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COVID-19 salgını küresel bir ekonomik, sağlık ve bakım krizi olarak yaşanmakta, 

salgın mevcut sosyoekonomik eşitsizliklere bağlı olarak toplumsal kesimleri farklı 

etkilemektedir. Kadınlar krizden en olumsuz etkilenen kesimlerdendir. Karantina ve 

eve kapanma önlemleri hanelerdeki bakım yükünün artmasına neden olmuş, artan 

yükü büyük ölçüde kadınlar üstlenmiştir. İstihdamdaki kadınlar açısından salgın 

öncesinde zaten kırılgan olan iş-yaşam dengesi, salgınla birlikte iyice güçleşmiştir. 

Ayrıca zorunlu işlerin başında gelen sağlık, eğitim ve hasta/yaşlı bakım hizmetleri 

istihdamında kadınların ağırlıklı temsili çerçevesinde, istihdamdaki pek çok bakım 

çalışanı kadın için mesai saatleri artmış ve çalışma koşulları zorlaşmıştır. Krizin 

kadınların işgücüne ve eğitime katılımlarında uzun dönem boyunca etkisi sürecek 

düşüşlere yol açması beklenmektedir.  Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin derinleştiği 

salgın koşulları, kadınları güçlendiren proaktif politika müdahalelerini gerektirmektedir. 

Proje bulguları, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini bertaraf edici tedbirlerin, tüm toplumun 

krizlere karşı dayanıklılığını güçlendirici, istihdamı koruyucu ve işsizliği azaltıcı 

etkilerine dikkat çekmektedir. Sosyal bakım hizmetlerine kamu yatırımları, başta 

kadınlar için olmak üzere doğrudan ve dolaylı istihdam artışı sağlayacak, kapsayıcı 

ekonomik büyüme tesis edilecek, kaliteli eğitim ve bakım hizmetleri ile insani gelişim 

desteklenecektir.  Proje üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, COVID-19 

salgınının Türkiye’de hane içi üretim ve ücretsiz bakım emeği üzerindeki etkileri 

toplumsal cinsiyet bakış açısından, diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak, politika 

sonuçlarını da içerecek şekilde değerlendirilmiştir. İkinci aşamada ücretli bakım emeği 

analiz edilerek, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve ev hizmetleri alt-sektörlerinde 

istihdam, ücretler ve çalışma saatleri ile koşulları açığa çıkarılmıştır. Üçüncü aşamada, 

eğitim ve sağlık hizmetlerinde betimsel veri incelemesi yapılarak mevcut durum tespit 

edilmiş, ardından hizmet açığı ve gerekli yatırım miktarı tahmin edilmiştir. Türkiye 

genelinde eğitim hizmetlerindeki açık 5,8 milyon öğrenci, yatırım maliyeti 98,5 milyar 

TL, GSYH’ye oranı %2,28’dir. Sağlık hizmetlerindeki açık 303 bin personel, gerekli 



yatırım tutarı 52,9 milyar TL, GSYH’ye oranı %1,23’tür. Bu ölçekte kamu yatırımları ile 

eğitim ve sağlıkta 1,74 milyon yeni iş, diğer bağlantılı sektörlerde 1,1 milyon yeni iş 

yaratılacağı tahmin edilmiştir.   
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