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TRIPLE P REHBERİ

COVID 19 sürecinde  
iş ve aileyi dengelemek
COVID-19 hepimizi birçok yönden etkiledi. Birçok annebaba için iş ve aile hayatı arasındaki 
dengeler değişti ve iş ve aile sorumluluklarını dengelemek her zamankinden çok daha 
önemli hale geldi. Buna ek olarak, birçok aile iş güvensizliği, maddi zorluklar ve mevcut 
durumla ilgili belirsizlikler gibi ek streslerle karşı karşıya kaldı.

Aile sorumluluklarını yerine getirirken evden çalışma 
gibi günlük rutinlerdeki değişikliklerin yanı sıra 
karantina ve sosyal izolasyon dönemlerini de idare 
etmek zor olabilir. Dengeyi kurmanın doğru bir yolu 
yoktur ve en iyi yol farklı aileler için farklı olabildiği 
gibi durum değiştikçe de farklılaşabilir. Annebabalar 
için önemli olan kendilerine bakmaları, iş ile aile 
arasında bir denge kurmaya çalışmaları ve sakin ve 
kontrollü hissetmeleridir. Bu süreç herkes için, özellikle 
de aileler için, zorlu bir süreç. Bu rehber, aileniz için 
çözümler bulmanıza yardımcı olacak öneriler sunar. 
Yine de zor günler olacaktır ama mümkün olduğunda 
uygulamak üzere bazı stratejiler seçmek işleri 
kolaylaştırmaya yardım eder.

İş ve aileyi dengelemenin  
zor olduğunu fark edin 

İş ve aile sorumluluklarını dengelemek normal 
zamanlarda bile zor olabilir. COVID-19’un sürekli 
değişen ortamında ise çok daha zor. Çocukların 
çoğu evde ve bakıma, eğitim desteğine ve daha 
fazla gözetime ihtiyaç duyuyor. Birçok aile aynı 
zamanda yaşlı aile üyeleri için de bakım sağlıyor veya 
endişe duyuyor. İzolasyon dönemleri, iş güvensizliği 
ve maddi belirsizlikler ile sağlık ve güvenlikle ile 

ilgili endişeler ek stres yaratıyor. Evden çalışan 
annebabalar, iş hayatının onlara sağladığı sosyal 
etkileşimi özleyebiliyor. Ev dışında çalışan annebabalar 
farklı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. ‘Ön saflarda’ 
çalışmak (örn. sağlık hizmeti, çocuk bakımı, açık kalan 
mağazalarda çalışmak, temizlik işleri) ve işe gitmek, 
virüse maruz kalma konusunda endişelere yol açabilir. 
Bu annebabalar için çocuklarını farklı öğrenme 
süreçlerinde desteklemek daha da zor olabilir.  

‘Sanal’ eğitim gören çocuklar ve gençler evde 
kalmaktan sıkılabilir, teknolojiyi kullanarak fazladan 
zaman geçirebilir, akranlarından soyutlanmış 
hissedebilir ve yaşamlarındaki kısıtlamaları 
anlamayabilir. Çocukların zorlayıcı davranışlarında 
artış da yaygındır ve annebabalar üzerinde ilave baskı 
oluşturur.

Tüm bunlar kaçınılmaz olarak annebabaların iyi olma 
halini etkiler. Endişeli, hırçın, suçlu, sinirli, kızgın ve 
yorgun hissetmek, günlük talepleri yönetmeyi daha da 
zorlaştırır. Tüm annebabaların bu süreçte çocuklarına 
nasıl yardım edeceklerini düşünürken bir yandan da 
ara verip kendilerine bakmaları için zaman bulmaları 
gerekir. Sakin ve rahat ebeveynler, belirsiz zamanlarda 
çocukların ihtiyaç duyduğu güvenlik ve dengeyi daha 
iyi sağlayabilir.
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Kendinize elinizden  
geldiği kadar iyi bakın

Kendinize iyi bakmak lüks değil, sorumluluktur. 
Aileniz veya işiniz için yapabileceğiniz en önemli 
şey kendinize iyi bakmaktır. Kendi ihtiyaçlarınıza 
odaklanmak için biraz zaman bulun. Örneğin, 
normalde işe gidip gelmek için harcayacağınız zamanı 
kullanın ve öz bakımınız için bir zaman planlayın. Bu, 
bir arkadaşınızla nasıl hissettiğiniz hakkında konuşmak, 
arkadaşlarınızla bir video seyretmek, temiz hava ve 
güneş ışığı almak veya sosyal medyada keyifli bir şey 
izlemek veya paylaşmak gibi şeyler olabilir. Endişe, 
suçluluk veya öfke gibi faydasız duyguları yönetmeye 
çalışın. Bilinçli farkındalık, meditasyon, rahatlama 
ve/veya derin nefes alıp verme gibi stres yönetimi 
becerileri de stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Negatif 
düşüncelere karşı, daha gerçekçi ve yararlı başa çıkma 
ifadeleriyle mücadele edin – Bu zor ama bununla başa 
çıkabiliyorum ya da Biraz bunalmış hissetmek doğal, 
her seferinde tek bir şeye odaklanmalıyım. Kendi iyi 
olma halinize odaklanırsanız (örn. egzersiz, dengeli 
beslenme, yeterli uyku, stresle baş etmek için alkol 
veya uyuşturucu madde kullanmaktan kaçınma) daha 
sağlıklı kalabilir ve işiniz ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. 

Gerçekçi beklentileriniz olsun

Her gün neler başarabileceğiniz konusunda gerçekçi 
olun. Bu, normalde başarabileceğinizden farklı olabilir 
ve böyle olmasında sorun yoktur. Kendinize ulaşılabilir 
olanı yapma izni verin ve faydasız suçluluk ve hayal 
kırıklığı duygularına yol açacak, gerçekçi olmayan 
yüksek beklentiler belirlemekten kaçının. Herkes iyi bir 
ebeveyn olmak ister, ancak mükemmelliği hedeflemek 
(hem evde hem de işte) ulaşılabilir değildir ve sizi 
gereksiz strese sokar. Kendinize işleri ‘yeterince 
iyi’ yapma izni verin. En önemli önceliklerinizin 
karşılanmasını sağlamak için çalışma dışı zamanınızı 
nasıl geçirdiğinizi düşünün. Tüm boş zamanlarınızı 
gereksiz işler yaparak geçirmekten kaçının. 
Ertelenebilecek işleri düşünün ve çocukları bağımsız 
olmaya ve ev işlerine katkıda bulunmaya teşvik edin. 

Gerçekçi olmayan yüksek standartlardan vazgeçin ve 
en önemli olana odaklanın.

Ailenize odaklanmak  
için zaman ayarlayın

İş ve aile sınırları bulanıklaştığında, işin kontrolü ele 
almasına izin vermek ve ailenizle yeterince vakit 
geçirmediğiniz için kendinizi suçlu hissetmek kolaydır. 
Ailenizle etkileşim kurmak ve birlikte kaliteli zaman 
geçirmek için belirli zamanlar ayırmak, ailenizin 
ihtiyaçlarının karşılandığını bilmenize yardımcı 
olur ve çalışırken işe konsantre olmanızı sağlar. 
Bu, özellikle kendinizi akşam veya hafta sonu gibi 
normalde ailenizle geçireceğiniz zamanlarda çalışırken 
bulduğunuzda önemlidir. Konuşmak, birlikte oyun 
oynamak ve yürüyüşe çıkmak, bir proje üzerinde 
çalışmak veya ailece yemek pişirmek gibi etkinlikler 
yapmak için zaman ayırdığınızdan emin olun. Sosyal 
aktiviteler için normal fırsatlar sınırlı olduğunda ekstra 
yaratıcı olmanız gerekebilir.

İşvereniniz ve iş  
arkadaşlarınızla konuşun 

Hem siz hem de işvereniniz açısından işe yarayan 
çözümler bulmak için işvereninizle birlikte çalışmayı 
hedefleyin. Mümkünse, ailenize ve çocuk bakımı 
ihtiyaçlarınıza uygun çalışma saatlerini görüşün. Bu, 
belirli vardiyaları talep etmeyi veya çocuğunuzun 
size ihtiyaç duyma olasılığının en yüksek olduğu 
zamanlarda toplantı planlamaktan kaçınmayı 
içerebilir. Esnek çalışma saatlerinin mümkün olup 
olmadığı konusunda işvereninizle konuşun. Fazladan 
iş üstlenmekten kaçının ve gerekmeyen taahhütleri 
azaltın. Bir iş için “Hayır” demek mümkün değilse 
veya riskliyse, ihtiyacınız varsa görevleri tamamlamak 
için fazladan zaman isteyin. İşvereninize, sanal 
eğitimin desteklenmesi gibi sahip olduğunuz tüm aile 
taahhütleri hakkında bilgi verin. Birçok işveren benzer 
sorunları kendileri de yaşayacaktır. Onlar da hayatı 
kolaylaştırmak için bazı düzenlemeler yapabilirler. Bu 
önerilerin hangisinin mevcut çalışma düzeniniz için işe 
yarayacağı konusunda kendiniz karar verin.
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Deneyimlerinizi meslektaşlarınızla da paylaşın.
İş arkadaşları harika bir destek kaynağı olabilirler 
ve neyle uğraştığınızı bilirlerse iş değişiklikleri 
gerektiğinde daha anlayışlı olabilirler. Uzaktan 
çalışıyorsanız ve sohbet etme olanağınız az ise, 
insanların deneyimlerini paylaşabilecekleri bir video 
görüşmesi veya sohbet grubu oluşturmayı düşünün.

Çalışma süresi ve alanı  
konusunda net olun 

Ailenize ne zaman çalıştığınızı ve hangi koşullarda 
çalışmanızın bölünebileceğini söyleyin. Çalışma 
sınırları oluşturun ve diğerleri çalışırken sessiz ve 
saygılı olma ve ihtiyaç duyulursa nasıl kibarca araya 
girip yardım istemek gerektiği konusunda net temel 
kurallar belirleyin. İşin tüm haftanızı kaplamasını 
önlemek için, yapabiliyorsanız sadece belirli 
zamanlarda çalışmayı planlayın. Mümkün olduğunda, 
evde aynı yerde çalışmak en iyisidir, bu sayede 
evinizin her yerini işle ilişkilendirmezsiniz. 

Çocukların yeterli çocuk bakımı 
veya gözetimi almasını sağlayın 

Çocuğunuzun güvende olduğunu ve bakıldığını 
bilmek, işe konsantre olmanıza olanak tanır. Evden 
çalışıyorsanız, küçük çocukların daha az gözetime 
ihtiyaç duyduğu zamanlarda çalışmanın mümkün olup 
olmadığına bakın veya eşiniz veya başka bir destek 
veren kişi ile ebeveynlik sorumluluklarını ‘ekip’ olarak 
belirleyin. Ergenler daha az gözetime ihtiyaç duyar, 
ancak faaliyetlerini izlemek yine de önemlidir. 

Beğendiğiniz davranışları  
takdir edin 

Daha sık görmek istediğini davranışları teşvik etmek 
için takdir edin. Örneğin, siz bir iş görüşmesindeyken 
çocuğunuz sessizce oynuyorsa, tanımlayıcı takdir 
kullanın — Ben görüşmedeyken sessiz olduğun için 
teşekkür ederim. Bu gerçekten yardımcı oldu. Zorlayıcı 
davranışları önlemek ve yönetmek için erken hareket 

edin. Bir şeye konsantre olmanız gerektiğini bildiğiniz 
zamanlarda çocuğunuz için yapacak bir şeyler ayarlayın 
ve onu bağımsız oynamaya veya çalışmaya teşvik edin. 
Hatta kurallara uyduğu zaman dilimleri için çocuğunuza 
küçük teşvikler veya ikramlar da sunabilirsiniz. 
Kuralların çiğnenmesi durumunda, çocuğunuza neyi 
yapmayı bırakmasını istediğinizi ve bunun yerine ne 
yapması gerektiğini net bir şekilde söyleyin. Doğru 
şeyi yaptıkları için onları takdir edin. Sorunlar devam 
ederse talimatınızı kısa bir yaptırımla (örn. ekran 
süresi gibi bir ayrıcalığın elinden kısa bir süre alınması) 
desteklemeniz gerekebilir. Daha sonra çocuğunuzu 
kurallara uyduğunda fark edin ve takdir edin. Özellikle 
küçük çocuklar için olabildiğince çabuk takdir etmek en 
iyisidir, ancak unuttuğunuzu fark ederseniz, daha sonra 
da takdir edebilirsiniz. 
 
Daha büyük çocuklarda, salgın öncesi ile aynı veya 
benzer temel kurallara, ödüllere ve yaptırımlara bağlı 
kalmaya çalışın. Düzen sağlamak ve her şeyi mümkün 
olduğunca normal tutmak için benzer rutinleri ve uyku 
zamanlarını sürdürün. Aile için ekransız zaman veya 
başka ilgi çekici etkinlikler ayarlayarak aşırı sosyal 
medya veya teknoloji kullanımını gözetin. Ergenleri 
iyi ve sorumlu davrandıkları için takdir edin. Kurallara 
uyulmaması durumunda ayrıcalıklar kısa bir süre 
için iptal edilebilir. Ergenler duygusal hissediyorsa, 
deneyimlerini onaylayın. Onları dinlemek için zaman 
ayırın ve onlar için neler olup bittiğini anladığınızı 
kontrol edin. Ne hissettiklerini söylemelerine yardımcı 
olun ve yardım etmek için yapabileceğiniz bir şey olup 
olmadığını sorun. 
 

Çalışırken işe odaklanın

Çalışma saatlerinde sadece işe odaklanarak daha 
verimli çalışabilirsiniz. Haberlere veya sosyal medyaya 
bakmak gibi dikkat dağıtıcı şeylerden kaçının. Görev 
listeleri ve belirli hedefler belirlemek, dikkatinizi 
toplamanıza ve daha verimli çalışmanıza yardımcı 
olabilir. İşiniz bölünürse, üzerinde çalıştığınız göreve 
mümkün olan en kısa sürede geri dönmeye çalışın. 
Verimli çalışmak, daha kısa sürede daha çok iş 
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yapmanıza olanak tanıyacak, bu da iş yüküyle 
ilgili stresi azaltacak ve size daha fazla boş zaman 
sağlayacaktır.
  

Molalar planlayın

Düzenli molalar planlamak konsantrasyona yardımcı 
olur. Pek çok insan 20-30 dakikalık odaklanmış 
çalışmanın ardından 5 dakikalık bir aranın iyi sonuç 
verdiğini düşünmektedir. Bu, çocuklar evdeyse 
çocuğunuzla birkaç dakika kaliteli zaman geçirmek 
veya ergen çocuğunuzun ne yaptığını kontrol etmek 
için yeterli bir zamandır. Bu da, çocuğunuzun onlar 
için orada olduğunuzu ve işle meşgul olsanız bile 
onların ne yaptığını önemsediğinizi bilmesine yardımcı 
olacaktır. Günü planlamak ve diğer ebeveyn veya size 
destek olan kişiyle bilgi alışverişi için zaman yaratın.

Net geçiş rutinleri geliştirin

Evde veya dışarıda çalışırken, net bir işe geçiş rutini 
geliştirmek işe odaklanmanıza yardımcı olacaktır. 
Aynı şeyleri her gün aynı sırayla yapın. Öngörülebilir 
rutinlere sahip olmak, çocukların ne bekleyeceklerini 

ve onlardan ne beklediğinizi bilmelerine yardımcı olur. 
Evde çocuklar varken çalışıyorsanız, molalarda mini 
geçişler yapmak da yardımcı olacaktır. Çocuğunuza 
beş dakika içinde çalışacağınıza dair bir uyarı yapmak 
ve sonra veda etmek kadar basit bir şey yardım eder.  

İş gününüzü iyi bitirin. İşiniz evinizdeyken işi bırakmak 
zor olabilir. İş gününün sonu konusunda net olun ve 
o zamandan sonra işi düşünmemeye çalışın. Günün 
sonunda net bir iş bitirme geçişi hedefleyin. Bu, 
sonraki iş gününde ne yapmanız gerektiğinin bir 
listesini yapmayı (böylece bunu hatırlamakla ilgili 
endişelenmenize gerek kalmaz) veya duş almayı 
veya yürüyüş yapmayı içerebilir. İşinizde teknolojiyi 
kullanıyorsanız, aile zamanına müdahale etmemesini 
sağlayacak yöntemler uygulayın (örn. bildirimleri 
kapatın, e-posta programlarını kapatın). 7/24 
ulaşılabilir olmanız gerekmiyorsa, işten tam bir ara 
vermek için bilgisayarları ve telefonları bir süreliğine 
kapatabilirsiniz. Kendinizi aile zamanınızda iş hakkında 
düşünürken bulursanız, bu düşünceyi fark edin ve sonra 
bırakın, böylece ana odaklanıp aile hayatının tadını 
çıkarabilirsiniz.

Kriz sürecinde yardımcı olacak daha fazla öneri ve 

stratejiyi çevrimiçi almak için: triplep-parenting.net

Divna Haslam, PhD — Klinik psikolog ve İş Yeri Triple P’nin yazarı. Çalışan ailelerin desteklenmesi 
konusunda uzman.

Karen MT Turner, PhD — Klinik psikolog, Triple P’nin temel ortak yazarı ve farklı toplumlar için 
yenilikçi ebeveynlik desteği konusunda uzman.

Matthew R Sanders, AO, PhD — Klinik psikolog, Triple P’nin kurucusu ve ebeveynlik konusunda 
dünyanın önde gelen uzmanlarından biri.
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Triple P - Olumlu Annebabalık Programı kaynaklarındaki ebeveynlik önerilerine bakmak isteyebilirsiniz:
• COVID-19 Sürecinde Annebabalar için Öneriler
• Triple P Rehberi: COVID-19 Sürecinde Sağlıklı İlişkileri Desteklemek ve Anlaşmazlıkları Yönetmek
• COVID-19 Sürecinde Annebabalar için Okul Hayatına Dair Öneriler
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