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Marie Curie 

ÖZ 

2020 yılında büyük bir etki yaratan ve varlığını sürdürmeye devam eden Covid-19 pandemisi birey, aile, 

grup ve toplulukları büyük ölçüde etkilemektedir. Pandeminin etkileri; sağlık, ekonomi, eğitim, sosyal 

hayat ve insan psikolojisi gibi çeşitli alanlarda gözlemlenmektedir. Biyolojik bir afet olan pandeminin 

etkilerinin ve yol açabileceği yeni sorunların gözlemlenmesi ve bu sorunlara müdahale edilmesi 

önemlidir. Bireylerin başa çıkmakta zorlandıkları sorunlar karşısında yetersiz kalan savunma 

mekanizmaları, pandeminin yarattığı etkilerin sürekli bir sağlık tehdidi içermesi ve sürecin uzunluğu 

nedeniyle krize yol açabilmektedir. Kriz dönemlerinde müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmesi için 

hazırlıklı olunması gerekmektedir. Pandemi dönemi bir kriz olarak ele alınmalıdır. Kriz sürecinde mevcut 

durumun etkilerinin hafifletilmesi, ortaya çıkabilecek yeni sorunlara karşı önlemlerin alınması ve 

uygulamaların zamanında hayata geçirilmesi önemlidir.  Bireyi birçok açıdan etkileyen bu kriz süreci 

içerisinde dezavantajlı gruplara yönelik müdahalelerin önemi ayrıca artmaktadır. Covid-19 pandemisi 

toplumsal bir etki yaratmaktadır ve toplumda var olan kesimlere yönelik oluşabilecek spesifik durumlar 

değerlendirilmelidir. Bu çalışmada, yıkıcı bir olayla karşılaşan toplumlara yönelik krize müdahale 

yaklaşımı, sosyal hizmet bakış açısı ile ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, covid-19, sosyal sorun, kriz, sosyal hizmet. 
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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic, which is having a major impact in 2020 and going on to exist, greatly affects 

individuals, families, groups and communities. The effects of the pandemic is observed in in various 

fields such as health, economy, education, social life and human psychology. It is important to observe 

and intervene to the effects of the pandemic, which is a biological disaster, and the new problems it 

may cause. Defense mechanisms, which are insufficient in the face of problems that individuals have 

difficulty in coping, may lead to crisis. Defense mechanisms, which are insufficient in the face of 

problems that individuals have difficulty in coping with, may cause a crisis because of the effects of the 

pandemic contain a continuous health threat and process of the outbreak is long. It is necessary to be 

prepared for timely response in times of crisis. The pandemic period should be handled as a crisis. 

During the crisis, it is important to mitigate the effects of the current situation, to take measures against 

new problems that may arise and to implement the practices on time. In this crisis period, which affects 

the individual in many ways, the importance of interventions for disadvantaged groups also increases. 

Within this crisis period, which affects the individual in many ways, the importance of interventions for 

disadvantaged groups also increases. Covid-19 pandemic creates a social impact and specific situations 

that may arise for segments of society should be evaluated. In this study, a crisis intervention approach 

towards societies facing a disruptive event is discussed with a social work perspective. 

Keywords: Pandemic, covid-19, social problem, crisis, social work. 

GİRİŞ 

Küresel bir tehdit haline gelen Covid-19 ile birlikte insanlar aniden doğa karşısında çaresizliği 

deneyimlemiş ve yaşamın tüm normal akışı değişmiştir. Pandemi insanlara ve hatta ülkelere pek çok 

etkide bulunmuş ve insanların yaşamlarında kısıtlanmalara neden olmuştur.  Pandemi sadece 

kendimizi korumanın yeterli olmadığını, başkalarını da korumanın çok önemli olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca 65 yaş ve üzeri aile üyelerinin yaşamlarına nasıl ve ne şekilde dokunmanın 

gerektiğini düşünmeye yol açarak; korku, kaygı ve belirsizlik gibi duyguların da yoğun etkisini bir anda 

insanlara yaşamlarında hissettirmiştir. Küresel anlamda insanlar; beklenmedik bir şekilde gelişen ve 

günlük yaşamın rutinini bozan, gerçek bir tehdit hissettiren, kayıplar yaşatan, yoğun kaygı ve stres 

yaratan travmatik bir durumun içinde kalmıştır.  Yeni önlemler ve yeni yaşam şekilleri ile birlikte ortaya 

çıkan  “yeni normal” hayata uyum sağlamak ve yaşamın yeniden inşasının gerekli olduğu bu “yeni 

dönemde” sosyal hizmet mesleği ve disiplini içinde yeni konuların gündeme gelmesi kaçınılmazdır. 

İnsanlık bilmediği bir sosyal sorunu aynı anda deneyimlemekte, yaşamın sağlık boyutu başta olmak 

üzere pek çok alanında yaşamsal tehdit hissetmektedir. Bu çalışmada Covid-19 pandemisi ile 
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oluşabilecek olası yeni kriz durumlarının etkilerinin sosyal hizmet açısından genel başlıklar halinde ele 

alınması amaçlanmaktadır.  

Kriz Kavramına Bakış 

Kriz kavramsal açıdan değerlendirildiğinde oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Genel anlamı ile kriz; 

bireylerin bir sorun ile karşı karşıya kaldıkları süreçte, bu sorunu çözmeye yönelik savunma 

mekanizmalarının yetersiz kaldığı durumu ifade etmektedir. Krizler sadece bireyleri değil sistemleri de 

etkiler (Chukwu vd., 2016, s.1399). Kriz; bireyin yaşamında karşılaştığı problemler karşısında verdiği 

mücadelenin yetersiz kalması ve sorunların üstesinden gelme noktasında başarısız olması neticesinde 

ortaya çıkmaktadır.  Kriz durumu stres veya kaygı durumundan farklı olarak kullanılmalı ve aradaki fark 

ayırt edilebilir olmalıdır. Bireyler stresli bir olay karşısında başa çıkma becerilerini kullanarak mevcut 

durum ile başa çıkabilirler fakat kriz durumunda;  bireyler başa çıkma becerilerinin yetersiz 

kalmasından ve içinde bulunduğu durumu tek başına çözememelerinden dolayı yardıma ve desteğe 

ihtiyaç hissederler.  

Kriz; alışılmış problem çözme metodlarının başarısız olduğu, kısa süreli bir güçlük durumudur (Caplan, 

1961). Krizi, arzu edilmeyen bir sonucu olan, planlanmamış bir olay, durum veya olaylar dizisi olarak 

tanımlayan Sikich (2002); doğal afetler, finansal manipülasyon, toplumsal bozulma, kirlilik ve sıkı 

düzenlemeler gibi durumları potansiyel kriz durumlarına örnek olarak belirtmiştir. Kriz kavramı ‘tahmin 

edilmesi güç olan,  meydana geldiği toplumu ya da örgütü zorlayabilen, tehdit içeren, yıkıcı etkiler 

yaratabilen ve karmaşaya sebep olan bir durumdur’ şeklinde tanımlanabilir. Kanel (2003)’e göre kriz 

durumunun üç temel parçası bulunmaktadır ve bunlar; tetikleyici bir durumun ortaya çıkması, 

beklenmedik olayın stres faktörü olarak algılanması ve bireyin varolan savunma mekanizmasının 

durumu çözme noktasında başarısız olmasıdır.  

Kriz kavramının genel anlamda kabul edilmiş iki türü bulunmaktadır. Bunlardan ilki gelişimsel krizler 

olarak adlandırılan, bireylerin yaşantılarında ‘yaşanması beklenilen’ olayları ifade etmektedir. 

Gelişimsel krizlere evlenme aşaması, evlilik, ebeveyn olma süreci, yaşlanma süreci gibi yaşamsal 

süreçler örnek olarak verilebilir. İkinci kriz türü ise durumsal kriz ya da travmatik kriz olarak 

adlandırılmakta ve ‘beklenilmeyen olayların’ yarattığı krizleri ifade etmektedir. Bireylerin 

yaşantılarında beklenmedik zamanlarda oluşabilen olaylar ve beraberinde getirdiği etkileri 

içermektedir. Sağlık sorunları, ekonomik kriz, kayıp, ölüm, işsiz kalmak, savaş ya da doğal afet gibi 

beklenmedik olaylar örnek olarak gösterilebilir. 

Covid 19 ile oluşan pandemi süreci tüm insanlığa bir anda “dur” demiş ve sağlık, sosyal, ekonomik, 

sportif, kültürel faaliyetler gibi yaşamın pek çok alanını ciddi anlamda etkilemiş ve “yaşam dengesinde” 
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bir karışıklık yaratmıştır.  Bu karışıklık ve dengenin bozulması hali de bir kriz olarak ele alınmalıdır. 

Çünkü Covid-19 pandemisi bireylerin ve toplumların dengesinin bozulmasına, çeşitli olumsuzlukların 

yaşanmasına ve daha önce deneyimlenmemiş yeni sorunlara neden olmuştur.  

Krize Müdahale Yaklaşımı 

Kriz müdahalesi; bireylerin içinde bulundukları durumda veya ileride karşılaşılması muhtemel sorunlara 

karşı savunma mekanizmalarının güçlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilen müdahaleleri içermektedir. 

Krize müdahale yaklaşımı müracaatçının içinde bulunduğu kriz durumuyla baş edebilmesi için 

kendisinin ve çevresindeki kaynakların yardımıyla baş etme becerileri geliştirmesini sağlayarak, kısa 

süre içinde sorunu çözmeyi ya da bu sorunun oluşturduğu yıkıcı sonuçların zararlarını en aza indirmeyi 

amaçlamaktadır (Yıldırım, 2016, s.481).  Bu yaklaşım bireylerin kriz anında güçlendirilmesini, sorunun 

üstesinden gelmesini, özkontrolün ve özgüvenin artmasını sağlamak gibi bir dizi amacı içermekte olup 

akut olarak uygulanması gereken bir yaklaşım türüdür. Krizler bireyleri, aileleri, grupları ya da 

toplulukları etkileyebilen ve 1-6 hafta arası bir süreci kapsayan bir yapıya sahiptir.  Meydana gelen 

krizin etkilediği kesim için öznel bir yaklaşım geliştirmek önemlidir. Kriz durumuna karşı verilen tepkiler 

yaş, cinsiyet, içinde yaşanılan toplum ve kültürün özellikleri, krizden etkilenen bireylerin savunma 

mekanizmalarını kullanma durumları, inanç, yaşamı anlamlandırma süreci ve bilişsel süreçler gibi 

birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.  

Yaşanan kriz karşısında kimileri çok büyük bir yıkım yaşayabilirken kimileri ise olayı fırsata çevirmek için 

güçlü yönlerine odaklanmayı seçebilir. Hepworth vd. (2002, s.83) krizi yaşayan bireylere yönelik sosyal 

hizmet uygulamalarının; bireylerin savunmasızlık, yalnızlık ve acı gibi var olan duygularını hafifletmeyi 

ve bireylerin kriz öncesinde işlevselliklerine dönebilmesini sağlayacak sosyal kaynaklarını kullanmaları 

noktasında yardımcı olmayı amaçladığını ifade etmektedir.  

 

Kriz müdahalesi ile ilgili olarak; 

 Kriz sürecinde verilen tepkilerin kişiden kişiye değişiklik gösterdiğini, 

 ‘Vakanın biricikliği’ esasına dayandığını, 

 Kısa süreli müdahaleleri içerdiğini, 

 Mevcut sorunun çözümüne odaklandığını  söyleyebiliriz. 

 

Krize müdahale etme aşamaları için Roberts’ın (2005, s.33-34; akt. Skinner, 2013, s.429) yedi aşamalı 

müdahale modeli oldukça kapsamlıdır. Bu aşamalar sırası ile; 

 Aşama 1: Kriz değerlendirmesinin yapılması ve planlanması, 

 Aşama 2: Krizden etkilenen birey, grup, aile ile terapötik ilişkinin kurulması ve uyumun sağlanması, 
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 Aşama 3: Tetikleyici olayların ve mevcut problemin boyutunun tanımlanması 

 Aşama 4: Krizin beraberinde getirdiği etkilerin, duyguların ve hislerin keşfedilmesi, 

 Aşama 5: Güçlü yönlere ve daha önce üstesinden gelinen olaylarda işe yarayan savunma 

mekanizmalarının keşfedilerek alternatif oluşturulması,  

 Aşama 6: Bir müdahale planının geliştirilmesi ve 

 Aşama 7: Uygulamaların izlenmesi ve takip edilmesi, olarak sıralanabilir. 

Krize müdahale yaklaşımını uygularken unutulmaması gereken önemli husus; birey, grup, aile ya da 

topluluğun içinde bulunduğu stres faktörünü kriz haline getiren şeyin aslında olayın kendisi olmadığı, 

bu olayın bireylerin hayatında nasıl anlamlandığı, deneyimlendiği ve bu anlamlandırmaya yönelik nasıl 

tepkiler verildiğidir. Sosyal hizmet mesleği ve disiplini de esasında gereksinim içinde insanın içinde 

bulunduğu durumu ekolojik-sistem ve güçlendirme temelli “anlayan, anlamlandıran” bir bakış açısıyla 

sosyal adalet ve insan hakları odaklı bir uygulama çerçevesine sahiptir.  

 

Covid-19 Pandemisi  ile Ortaya Çıkan Sosyal Sorunlara Bakış 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2010)’ne göre pandemi, yeni bir hastalığın dünya çapında yayılmasıdır. 

Tüm dünyaya yayılan virüsün bir salgın haline gelmesi durumu ortaya çıkmaktadır. AFAD, salgınları 

biyolojik afet kategorisinde değerlendirmektedir (www.afad. gov.tr). Afet kavramı; bireyler, aileler, 

toplumlar üzerinde fiziksel, sağlık, sosyal, ekonomik, eğitim gibi alanlarda hasarlar bırakabilen 

durumlar olarak nitelendirilebilir. İnsanları derinden etkileyen afetler, var olan sorunların daha 

karmaşık hale gelmesine ve beraberinde yeni sorunların da ortaya çıkmasına sebep olabilir. Afetler 

toplumların belirli bir kesimini etkileyebildiği gibi tamamını da etkileyebilecek büyüklükte 

olabilmektedir. 

Afet durumu bir kriz durumu olup krize müdahale yaklaşımını gerektirmektedir. Kriz durumlarında 

sosyal hizmet müdahalesinin odak noktası ‘güçlendirme’ olmalıdır. Burada karşımıza kriz yönetimi 

kavramı çıkmaktadır. Kriz yönetimi esasında hızlıca olaya müdahale edebilmek ve yürütülecek 

uygulamaları planlayıp hızlıca harekete geçirmek anlamına gelmektedir. Pandemi ile ortaya çıkan kriz 

durumunun yönetilmesi sosyal hizmet mesleğinin işlevlerindedir. Bu bağlamda pandemi ile ortaya 

çıkabilecek; 

 Psikolojik uyumsuzlukların ve problemlerin önlenmesi,  

 Kriz durumunun olumsuz etkilerinden bireyleri ve aileleri olabildiğince korunması,  

 “Normal” yaşamın ya da “yeni normal” yaşamın nasıl olacağının ve yeni yaşam kurgusunun ne 

olacağının müracaatçı ile birlikte oluşturulması,  

 Birey, aile ve toplumların kendi güç ve kapasitelerinin farkına varması ve sosyal işlevselliklerinin 

maksimize edilmesi gibi faaliyetler kriz yönetiminin ana unsurlarıdır.  

http://www.afad/
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Birey, aile, grup ve toplumla sosyal hizmet uygulamalarında krizler iyi yönetilir ise içinde bulunulan 

durumun aslında birer fırsat olduğunu müracaatçı kesime hissettirmek ve birlikte deneyimlemek 

mümkündür. Kriz durumlarında, psikososyal destek hizmetlerinin planlı değişim basamaklarını 

uygulamak ve sosyal hizmet uygulamalarına odaklanmak gereklidir. Duyan (2003, s.13-14)’ın da 

belirttiği gibi sosyal hizmet uzmanının rolleri; bağlantı kurucu, savunucu, öğretici, danışman/klinisyen, 

vaka yöneticisi, iş yükü ve personel geliştirici, yönetici, sosyal değişme ajanı ve meslek elemanı yani 

profesyonel olarak oldukça çeşitlidir. Covid-19 pandemisi ile ortaya çıkan sosyal sorunlar ve değişen 

yaşam koşullarına yönelik olarak sosyal hizmet uzmanları  ihtiyaç ve kaynak değerlendirmesi yaparak 

bilgi toplamalı ve değerlendirme yapmalı, güven ve yardım edici mesleki ilişki ile müracaatçı sisteminin 

değişime doğru yönlendirilmesini sağlamalıdır. Kriz durumları sonrası gerçekleşmesi gereken sosyal 

hizmet uygulamaları; krizin ve durumun yarattığı etkilerin azaltılması, yeniden yaşama uyum 

sağlanması ve güçlendirici çalışmaları içermektedir. Kriz durumundan etkilenen birey, grup, aile ya da 

toplumların hayatlarını yeniden inşa etmelerinde destek olarak nitelendirebileceğimiz sağlık, 

ekonomik, psikolojik, eğitim ve sosyal alanlarda müracaatçılara gerekli kaynakların sunumunda ve 

fırsatlara erişimlerinde arabuluculuk, savunuculuk, değişim ajanı, yol gösterici roller üstlenilerek gerek 

mikro gerekse de makro çalışmalar gerçekleştirmek mesleki bir sorumluluk olarak görülmektedir. 

Covid-19 süreci içerisinde yoğun olarak hissedilen; stres, artan kaygı, endişe, korku, şok, çaresizlik ve 

özkontrolün azalması gibi tepkiler ile karşılaşılması kaçınılmazdır. Aynı zamanda içinde bulunulan 

ortamın psikolojik ve ruhsal etkisi de önemli olmakta, ölüm haberlerini duymak, ölüme yakından 

tanıklık etmek, yakınını kaybetmek, kendi yaşamının tehlike ve tehdit altında olduğunu hissetmek ve 

yas süreci gibi stresli yaşam olaylarının aynı süreçte gerçekleşmesi bireyleri derinden etkileyebilmekte 

ve “eski/normal” hayata dönme konusunda belirsizliğin giderek artması kaygı hissetmelerine sebep 

olabilmektedir. Bu çalışmada sosyal hizmet açısından Covid-19 pandemi sürecinde ortaya çıkan 

gereksinimler ve sorunlar; Covid-19 pandemisini yaşayan olmak, genel gözlemler, yazılı ve görsel 

medyaya yansıyan boyutlarıyla ve bu alanda yeni oluşmaya başlayan literatür genel olarak aşağıdaki 

sınıflandırmayla ele alınmıştır:  

 

Ruh Sağlığına Yönelik Sorunlar 

Ani bir içimde öncelikle fiziksel sağlığı tehdit eden bu pandemi; öncelikle bireylerde ciddi anlamda bir 

belirsizlik yaşanmasına ve bu belirsizliğin ortaya çıkardığı anksiyete, kaygı, uyku bozukluğu gibi pek çok 

olumsuz duygunun oluşmasına neden olmuştur. Aşkın ve diğerlerinin (2020)’nin de belirtiği gibi Covid-

19 virüsü iki şekilde sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Birincisi, virüsün doğrudan oluşturduğu 

bedensel sağlık problemleri, diğeri ise salgın ile ilişkili anksiyete, panik ve endişe gibi ruh sağlığı 
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sorunlarıdır. Covid-19 sadece bir medikal sağlık krizi olarak değil, aynı zamanda akıl sağlığı için de acil 

durum olarak düşünülmelidir. Bulaşıcı hastalıklar sadece bireylerin fiziksel sağlığını etkilemekle 

kalmayıp, aynı zamanda enfekte olsun olmasın tüm nüfusun psikolojik sağlığını, refahını ve huzurunu 

etkilemektedir. Pandeminin ilk zamanlarında virüsün ortaya çıkardığı fiziksel sonuçlar daha çok dikkat 

çekmiş ve ruh sağlığı sonuçları üzerinde durulmamıştır. Ancak, pandemi sona erse bile 

“normal/pandemi öncesi hayata” geri dönüldüğünde bu sorunun ve sürecin psikolojik etkilerinin 

muhtemelen aylarca hatta yıllarca süreceği tahmin edilmektedir. 

İnsanın; doğasında olan özelliğinden ve gereksiniminden hareketle güvenli ortam ve alanlar yaratma 

ihtiyacı da pandemi ve etkileri ile tehdit altında kalmış ve insanlar güvensizlik duygusunu hatta “tüm 

insanlar aynı anda ölüm korkusunu” duyumsamıştır.  Bu durumun ciddi anlamda ruh sağlığı sorunlarına 

neden olacağı söylenebilir. 

Tian ve arkadaşları (2020), salgın sürecinde Çin’de gerçekleştirdikleri araştırmada 18 yaş altı ve 50 yaş 

üzeri kişilerin, yükseköğrenimden daha düşük eğitim seviyesine sahip bireylerin, boşanmış veya dul 

kalmış bireylerin, tarım çalışanlarının ve azınlık konumunda olanların bu süreçte daha fazla obsessif 

kompulsif belirtiler, kişilerarası hassasiyet, fobik anksiyete ve psikotik semptomlara sahip olduğunu 

saptamıştır. 

Uzatılan karantina dönemlerinde orta ve şiddetli düzeyde anksiyete ile umutsuzluk semptomları 

gösteren bireylerin görece daha yüksek oranda olduğunu söyleyen Erdoğdu ve arkadaşları (2020), bu 

bulgulardan yola çıkarak ‘evde kalma’ ve sosyal izolasyon stratejilerine uymaları beklenen bireylere 

yönelik psikolojik dayanıklığı güçlendirmek açısından ruh sağlığı desteğine erişimlerinin 

kolaylaştırılmasının ve pandeminin yol açtığı kriz sürecinde temel kaygıların anlaşılmasının önemli 

olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

Sosyal Bir Varlık Olarak İnsanın Yalnız Kalması ve “Tek Başınalığı” Sorunu 

Bulaşıcı ve ölümcül bir hastalığa maruz kalmamak adına insanlar giderek izole bir yaşama bir anda 

“mahkûm bırakılmış” ve “sosyal bir varlık” olan insanın doğasına aykırı bir şekilde bireyselleşmeye 

yönelik bir yaşama geçiş yapılmıştır. Bu da özellikle yüzyılladır toplulukçu yaşama kendini uyarlayan 

insanlar için gelecekte yalnızlık sorununa ve bununla beraber gelecek olan çeşitli psiko-sosyal 

sorunların varlığına işaret etmektedir.  Hatta hastalık anında bile insanların diğer insanlara 

bulaştırmaması adına kendini izole etmesi, bu süreci tek başına yaşaması insanın varlık nedeni olan 

etkileşim ve dayanışma ihtiyacına oldukça aykırı bir durumdur. Yani “Covid-19 pozitif isen; yalnızsın” 

bir slogan halinde bireylerin zihnini sarmıştır.  
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Gerçekleştirilen araştırmalar uzun süre evde kalmanın depresyon, sağlık kaygısı, finansal endişe ve 

yalnızlık duygusunu arttırdığını göstermiştir (Reger vd., 2020; Thunström vd., 2020, s.1–17: akt. Aşkın 

vd. 2020, s.310). Sosyal izolasyon her ne kadar enfeksiyon kontrolünü sağlama hususunda etkili bir 

politika olsa da ciddi sosyal, psikolojik, ekonomik ve toplumsal sonuçları beraberinde getirmesi 

nedeniyle aile içi şiddeti ve alkol kullanımını arttırmaktadır (Ergönen vd., 2020, s.53). Bu nedenle 

salgının psikolojik boyutları ele alınırken bireysel sonuçlarının yanında aile içi şiddet gibi 

olumsuzlukların da değerlendirilmesi, risk altındaki kadınların, çocukların ve yaşlıların korunması 

yönünde adımlar atılması önemlidir (Aşkın vd., 2020, s.310). Sosyal izolasyon kapsamında, sosyal 

hizmet uzmanlarından geliştirilecek mobil uygulamalar aracılığı ile çevrimiçi olarak yararlanılması 

düşünülebilir. Kurulacak bu online sistemler aracılığı ile bireylerde görülen kaygı, stres, anksiyete, uyku 

sorunları, çaresizlik hissi gibi sorunlardan; bilişsel davranışçı terapi, kendi kendine yardım, güçlendirme 

yaklaşımı gibi duruma uygun düşen sosyal hizmet uygulamaları ile çözüm sağlanabileceği 

düşünülmektedir (Aykut ve Aykut, 2020, s.64). 

  

Sınıf Farklılıkları ve Derinleşen Yoksulluk Sorunu 

Pandemi durumu özellikle sınıfsal ayrımları ve güç ilişkilerini olumsuz açılardan etkileyerek kendini 

göstermektedir. Çalışmak ve geçimini devam ettirmek durumunda kalan bireyler ve aileler için ciddi bir 

kaygı ve zorunluluk durumu oluşurken, görece sosyo ekonomik durumu iyi olan toplumsal kesim daha 

güvenli alanlar yaratarak çalışma hayatına ve ekonomik gelirlerini devam ettirebilme garantisini 

korumaktadır. Yani pandemi bir anlamda bir sosyal sorun olarak yine yoksulu veya dar gelirli bireyi ve 

aileyi daha da derinden etkilemektedir. 

Sınıf farklılıklarının görünürlüğü artmakta ve yoksulluk ile birlikte ortaya çıkabilecek diğer sosyal 

sorunların etkileri derinleşmektedir. Mevcut durumun azaltılması ve ortaya çıkabilecek yeni sorunların 

önlenmesi açısından ekonomi ile ilgili sosyal hizmet hizmetlerin ve dolayısı ile ekonomik politikaların 

önemi de artmaktadır. Ekonomi politikaları ile sosyal hizmet uygulamalarının doğrudan ilişkisinin Covid 

19 pandemi sürecinde daha açık bir şekilde görüldüğünü ifade eden Ornellas ve arkadaşları ( 2020, 

s.235) bu süreç içerisinde bireye, aileye ve toplumlara yönelik sağlanan sosyal hizmet uygulamalarının 

bireyin yaşantısına devam etmesi için gerekli olan ekonomik politikalara bağlı olduğunu ifade 

etmişlerdir. 

 

Farklılaşan Boyutu ile Yaşlılara Yönelik Sorunlar 
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Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin görüldüğü bir diğer kesim 65 yaş ve üzeri yaşlı bireyler 

olmuştur. Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan bilişsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar Covid-19 

pandemisiyle birlikte kendini daha çok hissettirebilir. Evinde izole ve kısıtlamalara daha çok maruz 

bırakılarak yaşamak zorunda bırakılan yaşlı bireylerin pandeminin oluşturduğu belirsizlik sürecinde 

yaşadığı sorunların daha da arttığı söylenebilir. Bu  sorunlar genel olarak; ölüm korkusu, yaşlı 

depresyonu, özbakım ve beslenme sorunları, fatura ödeme gibi pratik sorunlar, aile ve arkadaş 

desteğinin olmaması olarak sayılabilir. 

Özellikle sosyal izolasyonun yaşlı insanları olduğundan daha yalnız hale getirme riskine dikkat çekmek 

gerekir (Üstün ve Özçiftçi, 2020). Altın (2020, s.52)’ın çalışmasında belirtiği gibi Covid-19’un yaşlı 

yetişkinler arasında gözlenen yüksek morbidite ve mortalite oranları, hem ana akım medyada hem de 

sosyal medyada yaygın olarak dillendirildi. Dünyada birçok hükümet, söylemlerinde yaş vurgusu yaptı 

ve böylelikle yaş(lı) ayrımcılığına zemin hazırlayan bir ortam oluştu. Hem devletlerin hem de medyanın 

dilindeki ‘’yaşlılık’’ vurgusu, toplumda 65 yaş ve üstünün ‘’tedbirli’’ olmasından çok tehlikeli oldukları 

algısına yol açtı.  

Pandemi sürecinde evde yalnız kalmak zorunda olan yaşlı bireylerin kaygı ve korku düzeylerindeki artış, 

başetme becerileri ve günlük hayatta gerek duyulan ihtiyaçları karşılama noktasında zorlayıcı 

olmaktadır. Bu nedenle yaşlıların, duygularını ifade edebilmeleri ve ihtiyaçlarını paylaşabilmeleri için 

iletişim halinde olmaları ve acil irtibatları belirlemeleri gerekli bir adımdır (Tekindal ve diğ., 2020). 

 

Kadına ve Çocuğa Yönelik Artan Şiddet Sorunu 

Covid-19 pandemi süreciyle birlikte insanların ev yaşamına sıkışmış olması, evin güvenli ortam olarak 

belirtilerek daha çok evlerde vakit geçirilmesinin önerilmesi ve kısıtlamalarla bunun zorunlu kılınması 

özellikle çatışmalı ev içi ilişkilerde kadınların ve çocukların şiddete maruz kalmasına da neden olmuştur. 

Sosyal destek sistemlerine erişim güçlüğü, evde fail ile geçirilen sürenin yoğunluğu, ekonomik kökenli 

sorunların varlığı nedeniyle kadın ve çocuklar daha riskli ortamlarda yaşamak durumunda bırakılmıştır. 

Kısacası karantina süreci kadını ve çocuğu virüs gibi bir riskten korurken başka bir riskli alan 

yaratmaktadır. 

Karantina koşulları ve sosyal izolasyon önlemleriyle birlikte kadınların karşı karşıya kaldığı ekonomik ve 

sosyal kriz gün geçtikçe derinleşmekte, sağlık bakım gereksinimlerini karşılamada ve kaynakların 

kullanımında güçlükler yaşanmakta, cinsiyet temelli şiddet kadınlar aleyhine katlanarak artmaktadır. 

Evde bulunmanın getirdiği artan sorumluluklar ve aile üyelerinin gereksinimlerini karşılama çabaları 

kadınların, ruh sağlığı problemleri açısından da daha fazla risk altında olmasına neden olmaktadır. 
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Birçok kadın, şiddet uygulayıcısı ile aynı evde kalmak durumunda kalırken birçoğu ise kurumsal kapasite 

ve hizmetlerin sınırlı olduğu acil durumlarda ihtiyaç duyduğu desteğe erişememektedir (Evcili ve 

Demirel, 2020, s.1).  

Covid-19 pandemisinin kadınlara yönelik her tür şiddeti artırdığı yönünde bulgular olması pandeminin 

farklı bir yüzüne dikkat çektiği gibi konuyla ilgili acil önlemlerin alınması ve sosyal politikaların 

geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ve kadının 

görünmeyen ev içi emeğini görünür kılmak adına en önemli adım toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

konusunda toplumun ve ruh sağlığı çalışanları en başta olmak üzere sağlık çalışanlarının farkındalığının 

artırılmasıdır (Ünal ve Gülseren, 2020, s.93). 

 

Engelli Bireylere Dair Sorunlar 

Covid-19 pandemisi yaşamda eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek ile bakıma gereksinim duyan 

engelli bireylerin de yaşamlarında sorunlara neden olmuştur. Özellikle engelli bireylerin  rehabilitasyon 

ve eğitim hizmetlerinin kesintiye uğramış olması ile evde ebeveynlerin yaşadığı stres, kaygı artmış hatta 

engelli bireylerin olası ihmal ve istismarını da akla getirmiştir. Özel eğitim kurumlarında örgün eğitim 

alan öğrenciler arasında, büyük çoğunluğu kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır. 2018-

2019 öğretim yılında, örgün eğitim alan engelli öğrencilerden %74,1’i kaynaştırma eğitiminde, %12,4’ü 

özel eğitim sınıflarında, %13,5’i ise özel eğitim okullarında bulunmaktadır (Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı, 2020). 

Kalaç ve diğerleri (2020, s.7)’nin de ifade ettiği gibi; Covid-19 hastalığının çıkışı sadece normal yaşamı 

değil engellilerin yaşamı için de büyük tehdit oluşturmaktadır ve ailelerle birlikte engellilerin özellikle 

eğitimle ilgili çeşitli sorunları ortaya çıkmıştır. 

Değişen Aile İçi İlişkilere ve Rol Karmaşıklığına Dair Sorunlar 

Covid-19 pandemisi ile birlikte aile bütünlüğü ve aile içi ilişkilerde yaşanabilecek çeşitli sorunlar da 

olasıdır. Tüm zamanını ev içine doğru kanalize eden bireyler için ev ortamı, uzaktan çalışma olanağı 

içinde olanlar için hem çalışma ofisi hem de özel yaşam alanı olarak varlığını devam ettirirken; aile içi 

ilişkilerde sınırlara dair çeşitli ilişki ve iletişim sorunları yaşanmaktadır. Aynı zamanda Covid-19 nedeni 

ile bireylerin ve ailelerin evde kalma sürelerinin artması, iletişim, motivasyon, umut gibi 

gereksinimlerin hissedilmesine neden olabilir. Günlük yaşamın çoğunun evde sürdürülmeye çalışılması 

ile yeni bir yaşam düzeni oluşturulmakta ve bu noktada uyum sorunları, adapte olmakta güçlük ve ev 

içi rol ve sorumlulukların paylaşılmasına ilişkin sorunların yaşanması olasıdır. 
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İnsanlar ev gibi en mahrem ve özel alanlarına sıkışmış ve özellikle çalışan bireyler çalışma yaşamının 

koşullarını ve içeriğini ev ortamlarına yani mahrem alanlarına taşımak zorunda kalmıştır. Bu durum 

bireylerin toplumsal rol ve görevlerinde karışıklığa, sınırların ihlaline neden olmuştur.  Özellikle 

mahrem alan olarak kabul edilen “ev ortamı” gerçeği bir anda sanal ortamın, mobil telefon 

uygulamalarının, bilişim teknolojilerinin kullanıldığı ve yapılan  iş toplantıları ya da sosyal görüşmelerin 

gerçekleştirildiği bir merkez haline gelmiştir. Mahremiyet bu anlamda yok olma durumuna gelmiş ve 

eve dair roller ile çalışma yaşamına dair roller çatışmıştır.  

Kadınların zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirmeleri ve pandemi öncesinde var olan yeniden 

üretim emeğinin bölüştürüldüğü destek mekanizmalarının aradan çekilmesiyle, ev içi iş bölümünde 

kadınların dezavantajlı konumlandığı bir kez daha net bir şekilde görüldü. Bu süreçte, güvencesiz 

çalışmanın, ırksal-sınıfsal karakteri ve kırılganlığın eşitsiz dağılımı gün yüzüne çıktı (Öztürk ve ark.,  2020, 

s.217). 

Kayıp ve Yas Sürecine Dair Sorunlar 

Covid 19 pandemisinden dolayı yaşamını kaybeden bireylerin ve ailelerinin “ertelenmiş yas durumları” 

bu dönemde göze çarpan en önemli meseleler olarak karşımıza çıkmaktadır. Covid-19 nedeni ile bir 

aile üyesinin ölümünü yaşayan insanlar, yas tutma sürecini bozabilecek kültürel geleneklerine göre 

cenaze töreni yapma fırsatına sahip olmayabilirler, bu tutulamamış yas sürecinin sonuçları için bir risk 

oluşturur (Adhanom, 2020; akt. Baltacı ve Coşar, 2020, s.2).  

Gençlere ve Kısıtlanmış Yaşama Dair Sorunlar 

Gençlerin özellikle bu pandemi sürecinde taşıyıcı olma riskinde dolayı sokağa çıkma kısıtının olması ve 

hareket alanlarının engellenmiş olması bulundukları gelişimsel döneme ciddi bir tezatlık 

oluşturmaktadır. Bu süreç ile gençlerin öfke ve stres sorunu, yaşanılan durumu anlama ve “olgunlukla” 

karşılayamama,  arkadaş ve akranları ile sosyal birliktelikler içinde ol(a)maması, özgürce spor ve 

egzersiz yap(a)mama gibi pek çok sorunun olma ihtimali de artmaktadır. 

Bir Kriz Olarak Pandemi Sosyal Hizmet 

Roberts’ın (2005, s.33-34; akt. Skinner, 2013, s.429) müdahale planı incelendiğinde kriz sürecinde 

öncelikle risk analizinin yapılmasının ve risk faktörlerinin belirlenmesinin önemli olduğunu 

görmekteyiz. Risk faktörleri belirlendikten sonra etkilenen kesim ile işbirliği çerçevesinde güvenli 

ilişkinin sağlanması ve krizi tetikleyen diğer stresörlerin ortaya çıkarılması ile şu anda yaşanan mevcut 

olayın düzeyini belirlemek gerekmektedir.  

Kriz içerisinde bulunan birey, grup, aile ya da topluluğun bu süreçte neler hissettiği, sürecin nasıl geçtiği 

ve mevcut problemin nasıl anlamlandırıldığı, hangi duyguların taşındığını keşfetmek, öğrenilen bilgiler 

neticesinde güçlü yanları ortaya çıkarmak ve çözüme giden seçenekleri oluşturmak gerekmektedir. 
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Afet olarak ele alınan pandeminin ve dolayısı ile krizin makro boyutta olması ile ilgili olarak Aktaş (2003, 

s.43); deprem ya da doğal afetlerin yaygınlığının ulusal düzeydeki müdahaleler noktasında şehir, bölge, 

ulus hatta uluslararası boyutları içerdiğini ve bu bölgelerde kalan bireyler için yiyecek, içecek, giyim, 

sığınma yeri, tıbbi ilaç ve maddi destek ile ilgili bütün çalışmaların toplumsal ve kurumsal düzeydeki 

sosyal hizmet müdahaleleri olduğunu belirtmiştir.  

Pandemi durumunda krize müdahale yaklaşımını Roberts’ın (2005, s.33-34; akt. Skinner, 2013, s. 429) 

yedi aşamalı müdahale modeline göre uyarlamak gerekir. Bu aşamalar sırasıyla: 

 Planlama aşamasında pandemiden etkilenen birey, grup, aile ya da toplumun analizinin 

gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkması muhtemel olan sağlık, psikolojik ve ruhsal açıdan risk 

oluşturan faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Etkilenen kesimin ve toplumun mevcut 

kaynakları belirlenmelidir.  

 Uyumun sağlanması aşaması mevcut durumdan etkilenen ya da etkilenme riski bulunan kesimler 

ile hızlıca bir iletişim ve empati kurularak hissedilen kaygı, his, duygu ve düşüncelerin anlaşılması 

için harcanan çabaları içermelidir. Belirli yaş gruplarına  ya da pandemi karşısında daha hassas 

olabilecek gruplara yönelik hizmet planlamalarını ve bu grupların süreç içerisinde ihtiyaç 

duyacakları hizmetlerin belirlenmesini, hizmetlere ulaşımlarını sağlamak amacıyla kurulan ilişkileri 

içermektedir.  

 Mevcut durumun boyutlarını ortaya çıkarmak için gerçekleştirilen bu aşama, mevcut durumdan 

etkilenen kesimin karşılaştığı stres ve kriz durumunun düzeyini belirlemeye yöneliktir. Bu aşamada 

bireylerin etkilenme düzeylerinin ve bu düzeyi etkileyen tetikleyici diğer stresli olayların 

tanımlanması gerekmektedir.  

 Pandemi durumunda bireylerin yaşadığı korku, kaygı, umutsuzluk, düşük motivasyon gibi 

duyguların ortaya çıkarılması önemlidir. Dinleyici olarak duyguların keşfi amacı ile gerekli iletişim 

becerilerinin kullanılması, toplumun duygularını ve hislerini keşfetmeyi sağlayacak bir 

planlamanın yapılması ve bu noktada güçlendirici uygulamaları oluşturmak amacı ile edinilecek 

yeni fikirlere erişilmesi faydalı olacaktır. Bireylerin duygularına ve yaşantılarındaki derin 

duygularına odaklanmak onları desteklemek için planlanacak hizmetler açısından önemli olup 

kaygı yönetiminin öğretimi sağlanabilir.  

 Pandemi sürecinde mevcut duruma odaklanmanın yanı sıra toplumun güçlü yanlarına odaklanmak 

da faydalı ve etkili olacaktır. Bu sebeple daha önce başarılı olunan savunma mekanizmaları ve bir 

kriz durumunda toplumsal anlamda nasıl üstesinden gelindiği noktalarına odaklanılmalıdır.  

 Elde edilen tüm bilgiler ve analizler sonucunda, planlanan hizmetlerin uygulamaya aktarılması 

aşaması müdahale planı aşamasıdır. Bu süreçte belirlenen mikro, mezzo ya da makro uygulamalar 

ve çeşitli alternatifler uygulamaya aktarılmalıdır.  
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 Yapılan çalışmalara dair kayıt ve raporlama sürecinin etkin kullanımı, iyi uygulamalara dair 

araştırmaların yapılması ve etkililik ölçümleri gereklidir.  

 

Yukarıda özetlenmeye çalışılan kriz durumlarından etkilenen birey ve ailelere yönelik sosyal hizmet 

uygulamalarında uygulanacak yaklaşım öncelikle krize müdahale yaklaşımıdır.  Benli ve Güllüoğlu 

(2019, s.28-29) afet sonrasında orta ve uzun dönemli planlamaları gerçekleştiriken sosyal hizmet 

faaliyetlerinin odaklanması gereken birkaç madde tanımlamışlardır ve bu önemli noktaları biyolojik bir 

afet olarak değerlendirilen pandemi için açıklamakta fayda vardır. Bu maddeler;; 

 İletişimin ve haberleşmenin devam etmesinin sağlanması, 

 Afetten zarar gören bireylerin barınma ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar planlanması, 

 Ayni ve nakdi yardımların gelir kesintisi nedeni ile güçlük çekecek vatandaşlara ulaştırılmasına 

yönelik sosyal yardımların planlanması, 

 İstihdam ve çalışma yaşantısında dair düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, 

 Afet bölgesinde teşvik edici özel mekanizmaların oluşturulması ve hayata geçirilmesi, 

 Eğitim hayatının devamının sağlanması ve normalleştirilmesi, 

 Sağlık alanında gerçekleşen uygulama ve hizmetlerin kesintisiz olarak devamının sağlanması, 

 Uzun döneme yayılan rehabilite edici programların oluşturulması ve planlanması gibi önemli 

konuları içermektedir.   

 

Covid-19 ve pandemi mücadelesinde sosyal hizmet uygulamalarında göz önünde bulundurulması 

gereken hususlar aşağıda ifade edilmektedir: 

 Risk altında bulunan incinebilir grupların analizinin yapılması ve bu şekilde müracaatçı kesiminin 

net olarak tanımlanması, 

 Sağlık hizmetlere erişimde ve tedavi konusunda sorun  yaşayan bireyler için hastane temelli psiko-

sosyal hizmetlerin etkiliğinin arttırılması,  

 Tanı alan hasta yakınlarının yaşadığı korku, belirsizlik ve kaygı durumlarına yönelik çevrimiçi ve 

çeşitli uygulamalarla  online danışmanlık sürecinin verilmesi,  

 Barınma gereksinimi olan vatandaşların güvenli bir ortamda korunmalarının ve bakımlarının 

sağlanması, 

 Uzaktan eğitim sürecinde evde daha fazla imkâna sahip olan ve ailesinden daha fazla akademik 

destek görebilen öğrencilerin diğer öğrencilerden daha avantajlı olabileceği açıkça görülmektedir. 

Dolayısıyla farklı sosyo-ekonomik düzeyde bulunan öğrencilerin uzaktan eğitim çözümlerine 

erişimlerinde önemli fırsat farklılıkları olması dikkate alınması gereken bir unsurdur (Şeker ve diğ., 
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2020, s:180). Eğitimde yeni sürece uyum sorunu ya da eğitim sistemine ulaşma noktasında sorun 

yaşayan bireylere yönelik hizmet planlamasının yapılması, 

 Çalışma yaşamında ortaya çıkan ya da çıkma riski olan konular ile ilgili gerekli önlemlerin alınması 

ve ekonomik anlamda güçlük içerisinde olan birey ve ailelere gerekli etkili sosyal yardım ve sosyal 

koruma programlarının  oluşturulması, 

 Çocukların süreçten etkilenme düzeylerini en aza indirgeyebilmek amacı ile ebeveynlere gerekli 

bilgilerin verilmesi ve sürecin çocuklara aktarımında hassas olunması ile ilgili planlamaların 

yapılması ve ebeveyn eğitimlerinin  gerçekleştirilmesi, 

 Evde yaşama uyum sağlamak ve motivasyonu arttırmak için toplumsal bazda, duruma uygun bir 

şekilde etkinliklerin düzenlenmesi ve kaygı, korku ve güvensizlik duygularını azaltmaya yönelik ev 

içi destekli faaliyetlerin planlanması, 

 Pandemi sonrasında eski yaşama geri dönüş ile ilgili iyileştirici ve güçlendirici hizmetlerin 

planlanması (normalleştirme çalışmaları), 

 Eğitim, sağlık, sosyal, ekonomik, çalışma ve istihdam, beslenme, barınma ve psikolojik anlamda iyi 

olma hali ile ilgili risk analizlerinin diğer meslek elemanları ile ortak bir şekilde yapılması ve önleyici 

çalışmaların planlanması gerekmektedir.  

 

SONUÇ 

Tüm bireylerin ve toplumların dengesini bozan ve kriz ortamına neden olan, bir anlamda afet olarak da 

ele alabileceğimiz pandemi; varlığı ile birlikte ortaya çıkması muhtemel sosyal sorunların görünümü ve 

bu sorunların şiddeti üzerinde çeşitli etkilere tanıklık etmektedir. Sosyal hizmet uygulamalarının 

oluşturulması ve planlanması pandemi özelinde tüm kriz ve afet durumları için elzemdir. Pandemiye 

yönelik; kaygı, endişe, korku, umutsuz bakış açısı gibi duyguların en aza indirgenmesi, duygularının 

iyileştirilmesi, sürecin oluşturacağı zararın en düşük seviyede tutulması, pandemi sonrası yeniden eski 

yaşama uyum sağlanması amacı ile güçlendirme temelli psikososyal çalışmaların yapılması gereklidir. 

Tüm bunların yanı sıra risk altında olan ve doğrudan virüse maruz kalmış birey, aile ve toplumlara 

yönelik mikro, mezzo ve makro uygulamaların planlanması gerekmektedir. Pandemi sürecinin uzun 

olması nedeni ile meydana gelen yıkıcı olaylara uzun süre maruz kalmak, kriz ile ilgili görüntülere ve 

haberlere sık ve uzun süre tanık olmak endişeyi arttırmaktadır. Kriz anında tüm bu stres faktörlerinin 

oluşturduğu endişenin giderilmesi, iletişimin ve güvenli bilgi akışının sürekliliğinin sağlanmasına ve 

duyguların paylaşımına özen gösterilmelidir. Toplumda kırılgan ve incinebilir nüfus grupları olan kadın, 

çocuk, engelli ve yaşlı bireylerin ne tür gereksinimleri olduğuna dair araştırmaların yapılması, farklı 

sektörlerde çalışan ve ekonomik ve sosyal güvence sisteminin dışında kalmış olan, çalışan kesimlerin 

gereksinimlerinin belirlenerek koruyucu ve önleyici sosyal koruma programlarının planlanması, 
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kadınların ev içinde yaşadığı şiddet ve aile içi ilişki sorunlarına yönelik güvenli alanlar yaratılması ve 

kadının güçlendirilmesi konusunda hizmetlerin düzenlenmesi, yaşlıların  kısıtlı yaşam ile evden 

çıkmama durumlarının ve değişen gereksinimlerinin ele alınması, yalnız yaşayan yaşlılara ev temelli 

sosyal  hizmetlerin sağlanması ile farklı ve etkili sosyal hizmet çalışmalarının bu pandemi sonrasında 

gündeme geleceği söylenebilir. Bunlara ek olarak kronik hastalığı bulunan bireyler, engelliler, mülteci 

ve göçmenlerin de pandemi sürecinde yaşadığı sosyal sorunların ele alınması gereklidir.   

Pandemi sürecinde krize müdahale, sonrasında ise güçlendirme temelli sosyal hizmet uygulamaları ile 

travmanın etkilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik sosyal hizmet uygulamalarının ele alınması 

gereklidir. Ayrıca değişen “normal yaşamın” pratikte nasıl işleyeceği, kurum bakımındaki bireylerden 

toplumun farklı kesimlerinde yaşayan birey, aile, grup ve topluluklarına kadar her kesime yönelik sosyal 

programların ve sosyal hizmet uygulamalarının yerel yönetimler ve konusunda uzman sivil toplum 

örgütleri liderliğinde toplum temelli anlayış ile yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olacağı kuşkusuzdur.  
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