
COVID-19 sadece bir 
sağlık tehdidi değildir. 

Toplumun tüm kesimleri ve 
ekonomiler için de tehdit 
oluşturan salgın, ücretli ya da 
ücretsiz tüm bakım işlerinin 
merkezinde olan kadınları 
daha fazla etkilemektedir. 

olarak salgınla 
mücadelede çok 
önemli yeri vardır.

Kadınların,
sağlık 
profesyonelleri, 
toplum gönüllüleri, 
bilim insanları

%70’i

%50’si

hemşirelerin

doktorların

%100’ü

ebelerin

kadın. 

UNUTMA!

Salgın hastalıklar kadın 
ve erkekleri farklı şekilde 
etkilemektedir.

Krizlerde kadın ve kız çocuklarına yönelik mevcut 
eşitsizlikler artar, engelliler, yoksullar gibi kırılgan 
gruplara yönelik dolaylı ve doğrudan ayrımcılık 
daha görünür hale gelir. 

Kriz dönemlerinde kadınların görünürlüğü 
ve karar alma süreçlerine katılımı önem 
taşımaktadır Krizlerin toplumsal cinsiyete 
duyarlı bir şekilde yönetilmesi ve 
kadınların ihtiyaçlarının planlamaya dahil 
edilmesi gerekmektedir. Bunun için bilim 
kurulları, pandemi ve kriz yönetim ekipleri 
gibi mekanizmalarda kadın temsiliyeti 
sağlanmalıdır.



Bakım yükü 
kadınların 
üzerinde!

#evdekal’ırken ev işi 
artıyor!
Dünya genelinde ev ve bakım 
işlerini kadınlar erkeklere oranla 
3 kat daha fazla üstlenmektedir. 
Türkiye’de ise bu sayı neredeyse 5 
kata ulaşmaktadır. COVID-19 Salgını 
sebebiyle ailelerin evde kalması 
kadınların üstlendikleri ev ve bakım 
işini daha da artırmaktadır. 

Çocuk bakım işleri 
çoğunlukla kadınlara 
bırakılıyor.

Uzaktan eğitim sistemine 
geçilmesiyle birçok 
çalışan anne ve 
babanın çocuk bakımı 
sorumluluğu artmaktadır.

Büyükannelerin COVID-19 
salgını risk grubu içinde 
olduğu unutulmamalıdır.

Gündüz bakım evlerinin 
kapanmasıyla birçok 
çocuğun bakım sorumluluğu, 
ebeveynlerin çalışmak 
zorunda olduğu durumlarda 
büyükannelere verilmektedir.%42,2’si

Kadınların

güvencesiz işlerde 
çalışmaktadır.

Kriz zamanlarında 
gelirlerini ilk kaybedenler 
güvencesiz çalışan 
kadınlardır ve herhangi 
bir sosyal güvenlik 
sistemi içerisinde de 
yer almadıkları için 
işsizlik yardımlarından 
faydalanamamaktadırlar. 

Uygula!
Ev ve bakım işlerini tüm aile 
fertleriyle paylaş. 

Çocuk bakımını evin diğer 
fertleriyle paylaş. Babalar da 
çocuklarıyla vakit geçirmeliler.

Kronik rahatsızlığın varsa ya 
da yaşın sebebiyle riskli gruba 
giriyorsan devletin destek 
mekanizmalarından yardım al: 
112, 155, 156



Aile içi şiddet 
artabilir!
2017 yılında işlenen kadın cinayetlerinin 
%58’inde kadınlar aile üyeleri tarafından 
öldürüldü. 2018 yılında ise 15-49 yaş 
arasındaki kadınların %18’i eşi ya da 
partneri tarafından fiziksel ve/veya cinsel 
şiddete maruz bırakıldı.

İçinde bulunduğumuz kriz durumlarında 
halihazırda küresel bir sorun olan kadınlara 
yönelik şiddet artmaktadır. Salgının sebep 
olduğu gerginlik arttıkça, ev içi şiddet de 
cinsel istismar da genellikle artmaktadır.

Siber
şiddet
Toplumun büyük bir bölümünün 
evde vakit geçirmesi siber 
şiddetin artmasına ve özellikle 
genç kadınların daha fazla 
siber şiddete maruz kalmasına 
sebep olmaktadır. 

İletişime Geç!
Eğer şiddete uğruyorsan ya da 
uğradığını bildiğin biri var ise 
başvur: 
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