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Abstract:
While the Covid-19 pandemic, as a disease that affects public health at a high level, has existed for
more than two years, the measures taken in Turkey and the manifestations of that measures in the
public and private sphere have left the entire society face to face with unusual realities. The most
prominent among the measures taken are the transition to working from home in many sectors and
the transformation of the education process of the students into a form of online education. In this
study, it is aimed to reveal the realization of the domestic division of labor during the pandemic period,
the factors that determine the person who performs housework and child care activities, and the
effects of the measures taken on the increase of women's unpaid care work and domestic workload.
When the results of the non-parametric Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis-H tests, which were
conducted with the survey data of 506 participants, are examined, it has been observed that these
measures, which affect both private and public life, have increased the childcare activities and
domestic workloads of women already attributed to them in line with their gender roles, due to both
the online education process and the fact that they or their spouses work from home. In other words,
it has been understood that working from home and online education process lead to an increase in
the time women spend on child care and housework activities.
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Evdeki Pandemi: Covid-19 Döneminde Ev İçi İş Bölümü ve Ücretsiz
Emek
Özet
Covid-19 pandemisi, toplum sağlığını üst düzeyde etkileyen bir hastalık olarak iki yılı aşkın bir süredir
varlığını sürdürürken Türkiye’de de alınan tedbirler ve bu tedbirlerin kamusal ve özel alandaki
tezahürleri tüm toplumu alışılmışın dışında gerçekliklerle karşı karşıya bırakmıştır. Alınan tedbirler
arasında en çok öne çıkanlar ise pek çok işkolunda evden çalışmaya geçilmesi ve öğrencilerin eğitim
sürecinin uzaktan eğitim formuna dönüşmüş olmasıdır. Bu çalışmada, pandemi döneminde ev içi iş
bölümünün gerçekleşme biçiminin, ev işleri ve çocuk bakım faaliyetlerini yerine getiren kişiyi belirleyen
unsurların ve alınan tedbirlerin kadınların ücretsiz bakım emeği ve ev içi iş yükünün artması üzerine
etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 506 katılımcının anket verileri ile yapılan non-parametrik
Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis-H testlerinin sonuçları incelendiğinde hem özel hem kamusal hayatı
etkileyen bu tedbirlerin, kadınların zaten toplumsal cinsiyet rolleri doğrultusunda kendilerine
atfedilmiş olan çocuk bakımı faaliyetleri ve ev içi iş yükleri üzerinde gerek uzaktan eğitim süreci gerekse
kendisinin ya da eşinin evden çalışması nedeniyle artış yarattığı görülmüştür. Diğer bir deyişle evden
çalışma ve uzaktan eğitim sürecinin kadınların çocuk bakım ve ev işi faaliyetlerine ayırdıkları zamanın
artmasına yol açtığı anlaşılmıştır.
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