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2020 yılında Covid-19 salgının yayılmasını engellemeye yönelik alınan önlemler ekonomi ve işgücü 
piyasaları üzerinde yıkıcı bir etkiye yol açmıştır. Küresel ölçekte alınan karantina önlemleri, bireylerin hem 
hareket hem ekonomik faaliyetlerini azaltırken, firmaların üretim süreçlerinin kesintiye uğraması ekonomik 
aktiviteyi önemli ölçüde yavaşlatmıştır. Ekonomideki bu geniş çaplı değişimler, bir yandan firmaların işgücü 
talebini diğer yandan işçilerin çalışma kabiliyetini ve istekliliğini etkilemiştir. Alınan önlemler nedeniyle 
gerek iç talep gerekse dış talepte keskin düşüşler yaşanmış ve birçok sektör olumsuz etkilenmiştir. Talepteki 
azalmayla birlikte firmaların gelirlerindeki düşüş istihdam üzerinde derin etkiler yaratmıştır. Türkiye 2020 
yılının Mart ayında tespit edilen ilk vakanın ardından karantina önlemlerini devreye sokmuştur. Özellikle 
özel sektörde 2020 yılında Türkiye’de salgın nedeniyle meydana gelen çalışma saati kayıpları ne kadar 
olmuştur? Bu çalışmanın amacı firma büyüklüğüne göre 01’den 99’a kadar tüm NACE kodlarına ait SGK’ya 
kayıtlı çalışanların “referans haftası içinde esas işte haftalık fiili çalışma saatlerindeki” dağılımının nasıl 
değiştiğini istatistiksel olarak göstermeye çalışmaktır. Bunun için Türkiye İstatistik Kurumunun 2014 - 2020 
yılı hanehalkı işgücü mikro verilerinden yararlanılmıştır. 

The measures taken to prevent the spread of the Covid-19 pandemic in 2020 had a devastating effect on 
the economy and labor markets. While the quarantine measures taken on a global scale reduced both the 
movement and economic activities of individuals, the interruption of the production processes of companies 
significantly slowed down economic activity. These wide-ranging changes in the economy have affected the 
labor demand of firms on the one hand and the ability and willingness of workers to work on the other. Due 
to the measures taken, sharp decreases were experienced in both domestic and foreign demand, and many 
sectors were adversely affected. The decrease in firms’ incomes, along with the decrease in demand, had 
profound effects on employment. Turkey implemented quarantine measures after the first case was detected 
in March 2020. What has been the loss of working hours due to the pandemic in Turkey in 2020, especially 
in the private sector? The aim of this study is to try to show statistically how the distribution of employees 
registered to SSI belonging to all NACE codes from 01 to 99 according to the size of the firm changes 
in “actual working hours per week at the main job during the reference week”. For this, the Household 
Workforce microdata of the Turkish Statistical Institute for the years 2014 – 2020 was used.
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