
Türkiye’de
COVID-19 Etkilerinin 
Toplumsal Cinsiyet 
Açısından 
Değerlendirilmesi



Tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de COVID-19 kadınları ve 
erkekleri sosyoekonomik açıdan 
farklı şekilde etkiliyor.

Katılımcı759 749

Evli%51 %63.6

Bekar

18 yaş altı
çocuğu olanlar

%37 %32

%30



COVID-19 salgınının iş hayatına etkileri
Araştırma sonuçları, COVID-19 salgınının iş hayatındaki
toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikleri derinleştirdiğini gösteriyor.

İşini kaybeden 
ücretli 

çalışanlar%19 %14.4
Kendi hesabına 

çalışanlar 
arasında işini 
kaybedenler

%27 %16
İşini kaybeden 

işverenler%19 %8.7
Çalışma saatleri 

azalanlar%46 %57



COVID-19 salgını sürecinde 
çalışma düzeni
Araştırmaya göre, ücretsiz izin alarak ya da çalışma düzenini 
değiştirerek evde kalan kadınların oranı erkeklerden daha fazla. 

Ücretsiz izin 
kullananlar%15.7 %11
Çalışmaya 

devam edenler 
arasında işe 

gidenler
%80.3 %85

Çalışmaya 
devam edenler 
arasında evden 

çalışanlar
%18 %14



COVID-19 sürecinde ev ve bakım işlerini 
ağırlıklı olarak kadınlar yüklendi. 

Ev temizliği
ve bakımı%77.6 %47

Yaşlılara 
destek%28.7 %29

Yemek 
pişirme ve 

servis etme%60 %24

Alışveriş%41 %39



Araştırmaya göre COVID-19 sürecinde aile üyeleri 
arasında ev ve bakım işleri paylaşımının artmasına 
rağmen yük hala kadınlar ve kız çocuklarının üzerinde.

COVID-19 sürecinde aile üyeleri ev 
ve bakım işlerini daha fazla 
paylaşıyor.  

Eşinin COVID-19 öncesine kıyasla ev işlerine daha fazla 
yardım ettiğini söylüyor.

%35’i
Kadınların

%36.4’ü
Erkeklerin

Kız çocuklarının COVID-19 öncesine kıyasla ev işlerine daha
fazla yardım ettiğini söylüyor.

%23.6’sı %20.3’ü

Oğlan çocuklarının COVID-19 öncesine kıyasla ev işlerine daha 
fazla yardım ettiğini söylüyor.

%15’i %17.5’i



Erkekler bazı ev ve bakım
işlerini hem COVID-19 döneminde 
hem de öncesi dönemde 
yapmadığını ifade ediyor.

Yemek yapmadığını,

%40.7’si
Erkeklerin

Temizlik yapmadığını,

%25.5’i

Tamir, fatura ödeme gibi ev işlerini yapmadığını,

%13’ü

Alışveriş yapmadığını söylüyor.

%8’i ise



Kadınların

Erkeklerin

COVID-19 duygusal ve
psikolojik olarak herkesi
etkiliyor.

Salgının başlamasıyla birlikte stres ve endişe
gibi sorunlar yaşamaya başladığını söylüyor.

%54’ü

%49’u
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Bu yayın, COVID-19 salgınının Türkiye’deki kadın ve erkekler üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerine 

yönelik toplumsal cinsiyet değerlendirmesini içermektedir. Araştırmanın saha çalışması, 

UN Women Türkiye liderliğinde, SAM Araştırma Danışmanlık A.Ş. tarafından 18 - 25 Nisan tarihleri 

arasında 1.508 kadın ve erkekten oluşan temsili örneklem ile telefon üzerinden gerçekleştirilmiştir.

“Türkiye’de COVID-19 Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi” araştırması, İsveç’in

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla verdiği destek ile hayata geçirilmiştir.

Bu yayında dile getirilen görüşler yazar(lar)a ait olup, UN Women, Birleşmiş Milletler, ilgili 

organizasyonları ya da İsveç’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.


