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Covid-19 Salgınının Ücretli ve Ücretsiz Kadın Emeği Üzerindeki Etkileri

Effects of the Covid-19 Pandemic on Women’s Paid and Unpaid Labor

Çalışmada, literatür ışığında, Covid-19’un kadınların ücretli ve ücretsiz emeği üzerindeki etkileri, toplumsal 
cinsiyet perspektifinden incelenmektir. Çalışmanın bulgularına göre salgın, kadınların ücretli ve ücretsiz 
emekleri üzerinde daha derin etkiler ortaya çıkarmıştır. Bunun temel nedeni, kadın ve erkeklerin emek 
kullanım biçimlerinde toplumsal cinsiyetten kaynaklanan farklılıklardır. Yaşanan salgın süreci kadınların 
ücretli ve ücretsiz emekleri üzerinde toplumsal cinsiyetten kaynaklı farklılıkların yarattığı eşitsizlikleri 
şiddetlendirmiştir. Salgın nedeniyle erkeklere kıyasla kadınların ücretli emek kullanım biçimleri ile işgücüne-
istihdama katılımı nicel olarak daha da azal(mış) makta; bu azalmaya ücretli kadın istihdamının niteliğinin 
düşmesi de eşlik etmekte; kadınlar güvencesiz, düşük ücretli, ilerleme fırsatı olmayan, düşük statülü, uzun 
çalışma saatleri gibi olumsuz koşullarında istihdama katılmaktadır. Salgın aynı zamanda kadınların, ücretsiz 
emek kullanımlarındaki eşitsiz yükü daha da arttırmış; bu iş yükünün onların ücretli emekleri ile işgücü 
piyasasına tam ve eşit katılımının önündeki en temel engel olduğunu görünür kılmıştır. Ortaya çıkardığı bu 
etkiler itibariyle salgın, kadınların toplumsal yaşamda ikincil konumlarını pekiştirmekte; ekonomik alanda 
yoksulluklarını arttırma tehdidi taşımaktadır. Tüm bu tespitlere göre kadınlar için salgının olumsuz etkilerini 
gidermeyi hedefleyen ve toplumsal cinsiyeti merkeze alan kadınları güçlendirici politikalara acilen ihtiyaç 
bulunmaktadır.

The study examines the effects of Covid-19 pandemic on women’s paid and unpaid labor from a gender 
perspective in the light of the literature. The findings of the study show that the epidemic has had a deeper 
impact on women’s paid and unpaid labor. The main reason for this situation is the differences in the way men 
and women use labor due to gender. The epidemic process has exacerbated the inequalities created by gender-
based differences in women’s paid and unpaid labor. Due to the epidemic, women’s paid labor use patterns 
and their participation in labor force-employment have decreased further compared to men. This decrease is 
accompanied by the decline in the quality of women’s paid employment: Women participate in employment 
under adverse conditions such as insecure, low wages, no opportunity for advancement, low status and long 
working hours. The epidemic also increased the unequal burden of women’s use of unpaid labor; It has made 
it clear that this workload is the main obstacle to their full and equal participation in their paid labor and labor 
market. In terms of these effects, the epidemic reinforces the secondary position of women in social life; 
threatens to increase their poverty in the economic field. According to all these findings, there is an urgent 
need for women empowerment policies that aim to eliminate the negative effects of the epidemic for women 
and put gender at the center.
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