
diðer yardýmlar üzerindeki sonuçlarý bakýmýndan, emeklilik yaþýnýn belirlenmesinde.
b) Kanuni sosyal güvenlik planlarýnda eþit muamele prensibinin uygulanmasýný
zorunlu kýlan bir Yönerge çýkarýlana kadar, geriye kalan yardýmlarýnda (dul ve yetim);
c) En geç bu Yönergenin onaylanmasýndan itibaren 13 yýllýk dönemin sonuna
kadar, istatistiki hesaplama faktörlerinin gözönüne alýnmasý amacýyla 6(1)(i) maddesinin ilk alt paragrafýnýn uygulanmasýnda.
Madde 10
Üye Devletler, eþit muamele prensibinin uygulanmamasý nedeniyle haksýzlýða
uðradýklarýný düþünen iþgörenlerin, yetkili makamlara müracaatlarý sonrasýnda, yargý
yolu ile haklarýný aramalarýna imkan verecek gerekli düzenlemeleri iç hukuk sistemlerinde yapmalýdýrlar.
Madde 11
Üye Devletler, iþgörenlerin eþit ücret prensibinin uygulanmasýný saðlamak
amacýyla iþyerinde yaptýðý þikayete veya hukuki süreç baþlatmasýna tepki olarak, iþveren tarafýndan iþten çýkarýlmasýna karþý iþgörenleri korumayý amaçlayan gerekli
önlemleri alacaktýr.
[Yönergenin son hükümleri buraya alýnmadý]
6. Sonuç
Yukarýda Türkçe metni verilen yönergeler resmi tercüme olmayýp, ilgili çevrelerce taslak olarak deðerlendirmelidir. Umulur ki, bilime ve adalete katkýsý olsun.
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