
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Salgının çalışan kadınlar 
üzerindeki etkisini 
anlamak 
İşverenler iş yerinde cinsiyet 

eşitliği sağlama noktasındaki 

engelleri ortadan kaldırmak 

için nasıl davranabilir? 
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Küresel ölçekli anket, COVID-19 

salgını sonucunda rutin çalışma 

programlarında olumsuz değişimler 
yaşayan neredeyse 10 kadından 
yedisinin kariyerlerindeki ilerlemenin 

yavaşlayacağına inandıklarını ortaya 
koyuyor. 
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3 

 

Önsöz 
 

COVID-19'un toplumumuz ve çalışma 

hayatında tam manasıyla nelere sebep 

olduğunu anlamak yıllarımızı alabilir. Fakat 

kesin olan bir şey var ki salgınla baş etmeyi 

öğrendiğimiz şu süreçte, her birimizin 

hayatlarımızı bu duruma adapte etmemiz 

gerekti. 

 

Çalışan kadınların bu küresel salgından nasıl 

etkilediğini anlamak üzere dokuz ülkeden 

yaklaşık 400 çalışan kadının katıldığı bir anket 

düzenledik. Bu çalışma ile kadınların salgın 

süresince günlük hayatlarının nasıl ve ne 

derecede değiştiğini ve bu değişikliklerin 

kariyerlerini ne yönde etkileyeceğine 

inandıklarını anlamak istedik. 

 

Bu araştırmanın ilerleyen sayfalarda yer verilen 

sonuçları düşündürücüdür. Çalışan kadınların 

çoğuna göre, salgın iş/özel hayat dengelerini alt 

üst etmekte, beden ve ruh sağlıklarını 

etkilemektedir; bazıları güncel ve uzun soluklu 

kariyer hedeflerini dahi sorgular hale gelmiştir. 

Bu kadınların bir kısmı çalışma saatlerinin 

arttığını belirtmiştir; bunun sebebi de bir yandan 

tam zamanlı çalışırken, bir yandan da salgınla 

ilgili değişen durumların (okulların kapanması, 

aile üyeleriyle ilgilenme vs.) bir sonucu olarak 

üstlerine fazladan bakım sorumluluğu 

yüklenmiş olması ve her şeyi bir arada güçlükle 

sürdürmek zorunda kalmalarıdır. 

Kadınlardan, salgının olumsuz etkilerinin 

hafifletilmesine yardımcı olmak ve çalıştıkları 

kurumda daha uzun süre kalmalarını 

sağlamak üzere kurumlarının alabilecekleri 

önlemleri belirlemelerini istedik. Cevapları 

öğretici ve aydınlatıcıydı. 

 

Bu araştırmanın organizasyonların salgının 

kadınlar üzerindeki önemli etkisini ve liderlerin 

çalışanlarını desteklemek için neler 

yapabileceğini anlamasına yardımcı olacağını 

umuyoruz. Bu etkileri yatıştırma çabaları 

cinsiyet çeşitliliğiyle ilgili ilerlemelerin geriye 

gitmesini önlemek açısından elzemdir ve salgın 

sebebiyle kadınların uğradığı uzun soluklu 

toplumsal ve ekonomik zararların en aza 

indirgenmesine de yardımcı olacaktır. 

 

Bir dönüm noktasındayız. Salgının ne zaman 

biteceğini şu an öngöremediğimiz için 

organizasyonların bu dönemi ve getirdiği 

zorlukları göğüslemek üzere adım atması hayati 

önem taşımaktadır; bunu yapmazsak küresel iş 

gücünde cinsiyet eşitliğine ulaşma çabamızda 

çok zorlanabiliriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Codd 

Deloitte Global Kapsayıcılık Lideri 
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Giriş 
 

 

COVID-19 salgını, çalışma şeklimiz de dahil olmak üzere, hayatımızın 

her yönünü değiştirdi. Geleneksel olarak bakım görevi üstlenen 

kadınlar1
 şimdi eklenen günlük sorumluluklar ve iş hayatı/özel hayat 

dengesinde yaşanan zorluklar ile bilhassa ağır hasar aldı2. 
 

 

Dokuz ülkede, kariyerlerinde farklı seviyelerde olan ve çeşitli endüstrilerde çalışan yaklaşık 
400 kadınla yaptığımız araştırma salgının bu kadınların günlük rutinlerini, ruh ve beden 
sağlıklarını ve kariyerlerini etkilediğini göstermektedir. 

 

Araştırmaya katılan 
kadınların yaklaşık 
%82'si salgın 
sebebiyle 
hayatlarının 
olumsuz 
etkilendiğini 
söyledi 

Hayatları olumsuz 
etkilenen bu kadınların 
yaklaşık %70'i ise 
kariyer gelişimlerinin 
ciddi şekilde sekteye 
uğramasından 
korkuyor

Araştırma, salgının sayısız çalışan kadının iş/özel hayat dengesine 

ve esenliğine etkisini ortaya çıkarıyor ve salgının son yıllarda iş 

yerlerinde cinsiyet eşitliği sağlamak üzere sağlanan ilerlemenin bir 

kısmını da tehdit edebileceğini gösteriyor. 

Şurası önemli: Araştırma bulgularımız yalnızca bazı kadınların salgın 

esnasında ne kadar etkilendiğini tespit etmemizi kolaylaştırmadı 

aynı zamanda şirketlerin, kadınların sürekli başarısını ve kendi organizasyonları  

içerisindeki ilerlemelerini desteklemek üzere ne gibi önlemler alabileceklerini  

de ortaya koydu. İşverenlerin, kadınların iş yerinde gelişmeye devam etmesini  

sağlamak için esnek çalışmayı norm kılmaktan iş yerindeki ufak çatışmalarla  

ilgilenmeye kadar odaklanabilecekleri altı kritik odak alanı vardır. 
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                    Günlük rutinlerinde değişiklik yaşayan katılımcılardan: 

 

 

COVID-19, kadınların günlük hayatlarını 

olumsuz etkiliyor 
Kadınların, nerede ve nasıl çalıştıkları da dahil olmak üzere, iş ve yaşam koşulları salgın başladığından beri çarpıcı 

şekilde değişti. 

 

 

 

 

 

 

 

İşten ve aile üyelerinden gelen bu fazladan 

taleplerin bedeli ağır oluyor. Günlük 

rutinlerinde olumsuz değişimler yaşayan 

çalışan kadınların %40’ı iş hayatlarını ve özel  

 

hayatlarındaki yükümlülüklerini 

dengeleyemediklerini söylüyor ve bu 

kadınların yaklaşık %40'ı da beden ve ruh 

sağlıklarının önemli oranda etkilendiğini 

belirtiyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%65'i artık ev 

işleriyle ilgili daha 

fazla sorumluluk 

üstlenmiş 

durumda 

1/3'ü iş yüklerinin 

salgından ötürü 

arttığını belirtti 

Çocuklu olanların 

%58'i çocuğa bakma 

sorumluluklarının 

arttığını bildirdi 

Çocuklu olanların  

%53'ü çocuklarının uzaktan  

eğitim sorumluluklarının da onlara 

yüklendiğini bildirdi 

 

%46'sı iş açısından her daim müsait 

olma ihtiyacı hissettiklerini bildirdi 

(mesai dışında da çevrimiçi olma 

zorunluluğu, e-postalara derhal 

cevap verme gerekliliği) 

Katılımcıların: 
 

%45'i bunaldıklarını 

 

%48'i beden sağlıklarının  

her daim müsait olmak zorunda 

hissetmenin sonucunda kötüye  

gittiğini belirtti. 

 

Salgın sebebiyle gelen sokağa çıkma yasakları ve 

şirketlerin çalışmayı durdurması pek çok kadının 

daha fazla evden çalışmasıyla sonuçlandı. Şu 

anda çalışan kadınların 3'te 1'inden fazlası 

(%37'si) evden tam zamanlı çalışıyor, bu oran 

salgından önce yalnızca %1 idi. Araştırmamız 

göstermektedir ki evde geçirilen bu fazladan 

zaman kadınları çeşitli şekillerde etkiliyor.  Bazı 

kadınlar işe gidiş geliş ve seyahat rutinlerindeki 

değişikliklerin sonucu olarak daha fazla boş vakte 

sahip olurken, bir kısmı ise zaten yoğun olan 

hayatlarına fazladan sorumluluk ve görevin 

eklendiğini de tecrübe ediyorlar. 

 

Bakım görevini üstlenmiş olsalar da olmasalar da, 

bu durum kadınların çoğunluğu açısından geçerli. 

Araştırmaya katılanların %89'u salgından ötürü 

kişisel zamanlarına daha fazla kastedildiğini ve 

günlük rutinlerinin değiştiğini belirtiyor ve bu 

grubun %92'si bu değişimlerin olumsuz etkisi 

olduğuna işaret ediyor. Buna ek olarak; bakım 

sorumluluklarının (çocuk bakımı ya da diğer aile 

üyelerinin bakımı) %75'i ya da daha fazlasının 

üstlerinde olduğunu söyleyen kadınların sayısı 

salgın esnasında neredeyse üçe katlanarak %48'e 

ulaştı, COVID-19 öncesine göre bakım 

sorumlulukları bu oranın üçte biriydi. 
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Kadınlar, salgının etkilerini kendi 

kariyerlerine tehdit olarak görüyor 
Çalışan kadınların çoğu, günlük yaşamlarını yeniden düzenlemek zorunda 

kalmanın yanı sıra, pandeminin hem kısa hem de uzun vadede kariyer 

gelişimleri üzerinde bırakabileceği etkisinden de endişe duyuyor. 
 

Salgın süresince günlük 

rutinlerinde olumsuz 

değişimler yaşadığını 

söyleyen kadınların 

yaklaşık %70'i bu 

değişimlerin kendilerini 

kariyerlerinde ilerlemekten 

alıkoyduğunu ya da 

koyacağını düşünmekte. 

 

 

Endişe verici bir husus da şudur, iş için her daim 

"müsait" olma ihtiyacı hisseden katılımcıların 

dörtte birinden azı (%23) kendi kişisel 

sorumlulukları ve kariyerleri arasında bir seçim 

yapmak zorunda kalacaklarından korkuyor. 

Katılımcıların %10’u kariyerlerine ara vermeyi ya 

da piyasayı tamamen bırakmayı düşünüyor. 
 

6 

Talep üzerine işte olma 

konusuna gelince, her daim 

müsait olma ihtiyacı 

hisseden kadınların yaklaşık 

üçte biri (%29)  

bu ihtiyaçları 

karşılayamamaktan ve bu 

yüzden de kariyerlerindeki 

ilerlemenin sekteye 

uğrayabileceğinden 

çekiniyor. 

 
 

İş için her daim müsait olması gerektiğini hisseden 

kadınların en önemli endişeleri arasında eğer 

müsait olamazlarsa mesai dışı da çalışan takım 

arkadaşlarına yük olabilecekleri (%29) ve 

kariyerlerindeki ilerlemenin de bundan olumsuz 

etkileneceği korkusu (%29) bulunuyor. 
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Bakım sorumlulukları olan ve 

olmayan çalışan kadınlar farklı 

şekillerde etkileniyor  
Araştırmamız gösteriyor ki kadınların çoğu salgının etkilerini önemli 

şekilde hissederken, evlerinde bakım sorumluluğu olan ve olmayan 

kadınlar arasında bazı belirgin farklılıklar ortaya çıkıyor. 
 

Bakım sorumluluğu olan katılımcıların %16'sından 

biraz daha fazlası çocuk bakımının ya da diğer aile 

üyelerine bakımın %75'i ya da daha fazlasının 

salgından önce kendilerinin üzerinde olduğunu 

söyledi. Fakat bu rakam araştırma yapılırken %48'e 

çıktı. Bakım sorumluluğu olanlar ayrıca uzaktan 

eğitim ve onlara bağımlı diğer üyelere de bakım 

gibi fazladan sorumluluklar yüklendiklerine de 

işaret ettiler ve bu durumdan olumsuz 

etkilendiklerini belirttiler. 

 

Bakım sorumluluğu olmayan kadınlar da fazladan 

baskı hissettiklerini, sürekli farklı ölçülerde de olsa 

her daim "erişilebilir" olma ihtiyacı hissettiklerini ve 

bu durumun sağlıkları üzerinde olumsuz etki 

yarattığını bildirdiler. Bakım sorumluluğu olanlar 

işle ilgili olmayan faaliyetlere fazladan zaman 

harcayabilirken, bu görevleri üstlenmeyenler ruh 

(%44’e %37) ve beden (%49’a %38) sağlıklarının 

bakım veren muadillerine kıyasla daha olumsuz 

etkilendiğini hissediyorlar. 

İşe gelince; bakım sorumluluğu olmayanlar olanlara 

kıyasla her daim erişilebilir olma ihtiyacını daha 

fazla hissediyorlar (%44'e kıyasla %53). Bu da bakım 

sorumluluğu olmayanların daha çok bunalması da 

(%58’e %41) dahil olmak üzere iki kadın grubunun 

farklı türde stres unsurlarına maruz kaldıkları 

anlamına geliyor. 

 

Bakım sorumlulukları olsa da olmasa da bütün 

kadınlar zorlanıyor. Kişisel zamanlarından ve 

günlük rutinlerinden daha fazlasını vermeleri 

yönünde yoğun taleplerle karşılaşan katılımcıların 

dörtte birinden fazlası (%27) kendi sağlık ve 

esenliklerini öncelik haline getirmeye çok 

zamanları olmadığını bildiriyor; ayrıca olumsuz 

etkilenenlerin yarısından fazlası (%54) erkek iş 

arkadaşlarının salgından aynı ölçüde 

etkilenmediğine inanıyor.
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Salgının ortaya çıkardığı 

zorluklara rağmen kadınlar 
kariyerlerinde ilerleme 
potansiyelleriyle ilgili 
iyimserliklerini koruyor. 

Fakat engeller mevcut. 
Olumlu bir ekleme yaparsak, katılımcıların 

çoğunluğu gelecek yıl kariyerlerinde daha fazla 

sorumluluk almak suretiyle ilerleme 

kaydedebileceklerine dair bir potansiyel görüyor 

(%52). Yüzde 47'si ücretlerinin artacağını umuyor. 
 

Salgının ortasında bile pek çok kadın mevcut işverenlerine sadık kalıyor; 

%32'si iki ila beş yıl boyunca aynı iş yerinde kalmayı planlıyor, %30'u ise 5 

yıldan fazlasını düşünüyor. 
 

Fakat beş kadından üçü şu anda şirketlerinde ilerlemek için gereken 

durumu düşününce ilerlemek isteyip istemediklerini sorgulamakta. 

Bununla ilgili nedenleri ise çeşitlilik gösteriyor. Bir kısmı önceden beri 

var olan kültürel nedenlere ya da şimdi salgın bağlamında daha 

caydırıcı görünebilecek çalışma biçimlerine işaret ediyor. Bu faktörlerin 

bir kısmı klasik olarak bir ofiste bulunmakla ilgili olabilirken, sonuçlar 

uzaktan çalışma zamanlarında bile bunların hâlâ endişe kaynağı 

olduğunu gösteriyor. 

 

Şu anda şirketinizde ilerlemek için gerekenleri 
düşündüğünüzde, ilerlemek isteyip 
istemediğinizi sorgulamanıza sebep olan 
nedir? (Uygun olan bütün şıkları seçebilirsiniz) 

Yalnızca şirketlerinde kariyerlerinde ilerlemeyi sorguladıklarını 

söyleyenlere soruldu. 
 

%41 İş hayatı/özel hayat dengesinin olmayışı 

%30 Dışlayıcı tecrübeler (ufak çaplı 

zorbalıklar, toplantı/projelere 

dahil edilmeme) 

%29 Esnek çalışma düzeninin olmayışı 

%27 Beklenen çalışma saatleri 

%27 Şirketin misyon ya da değerleriyle 

uyuşmamak 

%26 Danışmanlık programlarının yokluğu 

%26 İşi ilgi çekici/anlamlı bulmamak 

%24 Çeşitlilik olmayışı 

%24 Rol modellerin zayıf olması ya da hiç olmaması 

%22 Zayıf şirket kültürü 

%22 Yan haklar/ödül yetersizliği 

%22 Gereken yetkinliklere sahip 

olmamak/nasıl sahip olacağını 

bilmemek 

%13 İlerlemek için her daim sahada/ofiste olma 

gerekliliği 
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Şirketinizin sizi kariyer yolculuğunuzda 

desteklemek/COVID-19 süresince dirençli 

kalmanızı sağlamak için atabileceği en yararlı 

adımlar neler olurdu? (Uygun olan bütün şıkları 

seçebilirsiniz) 
 

%55 Bana terfi vermesi/zam yapması 

%48 Daha esnek çalışma seçenekleri sunması 

%47 Ekiplerin, gerekli desteği vermek için yeterli 

kaynağa sahip olmalarını sağlamak 

%46 Liderlik yapmaları, ağ kurmaları ve rehberlik 

fırsatları sunmaları 

         %45 Daha iyi imtiyazlar sağlamaları (mesela 

doğum izni, hastalık izni politikalarında 

değişiklikler) 

         %45 Ruh sağlığını korumaya yönelik olanaklar sunmak  

%44 Takımlarındakilerin iyi olduğuna emin olmak için 

irtibat halinde kalmak 

%42 Çocuk bakımı programları organize etmek  

ya da destek vermek 

%40  Çalışanların eğitimi için gerekli fırsatlar, ilgi  

çekici projeler ve/veya "zorlayıcı" görevler 

sunmak 

%37 Şirketteki kıdemli liderlere daha kolay ulaşımı  

 sağlamak 

%36 Daha fazla yetenek geliştirme fırsatı sunulması 

%34 Kısa dönemli ücretli izin hakları sunulması

Seçenekler farklılaşsa da, bakım sorumluluğu 

olan ve olmayan kadınlar arasında gözle 

görülür farklar var. Mesela; bakım 

sorumluluğu olmayan kadınlar becerilerini 

geliştirecek imkânları daha fazla istediklerini 

vurguluyorlar (%49’a bakım sorumluluğu olan 

kadınlar %33).  

İşverenler, şirketlerine ve 

çalışanlarına özgü yaklaşımla 

hareket etmelidir 
Araştırma kadınların güncel durumlarının nasıl olduğunu analiz 

etmenin yanında, salgın süresince ve sonrasında kariyerlerinde 

gelişmeye devam etmelerini sağlayacak en önemli faktörleri saptamaya 

çalıştı. Cevaplar ise herkese uyan tek bir yaklaşım olmadığını gösteriyor. 
 

Katılımcılar salgının sebep olduğu değişikliklere adapte olmaya çalışırken işverenlerinin 

de onların hem işlerinde hem kariyerlerinde başarılı olmaya devam etmesine yardımcı 

olmak üzere hayata geçirebilecekleri eylemlerden bahsediyor. 

Ayrıca şirketteki kıdemli liderlere daha kolay 

ulaşabildiklerini (%55’e %33) ve daha fazla 

öğrenme ve gelişme imkânları olduğunu 

(%53’e %37) da belirtiyorlar. Bu oranlar 

muhtemelen şuna işaret ediyor ki evde 

fazladan bakım sorumluluğu olmayanlar 

kariyer gelişimine daha fazla zaman 

yatırabilmekte. Öte yandan, çalışan anneler 

hastalık izni ya da ebeveyn izni gibi yan 

hakların iyileştirilmesine daha fazla 

odaklanıyorlar (%49’a %33). 
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Sonuç: İşverenlerin hayata  

geçireceği eylemler, kadınların  

salgın sonrası kariyerlerinde 

gelişebilmeleri açısından  

kritik önemde olacaktır. 
 

Bu araştırmadan çıkan veriler; kadınların hem evde 

hem işteki sorumluluklarını dengelerken karşılaştıkları 

zorluklara ışık tutmaktadır. Sonuçta salgının ne zaman 

biteceğine ya da hayatlarının ne zaman "normal"e 

döneceğine dair kesin bir tarih de yoktur fakat 

araştırmamıza katılanlar işverenlerin kendilerini nasıl 

destekleyebilecekleri noktasında net görüşler 

bildirmiştir. 

 

Araştırmamıza katılan kadınların iş dünyasında 

ilerlemelerinin önündeki engel addettikleri durumları 

ve bunları aşmaya yardımcı olacağını düşündükleri 

önlemleri dikkate alınca, şirketlerin cinsiyet çeşitliliğini 

sağlama çabalarına yardımcı olabilecek aşağıdaki 

listeyi hazırladık. 

 

Bulgular, şirketlerin hem salgın esnasında hem de 

sonrasında çalışanlarını desteklemek üzere uygulamaya 

koyabilecekleri altı adıma işaret etmektedir. 

Esnek çalışmayı norm haline getirmek. 

Geleceğe yönelik işteki ilerlemeyle ilgili 

endişeler arasında en fazla dile getirilen iş 

hayatı/özel hayat dengesi ve araştırmaya 

katılanlara göre işverenlerin verebileceği en önemli katkı 

esnek çalışma seçenekleri olarak görülüyor. İşverenlerin 

kadınların iş hayatında kalması ve ilerlemesi için esnek 

çalışmanın önemini göz ardı edemeyecekleri açıktır. 

Esnek çalışma yalnızca, salgın esnasında epeyce yaygın 

bir çalışma biçimi haline gelen "evden çalışma" demek 

değildir. Kişinin, iş/özel hayat arasında denge kurmasını 

ve işe de katkı sağlamasını kolaylaştıracak düzenlemeler 

anlamına gelebilir ki bunlar iş saatlerinin azaltılması, 

daha uzun fakat daha sayıda günün çalışmaya ayrılması 

ya da iş paylaşımı olabilir.3 Esnek çalışma yalnızca 

ebeveynler için uygulanacak iyi bir uygulama değil tüm 

çalışanlar için faydalı olabilecek bir seçenektir. 

İş yerinde doğru politikalar uygulama ve esnek çalışma 

seçeneklerine alan açmaya ek olarak, bu aynı zamanda 

kariyerlerinde negatif yönde etkilenme kaygısı olmadan 

esnek çalışma politikalarından yarar sağlayan çalışanları 

destekleyecek bir iş yeri kültürünün tohumlarını da 

ekmek demektir.  
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Empati ve güvenle öncülük etmek. İş 

hayatının pandemi dolayısıyla alt üst olması 

sebebiyle, liderlerin ve yöneticilerin kendi 

ekipleriyle açık ve destekleyici konuşmalar yapma ihtiyacı 

hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Katılımcıların %44’ü, 

çalışanlarına iyi olup olmadıklarını samimiyetle sormak 

isteyen liderlerle durumlarını paylaşmak üzere kısa 

toplantılar yapmak isteyeceklerini söyledi. Empati ile 

liderlik etmek, işverenler ve çalışanlar arasında güven tesis 

edebilecek açık ve empatiye dayalı bir kültürü teşvik 

edebilir. Açık diyaloglar; kendi çalışanlarının karşı karşıya 

kalabileceği kısa süreli zorlukları işverenlerin anlamasına 

ve çalışanlarını desteklemelerine yardımcı olabilir, 

böylelikle şirketleri içerisindeki uzun vadeli hedefleri de 

güvence altına alınabilir. 

 

 

Öğrenme ve büyüme için ağ kurma, 

rehberlik ve mentörlüğü teşvik edin; 

  bunun farklı programlar ve ihtiyaçlara 

uyacak şekil ve zamanlarda yapılmasını sağlayın. 

Katılımcıların neredeyse yarısı liderlik, danışmanlık, ağ 

kurma ve sponsorluk fırsatlarını kariyerleri açısından yararlı 

gördüklerini belirtiyor. Bu kaynaklar kariyer gelişimi 

açısından anlamlı platformlar olabilir. Fakat bu gibi 

fırsatların iş gücünüz dahilindeki daha fazla kadının 

yararlanabileceği şekillerde ve zamanlarda sunulmasını 

sağlamak önemlidir. Örneğin; network için sadece 

sabahları düzenlenen kahvaltılar evdeki sorumlulukları ile 

çakışacak olan bazı kadınların dışlanmış hissetmesine 

sebep olabilecektir. 

Çalışanlarınızın günlük hayatlarına uyan 

öğrenme fırsatları yaratın. 
Araştırmamıza katılanlar, salgının getirdiği ek 

kısıtlılıklara rağmen bile kariyerlerinde ilerlemeye ve daha 

fazla sorumluluk almaya hevesli olduklarını gösteriyorlar. 

Fakat meslekî gelişim kursları şu an pek çoğuna uzak 

gelebilir, zira hayatlarında salgından ötürü yaşanan 

değişikliklerden ötürü üç kadından biri iş hayatı 

ve özel hayatlarındaki sorumluluklar arasında denge 

kuramadıklarını söylemektedir. İşverenler; kendi 

çalışanlarının uzmanlığa ve ihtiyaç duydukları desteğe 

esnek ve pratik şekillerde erişmesine imkân veren yaratıcı 

öğrenme yaklaşımlarını devreye sokmalıdır. Örneğin kişinin 

kariyer gelişimiyle ilişki dijital öğrenme fırsatları sunmalı ve 

bunu her çalışanın istediği zaman ve yerde erişeceği 

şekilde sağlamalıdır. 

 

Ödül, halefiyet ve terfi süreçlerinin 

bilinçsiz önyargıları giderecek şekilde 

ilerlemesini sağlayın. 

Katılımcıların yarısından fazlası şirketlerinin onları 

desteklemek için girişebileceği en yararlı eylemlerin terfi ya 

da zam vermek olduğunu söylemiştir. Ödül ve terfi 

süreçlerini yapılandırırken bilinçsiz önyargıları kırmak her 

zaman önemliyken, salgın pek çok şirketin bu süreçlere 

farklı açılardan bakmaya ihtiyaç duyduğunu ortaya 

koymuştur ve buna da uzaktan çalışma ve iş dışındaki 

kaçınılmaz sorumluluklar dahildir. Bu süreçlerdeki bilinçsiz 

önyargı riskini ortadan kaldırmak kadınların bakım 

sorumluluklarına ilişkin algılar da dahil olmak üzere, her 

zamankinden önemlidir. 

Her şeyden önce, çeşitliliği, saygıyı ve 

kapsayıcılığı tartışılmaz hale getirin ve 

şirketinizin günlük kültüründe 

deneyimlendiğinden emin olun.  

Kariyerlerinde ilerlemeyi sorgulayan kadınların %30’u 

şirket içinde ilerleme isteklerini sorgulamalarının sebebi 

olarak ufak çatışmalar ve toplantılarla projelere dahil 

edilmemek gibi dışlayıcı davranışlardan bahsetmişlerdir. 

Bir işveren şirketinde çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları 

uygularken, bu çeşitlilik ve kapsayıcılığın gerçek bir öncelik 

olup olmadığını çalışanların tecrübe ettiği "günlük 

davranışlar" belirleyecektir. İş yerindeki dışlayıcı 

davranışlar ofiste de uzaktan çalışırken de gerçekleşebilir. 

Bunlar net mesajlar, eğitim ve eylemler aracılığıyla ele 

alınmalıdır. 

 

 

 

İşverenler ve liderler olarak, hepimiz kadınların 
mevcut hâlde zorlayıcı iş dünyasına/hayatın 
gerçeklerine adapte olmasına yardım etmek 
üzere ne gerekiyorsa yapmalıyız. 
Önümüzdeki sene, iş yerinde cinsiyet eşitliği 
sağlama çabalarımız açısından kritik bir dönem 
olacak. İşletmeler; kadınların kariyer hedeflerini 
gerçekleştirmeleri için, esneklik, eşitlik ve 
kapsayıcılık hususlarını öncelikleri haline 
getirmeli. 

Michele Parmelee 

Global CEO Yardımcısı ve Chief People & Purpose Officer 
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Metodoloji 
Forbes Insights, Deloitte Global adına, 2020 yılının Ağustos ve Eylül aylarında, dünya çapında çeşitli 

sektörlerde çalışan 385 kadını kapsayan bir araştırma yaptı. Temsil edilen ülkeler arasında 

Avusturalya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Japonya, İngiltere ve ABD vardı. Bütün katılımcılar tam 

zamanlı çalışıyor ve yönetici asistanından başkan yardımcısına pek çok farklı seviyede görev 

alıyorlardı. Örneklem; yalnızca beyaz yakalılar ya da uzaktan çalışmaya daha elverişli çalışan kadınlarla 

sınırlı değildi. Katılımcıların tamamı en az 1.000 çalışanı olan şirketlerde çalışanlardı. Kadınların 

çoğunluğu evli olduklarını/bir partnerlerinin olduğunu belirtmişti ve üçte birinden fazlası da hane halkı 

içinde ana gelir kaynağı olduğunu söylüyordu. Katılımcıların üçte birinden fazlasının en az bir çocuğu 

vardı; bu çocuklar yeni doğandan 19 yaş ve üstüne uzanan bir yaş yelpazesindeydi ve yaklaşık %20'si 

de kendilerine bağımlı yaşayan ve bakmak zorunda oldukları başka aile bireylerinin varlığından söz 

etmişti. 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar 
1 https://www.cdc.gov/women/caregivers-covid-19/index.html 
2 https://www.bbc.com/news/business-53363253 
3 https://www.forbes.com/sites/deloitte/2020/03/20/flex-work-is-a-frontline-solution-and-not-just- 

in-a-crisis/#3bfdf33f2a9a 
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