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ÖN SÖZ

Covid-19 Politikaları ve Kolluk adlı bu eserin ortaya çıkma nedeni 2019 yılı itibarıyla insanlığın karşı 
karşıya gelmiş olduğu salgın hastalıktır. İnsanlık Çin’de ortaya çıkan virüsün tüm dünyayı nasıl etkisi 
altına aldığına tanıklık etti. Salgının ciddiyeti yaygınlaştıkça ve insanların ölümüne sebep oldukça an-
laşıldı. Devletler toplumları korumak için yol haritaları çıkardı. Bu yol haritaları detaylı ve kapsamlı 
bir niteliğe sahip oldu. Çünkü gıda, sağlık, eğitim, ulaşım gibi kısacası üretimi, tüketimi ve tüm yaşamı 
sürdürmek adına kurulmuş tüm hizmet alanlarının ayrı ayrı tedbirler geliştirmesi gerekti.  Devletlerin in-
sanların sokağa çıkmaması kararı ile birlikte yeni bir yaşam biçimi ortaya çıktı. İçinde bulunduğumuz çağı 
tanımladığımız dijitalleşme kavramı salgın nedeniyle evlere kapanıldığı süreçte tam olarak anlaşılmaya 
başlandı. 

 İnsanların evde kalması kuralı hayata geçirildiğinde bir de mevcut yaşamın devamı, toplumun ihti-
yaçların karşılanması için bir grubun çalışmaya devam etmesi gerekti. Salgında süre ilerledikçe Covid-19 
politikalarını üreten aktörler hastalığın yayılma durumuna ve vaka sayılarının artmasına-azalmasına göre 
uygulamalarda esneklikler yaptılar. Okulların eğitim süreçlerini gerçekleştirme şekillerinden mekânlarda 
insanların nasıl oturmaları gerektiğine kadar devlet idarecileri hayatı şekillendiren tüm detaylar hakkında 
ilkeler ve standartlar geliştirdiler. 

Salgın sürecini büyük ölçüde Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatları örnekleriyle inceleyen bu kitap-
ta yer alan bölümlerden ilki “Covid 19 Sürecinin Aktörlerinden Biri Olarak İçişleri Bakanlığı” adını 
taşımaktadır. Dr.Öğr. Üyesi Can Ozan TUNCER tarafından kaleme alınan bölümde Covid 19 sürecinde 
İçişleri Bakanlığı’nın bir kamu politikası aktörü olarak konumu anlatılmıştır. Bu kapsamda salgın süre-
cinde Bakanlığa bağlı kurumlar; valilikler, kaymakamlıklar, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının faaliyetleri hak-
kında bilgiler aktarılmıştır. Doç. Dr. Tekin Avaner ve Sultan Özsoy’un yazarlıklarını üstlendiği “Türki-
ye’de Covid-19 ve Karantina Politikaları” başlıklı bölümde Covid-19 ve karantina kavramları hakkında 
detaylı bilgilere ve Türkiye’nin karantina politikalarına yer verilmiştir. Karantina süreçlerini şekillendiren 
resmi yayınlar, raporlar ve genelgeler anlatılarak, karantina politikalarında karar verme süreçlerine ilişkin 
değerlendirmeler yapılmıştır. 

“Kolluk Tedbirleri Olarak Karantina ve İzolasyonun Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi” adlı Dr. Öğr. 
Üyesi Melike Özge Çebi Buğdaycı’nın kaleme aldığı bölümde genel sağlık kavramı ve kolluk tedbirleri 
arasındaki ilişki, karantina ve izolasyon kavramları hakkında temel bilgiler ve bu kavramlar kolluk tedbiri 
olarak hukuki açıdan değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme söz konusu tedbirlerin hukuki dayanakları, te-
mel haklara etkisi ve hürriyetlerin sınırlandırılması bakımından ve yargı kararları incelenerek yapılmıştır.  
J. Yb. Dr. İrfan Cirit’in yazdığı “Covıd-19 ile Mücadelede Kolluğun Sosyal Medya Kullanımı”  başlıklı 
bölümde kamu düzeninin sağlamakla görevli kolluk kuvvetlerinin bu süreçte etkinliklerini arttırmak için 
sosyal medya kullanımları hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda Jandarma genel Komu-
tanlığı’nın YouTube hesabında salgınla ilişkili paylaşılan videoların etkililiğinin saptamak için analiz 
yapılmıştır.

“Göçle Mücadele ve Kolluk Kuvvetleri” başlıklı bölüm Prof. Dr. Mustafa Lamba, Doç. Dr. Gökhan Kal-
ağan ve Semih Türkmen tarafından hazırlanmıştır.  Göç hakkında kavramsal bilgilere yer verildikten son-
ra, Türkiye’nin göç politikasının temel aktörleri ve faaliyetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın göç ve 
göçmen kaçakçılığı ile mücadeledeki yeri ve önemi hakkında bilgiler sunulmuştur. Doç. Dr. Özlem Özdemir 
ve Tolga Tellan’ın hazırladığı “Salgın Sürecinde Düzensiz Göçmen Botlarına Müdahale Yöntemleri” başlıklı 



bölümde düzensiz göçe ilişkin kavram ve mevzuat bilgileri detaylı bir şekilde okuyucuya sunulmuştur. Ak-
deniz’de sahil güvenlik ve göç yönetimi, salgın sürecinin göçe etkisi farklı ülke örnekleri, yıllara göre değişim 
gösteren rakamlar eşliğinde düzensiz göç konusu anlatılmıştır.

“Covid-19 Sürecinde Adli Bilim Uygulamaları” adlı bölüm Doç. Dr. Gökhan İbrahim Öğünç tarafından 
kaleme alınmıştır. Salgın sürecindeki genel kuralların adli bilimlerde görev yapanların çalışma sistemine 
olan etkisi ve bunun sonuçları ile salgının adli bilimlere etkisi olaya ilk müdahale, olay yeri incelemesi, 
kriminal laboratuvar ve adli tıp incelemeleri şeklinde dört başlık halinde incelenmiştir. Çalışmada salgın 
sürecinden çıkarılması gereken dersler ve önerilere yer verilmiştir. 

Mehmet Şencan’ın yazarlığını üstlendiği “Covid-19 Sürecine Küresel Cevap: Uluslararası İşbirlikleri” 
başlıklı bölümde, uluslararası işbirliği kavramı ve tarihçesi anlatılarak, Covid-19 sürecinde uluslararası 
işbirliğinin nasıl şekillendiği bilgi, savunma ve güvenlik ile diplomasi alanlarının bu işbirliklerine te-
mel etkileri üzerine tartışmalara yer verilmiştir.  Özge Ayaş’ın hazırladığı “Kolluk Yetkilerine Yönelik 
Tartışmalar: Covid-19 Süreci ve Ülke Örnekleri” başlığını taşıyan bölümde salgının önlenmesi amacıy-
la belirlenen kurallara uyulmasında kolluk kuvvetlerinin etkin kullanımına yönelik farklı ülkelerdeki 
tartışmalara yer verilmiştir. Bu doğrultuda Fransa, İtalya, İngiltere, ABD ve Kanada örnek olarak incele-
nen ülkeler olmuştur. “Uluslararası Uygulama Örnekleriyle Covid-19 ve Kolluk” başlıklı bölümü J.Alb. 
Murat Koçanlı ve J.Yb. Ali Engin Dönmez kaleme almıştır. Bu bölüm, bir önceki bölümde yer alan farklı 
ülkelerde salgın sürecinde kolluğun etkisine yönelik tartışmalar anlatıldıktan sonra devamı niteliğinde; 
salgın sürecinde farklı ülkelerin kolluk teşkilatlarındaki uygulamalar anlatılmıştır. Fransa, İspanya, Hol-
landa, İtalya, Portekiz, Bulgaristan, Romanya ve Avusturya, ABD, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri, 
Güney Kore örnekleri incelenmiştir.

“Salgın Sürecinde Türkiye’de Jandarma” adlı bölüm J.Yzb. Özgün Yapağı ve J.Ütğm. Semih Sevinç 
tarafından hazırlanmıştır. Bu bölümde ülkemizde il düzeyinde İl Jandarma komutanlıklarının görev alanları 
odağında bir inceleme yapılmıştır. Antalya, Bolu, İstanbul ve Siirt İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma 
Genel Komutanlığı Lojistik Komutanlığı’nın uygulamalarına yer verilmiştir. J.Alb.Dr. Adnan Abdulva-
hitoğlu’nun kaleme aldığı “Covid-19 İle Mücadelede Kurumsal Risk Yönetimi: Jandarma Birliklerinde 
Covid-19'dan Korunma Politikaları, Uygulamalar ve Alınan Tedbirler” başlıklı bölümde Covid-19 süreci 
ve kurumsal risk faktörleri üzerinde odaklanılmıştır. Jandarma birliklerinde Covid-19 salgınından korunma 
politikaları, uygulamalar ve alınan tedbirler, jandarma birliklerinde Covid-19 salgınından korunma politi-
kaları ve jandarma birliklerinde Covid-19 salgınından korunmaya ilişkin alınan tedbirler ve uygulamalar 
hakkında kapsamlı bilgeler sunulmuştur. 

Salgın sürecinde kolluk teşkilatlarına ilişkin belirleyici aktörlerden, sosyal medya kullanıma, dünya 
genelindeki tartışmalardan farklı ülkelerdeki ve Türkiye’deki uygulamalara geniş bir yelpazede konuyu 
kaleme alan bölüm yazarlarına teşekkürlerimizi sunarız. Covid-19 sürecinde kolluk uygulamaları konu-
suyla ilgilenen teorisyen ve uygulayıcılara yararlı olması dileğiyle.

Doç. Dr. Hatice Altunok - J. Yzb. Özgün Yapağı
14 Haziran 2022, Ankara
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Covid-19 Politikaları ve Kolluk

COVİD-19 SÜRECİNİN AKTÖRLERİNDEN BİRİ       
OLARAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Dr.Öğr. Üyesi Can Ozan TUNCER*1

GİRİŞ
“Biyolojik afetler” kapsamında olan “salgınlar”, dünya g enelindeki otuz bir çeşit doğal afetten biri-

si olarak karşımıza çıkmaktadır.12 Geçmişte Verem, Trahom, HIV/AIDS, SARS, Domuz Gribi ve ben-
zerlerinden kaynaklı salgın sürecini, Türkiye’deki o dönemin kamu politikası yapımı ve afet yönetimi 
sürecindeki aktörler, mevcut şartlar çerçevesinde yönetmeye çalışmıştır.23Günümüzde ise, 2019 yılının 
sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra dünya geneline yayılan ve Türki-
ye’deki ilk vakasının 11 Mart 2020’de görüldüğü “SARS-CoV-2” virüsünden kaynaklanan salgın süreci 
yönetimi mevcuttur. 

Söz konusu sürecin yönetimi bakımından gerek kamu politikası oluşturulması gerekse afet yönetiminin 
istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi hususlarında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı başat aktör olmuş-
tur. Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı’nın çizmiş olduğu stratejik çerçeve ekseninde, Koronavirüs salgını ile 
birlikte en fazla öne çıkan aktörlerden birisi de karar alma sürecini doğrudan etkilemesi ve alınan kararların 
ana uygulayıcılarından birisi olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı olmuştur. Bu sebe-
ple bu çalışmada, salgın boyunca Türkiye’nin mücadelesi ve süreç yönetiminin, İçişleri Bakanlığı’na bağlı 
kurumlar; valilikler, kaymakamlıklar, Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kapsamında analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

1. Valilikler ve Kaymakamlıklar
Devletin, salgın sürecinde yaşama hakkı-

nın ve kamu sağlığının korunması kapsamında 
yüksek risk grubundaki vatandaşların sağlığını 
koruma hususunda anayasal yükümlülüğü bu-
lunmaktadır. Bu doğrultuda Valilikler, Kayma-
kamlıklar ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ko-
ordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grupları, 
Koronavirüs pandemisi sürecinde kamu hizmeti 
ve sosyal hizmet sağlamak amacıyla oluşturul-
muştur. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı 
olan vatandaşların ikametlerinden ayrılmaları-
nın yasaklanmasıyla karşılaştıkları mağduriyeti 
gidermek için oluşturulan Vefa Sosyal Destek 
Grupları, bahse konu dezavantajlı gruba sosyal hizmet sağlanması noktasında büyük bir katkı sağlamıştır. 
Dahası, kamusal bir aktör olarak oluşturulan bu gruplar zamanla birey, toplum ve devlet birlikteliğini de 
gösteren bir “ulusal dayanışma simgesine” dönüşmüştür.

* İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı
1 “Doğal Afetler”, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, https://www.afad.gov.tr/afadem/dogal-afetler
2 Hamza Bilgü ve ark., “Türkiye Salgın Hastalıklar Tarihi Bibliyografyası”, Millî Savunma Üniversitesi Yayınları, 20/14, İstanbul, 2020, 
https://msu.edu.tr/docs/FatihHATEN/Salgin-Hast-Bibly.pdf ve Hilal Özkaya, “Cumhuriyet döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadele”, Tür-
kiye Aile Hekimliği Dergisi, 20 (2): 77-84, 2016, https://jag.journalagent.com/tahd/pdfs/TAHD_20_2_77_84.pdf
3 “Kardeşler Kumbaralarını Bağış için Açtı”, Yeni Erdek Gazetesi, Nisan 17, 2020, http://yenierdekgazetesi.com/haber/kardesler-kumbara-
larini-bagis-icin-acti-41285.html

Görsel 1: “Kardeşler Kumbaralarını Bağış için Açtı”3
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Salgın sürecindeki tedbirler bağlamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik 
rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, 22 Mart 
2020’de faaliyetlerine başlamıştır. Vefa Sosyal Destek Grupları, salgının ilk altmış iki gününde 6 milyon 
649 bin 461 haneye ulaşarak söz konusu risk altındaki vatandaşların emekli maaşından gıdaya, ilaçtan 
hijyen malzemesine kadar neredeyse tüm ihtiyaçlarını temin etmiştir.1

Görsel 2: Vefa Sosyal Destek Grupları Aracılığıyla Maaş Ödemeleri Yapılan  
 Kişiler4

112, 155, 156 ve diğer numaralar üzerinden ihtiyaçlarını bildiren bu kapsamdaki vatandaşların tale-
pleri polis, jandarma, bekçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, öğretmen, din 
görevlileri gibi kamu çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri tarafından da kısa 
sürede karşılanarak vatandaşa teslim edilmiştir.

Vefa Sosyal Destek Gruplarına, kuruluşundan iki ay süre gibi kısa bir dönemde 112 üzerinden 2 mi-
lyon 561 bin 283 arama, 155 üzerinden 858 bin 686 arama, 156 üzerinden 373 bin 310 arama, diğer nu-

4 Mümin ÜNLÜKAÇAR – Eğitim Yöneticisi Yazar / Vefa Sosyal Destek Grubu Gönüllüsü
5 “Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 84 bin 423 aileye ulaştı”, Sabah, Nisan 18, 2020, https://www.sabah.com.tr/elazig/2020/04/18/ela-
zigda-vefa-sosyal-destek-grubu-84-bin-423-aileye-ulasti

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Görsel 3: “Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 84 bin 423 aileye ulaştı”5
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maralardan 3 milyon 339 bin 174 arama olmak üzere toplam 7 milyon 132 bin 453 arama gerçekleştirilm-
iştir. Bu aramalarda 6 milyon 649 bin 461 vatandaşın ihtiyaçlarının sosyal destek grupları tarafından 
karşılandığı belirlenmiştir.6  

Tablo 1: Vefa Sosyal Destek Gruplarının Yaptığı Faaliyetlerin Dağılımı7  

Çağrı Merkezleriden Gelen Talepler (65 Yaş ve Üzeri) 12.425.633
Vefa Sosyal Destek Grupları Aracılığıyla Maaş Öde-
meleri Yapılan Hane/Kişi Sayısı 3.124.580

Vefa Sosyal Destek Grupları Aracılığıyla Ödeme 
Yapılan Hane/Kişi Sayısı 960.887

Cumhurbaşkanlığınca Hazırlanılarak Dağıtımı Yapılan 
Destek Paketlerinin (Maske-Kolonya) Toplam Sayısı 5.991.887

Yerine Getirilen Toplam Hizmet Sayısı 22.502.987

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, salgının başından günümüze Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıy-
la toplam 22 milyon 502 bin 987 talebin yerine getirildiği belirtilmiştir. Bu taleplerin 12 milyon 425 bin 
633’ü 65 yaş üzeri vatandaşlar tarafından iletilmiştir. Sosyal koruma kalkanı kapsamında ihtiyaç sahibi 
olduğu belirlenen ve Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla maaş ödemeleri yapılan hane sayısı 3 mi-
lyon 124 bin 580 olarak belirlenmiştir. Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ödeme yapılan hane/kişi 
sayısı 960 bin 887 olarak ifade edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nca dağıtımı yapılan 
hediye paketlerinin (maske, kolonya) toplam sayısı 5 milyon 991 bin 887 olarak belirlenmiştir. Bu veriler 
ışığında Vefa Sosyal Destek Gruplarının sağladığı kamusal yarar somut olarak görülmektedir.

Tablo 2: İllere Ulaştırılan Toplam Hizmet Sayısı8  

6 “Vefa Sosyal Destek Grupları 6.649.461 Haneye Ulaştı”, T.C. İçişleri Bakanlığı, Mayıs 14,2020, https://www.icisleri.gov.tr/vefa-sos-
yal-destek-gruplari-6649461-haneye-ulasti
7 T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Resmi Verileri
8 Gökhan Savaş, Dilek Çakır Özbey, “Kamu Hizmeti Örneği Olarak Vefa Sosyal Destek Grupları”, ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü Mayıs, 
2021 verileri.

İL TOPLAM SAYI YERİNE GETİRİLEN TOPLAM HİZMET SAYISI 
Ankara 431.097 415.447
Antalya 246.546 171.881
Balıkesir 313.359 311.523
Bursa 364.331 361.919
Eskişehir 70.544 70.605
Gaziantep 1.805.505 1.795.365
İstanbul 1.177.635 1.113.800
İzmir 527.783 483.259
Kayseri 117.684 130.035
Kocaeli 79.941 79.910
Konya 475.886 211.521
Manisa 155.519 121.483
Sakarya 52.911 50.697
Samsun 122.408 122.257
Van 673.511 659.089
Zonguldak 216.753 43.569
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Vefa Sosyal Destek Grupları bir yılı aşkın bir süredir kamusal bir aktör olarak faaliyetlerine devam et-
miştir. Vefa Sosyal Destek Grupları gelen talepleri karşılamanın yanı sıra, maske, kolonya, sabun, dezen-
feksiyon ürünleri ve gıda kolilerinin dağıtımını da yapmıştır. Haziran, 2021 itibariyle, Vefa Sosyal Destek 
gruplarının Covid-19 salgını süresince (şimdilik) en aktif ve görünür oldukları dönem kısmi sokağa çıkma 
yasağının uygulandığı 21 Mart -10 Haziran 2020 dönemidir. Yasağın gevşetilmesiyle kısmen (21 Mart – 
10 Haziran dönemine kıyasla) daha pasif bir konumda kalsalar da faaliyetlerine ara vermemiştir. 

Özellikle 29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tam kapanma sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarının faal-
iyetlerinin gerekliliği ve yarattığı toplumsal fayda yeniden görünürlük kazanmıştır. En nihayetinde, 
kamusal bir aktöre dönüşen Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarına yönelik vatandaşın algısını 
ölçmek için 2 bin 134 görüşmeyi kapsayan bir çalışmada; yapılan faaliyetlerin % 47’si gerekli, % 46’sı 
çok gerekli, % 3,2’si ne gerekli ne gereksiz, % 2,4’ü gereksiz, % 1,2’si çok gereksiz olduğu şeklinde 
neticelenmiştir.9  

Tablo 3: Vefa Sosyal Destek Gruplarında Görevli Kamu Personeli ve STK Gönüllüleri10  

Görevlilerin ve Gönüllülerin Toplam Sayısı

Polis/Bekçi Jandarma Öğretmen Din
Görevlisi

Gönüllü
Motosiklet
Sürücüsü

Diğer
(STK 

Çalışanları)

Diğer 
Kamu Per-

soneli

17.363 13.385 25.753 30.451 789 8.991 48.175

Tablo 3’te bahsi geçen görevli ve gönüllüler, iyilik faaliyetleri sürecinde terör örgütlerinin hedefi 
haline gelmiştir. Nitekim, 14 Mayıs 2020’de pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp 
ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında, 65 HD 084 plakalı araç ile yardım 
götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, terör örgütü PKK tarafından 
silahlı saldırıya uğramıştır. Gerçekleştirilen terör saldırısı neticesinde iki vatandaş şehit olmuştur.11

Sonuç olarak, il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirle-
necek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak 
sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, çalışmalarına süreç bo-
yunca kesintisiz olarak devam etmiştir.

2. GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, pandeminin başladığı günden itibaren geri gönderme 

ve geçici barınma merkezlerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alarak süreci yönetmiştir. 
Bu kapsamda, öncelikle geri gönderme merkezlerinde çalışan tüm personel, İl Sağlık Müdürlükleri per-
sonelince bahse konu virüs hakkında bilgilendirilmiş, alınacak tedbirler ve virüse karşı korunma yöntem-
leri anlatılmıştır. Bu minvalde, tüm geri gönderme merkezlerinde temizlik tedbirleri artırılmış ve sağlık 
ile temizlik malzemesinin yeterli sayıya ulaşması sağlanmıştır. Merkezlerde bir şekilde dezenfeksiyon 
işlemleri yapılmaya devam etmiş ve yabancılar merkeze alınmadan önce sağlık kontrollerinin yapılacağı 
ön kabul alanları oluşturulmuştur. Tedbirler kapsamında Kilis, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Os-
maniye’de bulunan ve geçici koruma kapsamındaki yabancılardan ihtiyaç sahibi olanların barınmasına 
9 “Vefa Sosyal Destek Grubu Faaliyetleri, Memnuniyet ve Algı Araştırması”, T.C. İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkan-
lığı & İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Kasım 2020.  Afet
10 Ibid
11 “Van’da Vefa Sosyal Destek Grubuna hain saldırı: 2 şehit”, Hürriyet, Mayıs 14, 2020, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-ha-
berleri-vanda-vefa-sosyal-destek-grubuna-silahli-saldiri-2-olu-41517530
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izin verilen 7 konteyner kentteki barınma merkezlerine, pandeminin görülmeye başlandığı Mart 2020’nin 
sonuna kadar 63 bin 948 kişi yerleşmiştir. Bahse konu merkezlerde Koronavirüs’e yönelik sık sık bilg-
ilendirmeler yapılmış ve önlemler alınmıştır. Hijyenin sağlanması bakımından dezenfeksiyon işlemlerinin 
yanı sıra görevli personelin maske ve eldiven kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir.12  

Kısa süre içerisinde tedbir malzemelerinin çeşitli STK’lar tarafından sağlanması amacıyla girişim-
lerde bulunularak geçici barınma merkezlerine yerleşenlere ilgili malzemeler dağıtılmıştır. Bahse konu 
merkezlere giriş - çıkışlar sınırlandırılmış (ör: ziyaretçilerin kabul edilmemesi ve barınanların il dışına 
seyahatlerine de izin verilmemesi gibi ) ve yabancıların bu yerlere girişlerinde ateş vb. çeşitli kontroller 
yapılarak virüsün yayılmasının önüne geçilmiştir. İlaveten, 65 yaş ve üstü yabancılar başta olmak üzere 
tüm risk gruplarının geçici barınma merkezlerinden dışarı çıkmaları önlenmiş ve bahse konu risk grubu-
ndaki vatandaşların ihtiyaçları, görevli personeller tarafından karşılanarak sosyal izolasyon ve kalabalık 
alanlardaki yoğunlukların azaltılması sağlanmıştır. Bu hususta Valilikler ve İl Sağlık Müdürleri ile koor-
dinasyon sağlanarak tedbirler uygulanmıştır.13  

3. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) VE JANDARMA GENEL   
KOMUTANLIĞI

EGM tarafından, başladığı ilk günden bu yana Koronavirüs salgınıyla mücadele İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda “SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN” sloganı ışığında 
sürdürülmektedir.14  Mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla güvenlik sahasında yeni bir an-
layış benimsenerek kamu düzeninin “güvenlik, huzur ve sağlık odaklı üçlü bir eksende ele alınması” 
sağlanmaya çalışılmıştır.15  “İyilik” ile özdeşleştirilen “çağdaş polislik” anlayışıyla kolluk birimlerinin 
yetkileri genişletilmiştir. Dolayısıyla, sınırların kontrol edilmesi, kamu düzeninin ve halkın emniyetinin 
sağlanması gibi geleneksel görevlerine ilaveten, pandemi sürecinde mecburî olarak evlerinde bulunan 
vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması şeklindeki iyilik faaliyetleri de polisler tarafından yerine 
getirilmiştir.16 Bu kapsamda kolluk kuvvetleri, Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki faaliyetlere de büyük 
katkı sağlamış, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olduğu için sokağa çıkamayan vatandaşların ihti-
yaçlarını evlerine kadar ulaştırmıştır.  Dahası, salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluştur-
duğu riski yönetme, sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında 
tutmak amacıyla bugüne kadarki en kapsamlı denetim “Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı” tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, geleneksel görevlerinin dışında, Jandarma ekipleri de pandemi döneminde 
yenilikçi yaklaşımla her türlü yardım faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu minvalde Jandarma ekipleri süreç 
boyunca, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarından gıda kolilerine ulaşmasına varana kadar mesafe gözetmek-
sizin kilometrelerce “iyilik yolculuğu” yapmıştır.17  Ayrıca, sadece insanların ihtiyaçlarını karşılamakla 
kalmamış, Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkamaması sebebiyle yiyecek bul-
makta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmamıştır. Nitekim Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 
hayvanların beslenebilmesi için kent merkezlerindeki ormanlık alanlara ve ilçelerin farklı noktalarına 
mama, yem ve su kapları konulmuştur.18  

12 Muhammed Boztepe, “Geri gönderme ve geçici barınma merkezlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı”, Anadolu Ajansı, Mart 31, 2020, 
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/geri-gonderme-ve-gecici-barinma-merkezlerinde-koronavirus-tedbirleri-artirildi/1786214
13 Ibid.
14 “Kovid-19 Salgınıyla Mücadele Denetimleri”, Emniyet Genel Müdürlüğü, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/kovid-19-salginiyla-mu-
cadele-denetimleri
15 Ufuk Ayhan ve ark., “Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik”, Polis Akademisi Yayınları, 93(38), Mayıs 2020.
16 Ibid.
17 “Jandarmadan 40 kilometrelik iyilik yolculuğu”, Haberler, Mayıs 9, 2020, https://www.haberler.com/haberler/jandarmadan-40-kilomet-
relik-iyilik-yolculugu-13203411-haberi/
18 “Jandarma ekipleri kısıtlamada sokak hayvanlarını besledi”,T.C. İçişleri Bakanlığı, Mayıs 2, 2021,  https://www.icisleri.gov.tr/jandar-
ma-ekipleri-kisitlamada-sokak-hayvanlarini-besledi
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1

Güvenlik görevlileri tarafından pandemi sürecinde tedbirler ve tedbirlere uyum büyük önem arz et-
miştir. Nitekim, süreç boyunca genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suça karışan kişilerin yakalan-
ması, salgınının yayılımının engellenmesine yönelik tedbirlerin uyulmasına ilişkin büyük çaplı denetimler 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, günübirlik kiralanan evler başta olmak üzere konaklama tesislerinin 
kimlik bildirme işlemlerine ve her ilin risk derecesine göre belirlenen pandemi tedbirlerine yönelik 1774 
sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve ilgili genelgeler doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığı tarafından Nisan ayında 8 bin 173 ekip ve 30 bin 922 personelin katılımı ile tedbirlere 
uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler sağlanmıştır.20  

3 

Koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme döneminde de güvenlik güçlerinin 
faaliyetleri devam etmiştir. 27 Haziran’da 81 İl Valiliğine gönderilen “Kademeli Normalleşme Tedbirleri 
Genelgesi” kapsamında güvenlik güçleri berber, kuaför, alışveriş merkezi, market, pazar yeri ve toplu ula-
şım faaliyetlerinde belirlenen kurallara yönelik denetimlere kısa süre içerisinde başlamış ve bahse konu 
yerlerde hijyen ve izolasyon kurallarına uyulup uyulmadığı denetlenmiştir.22  Ayrıca, Jandarma ve Sahil 
19 “Jandarma sokak hayvanlarını besledi”, Sabah, Mayıs 2, 2021, https://www.sabah.com.tr/kastamonu/2021/05/02/jandarma-sokak-hay-
vanlarini-besledi 
20 “Günübirlik Kiralanan Evler ve Pandemi Tedbirleri Uygulaması Gerçekleştirildi”, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Nisan 4, 2021, https://www.egm.gov.tr/gunubirlik-kiralanan-evler-ve-pandemi-tedbirleri-uygulamasi-gerceklestirildi
21 “Tüm Türkiye'de Koronavirüs Tedbirleri Denetimi”, T.C. İçişleri Bakanlığı, Ağustos 6, 2020, https://www.icisleri.gov.tr/tum-turkiye-
de-koronavirus-tedbirleri-denetimi
22 “Uşak polisinden ‘korona virüs’ denetimi Kontrollü normalleşme ile açılan iş yerleri denetlendi”, Habertürk, Mayıs 15, 2020, https://www.
haberturk.com/usak-haberleri/77960488-usak-polisinden-korona-virus-denetimikontrollu-normallesme-ile-acilan-is-yerleri-denetlendi

Görsel 4: “Jandarma sokak hayvanlarını besledi19

Görsel 5: “Tüm Türkiye’de Koronavirüs Tedbirleri Denetimi”21
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Güvenlik ekipleri sahillerdeki maske ve mesafe denetimlerini süreç boyunca kesintisiz bir şekilde devam 
ettirmiştir.23  

4. AFET VE ACIL DURUM YÖNETIMI BAŞKANLIĞI (AFAD)
Türkiye’nin pandemiyi en az zararla atlatabilmesi için 7/24 çalışan kurumlar arasında, AFAD  da güçlü 

şekilde faaliyet göstermiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, salgının ülke-
mizde görülmeye başladığı ilk üç ayda 69 bin 146 vatandaş, AFAD koordinasyonu ile Koronavirüs tedbir-
leri kapsamında yurtlarda karantinaya alınmıştır. Bu kapsamda AFAD, yurtlara yerleştirilen vatandaşların 
ihtiyaçlarını karşılarken iaşe, hijyen ve temizlik malzemesi ile sağlık konularında destek vermiş ve ilk üç 
ayda gözlem sürecini tamamlayan 53 binden fazla vatandaşın memleketlerine dönüşlerini  ücretsiz bir 
şekilde karşılamıştır. Bu kapsamda ulaşım çalışmalarını, 77 AFAD İl Müdürlüğü’nden bin 997 personel, 
425 araç ile gerçekleştirmiştir.  Ayrıca AFAD, binin üzerinde personel ve araçlarıyla Vefa Sosyal Destek 
Gruplarında çalışarak, evinden çıkamayan risk grubundaki vatandaşların ihtiyaçlarının temin edilmesine 
de destek olmuştur. Nitekim AFAD araçları, mecburi dışarı çıkma durumlarında da vatandaşları, sağlık 
kurumları ve bankaların kapısına kadar götürüp ardından evlerine ulaştırmıştır. Bu kapsamda pandemiyle 
mücadelede sürdürülen faaliyetler için AFAD, önemli miktarda kaynak da ayırmıştır. Yapılan bütün bu 
faaliyetleri AFAD; KYK, EGM, Türk Kızılayı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği 
yaparak sürdürmüştür. Dahası, yurtlardaki gözetim faaliyetlerinin sekretaryasını da yürütmüş ve yönlen-
dirmesini yapmıştır.24

AFAD’ın pandemiyle mücadelesi sadece ülke içindeki faaliyetlerle sınırlı kalmamıştır. Dünyanın dört 
bir yanındaki insanların yardımına koştuğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “AFAD, bir yanda 
afet yönetimi için bünyesindeki uzman personeli, araç gereç parkuru, lojistik depoları, destek depolarıyla, 
81 il teşkilatlarıyla önemli bir fiziki kapasite oluşturdu, bir yandan da afet yönetimini ‘afet öncesi-afet 
anı müdahale-afet sonrası iyileştirme’ şeklinde üç aşamada ele aldı. Buna ait stratejik planları oluşturdu, 
sivil toplumu afet yönetimine dahil etti, kamu kurumları arasındaki iletişimi, koordinasyonu ve işbölü-
münü sağlayan bir çatı kurum olarak aslında Türkiye’nin afet yönetim gücünün tüm parçalarını bir araya 
getirdi. Hem Türkiye’nin köklü devlet geleneğinden istifade etti, hızlı teşkilatlandı, hızlı sonuç aldı hem 
de Türkiye’nin 21. yüzyılda ürettiği devlet gücünden istifade etti. Kendi ülkesindeki ve coğrafyasındaki 
afetzedelere, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar tüm mazlumlara el uzatabildi” şeklinde açıklamada buluna-
rak AFAD’ın pandemiye karşı küresel mücadeledeki önemini belirtmiştir.25  

SONUÇ
Türkiye’de Mart 2020’de ilk vakanın görülmesinin hemen ardından, erken tedbirlerle ülke içerisinde 

salgının kontrol altına alınması yolunda önemli bir başarıya imza atılmasına katkı sağlayan kurumlardan 
birisi de, Türk Kamu Yönetimi içinde köklü bir yeri bulunan İçişleri Bakanlığı olmuştur. T.C. İçişleri 
Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, vatandaşı iki yılı aşkın bir süredir gündemde olan Koronavirüs tehdidinden 
koruyabilmek amacıyla yurdun iç güvenliğini ve asayişini sağlamak, kamu düzenini korumak vb. gele-
neksel görevlerinin yanında bahse konu virüs dolayısıyla evlerinden çıkamayan vatandaşların yiyecek ve 
çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması hususunda büyük bir katkı sağlamıştır. Dolayısıyla daha önce benzerine 

23 “Jandarma karadan, Sahil Güvenlik denizden uyardı Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde sahillere 
akın eden vatandaşları maske ve mesafe konusunda Sahil Güvenlik ekipleri denizden, Jandarma karadan uyardı”, Habertürk, Mart 13, 2021,
https://www.haberturk.com/mugla-haberleri/85489996-jandarma-karadan-sahil-guvenlik-denizden-uyardicovid-19-salgin-tedbirleri-kapsa-
minda
24 “AFAD Koronavirüsle Mücadeleye Omuz Veriyor!”, AFAD,  Mayıs 8, 2020, https://www.afad.gov.tr/afad-koronavirusle-mucadeleye-o-
muz-veriyorr
25 “İçişleri Bakanı Soylu: AFAD, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar tüm mazlumlara el uzatabildi”, Hürriyet, 
Aralık 16, 2021, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/icisleri-bakani-soylu-afad-ortadogudan-afrikaya-kadar-tum-mazlumlara-el-uzatabil-
di-41962323
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çok az rastlanılmış olan bu dönemde İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, yeni dönem kriz yönetimine 
hızlıca adapte olarak insanı önceleyen güvenlik anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Valilikler, Kay-
makamlıklar ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
bu kapsamdaki insani faaliyetlerini Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki çalışmaları hususunda büyük bir 
özveriyle devam ettirmiştir.

 Salgınla mücadeleyi Türkiye, sadece ülke sınırları içerisinde değil küresel düzeyde de devam ettirmiş 
ve bu dönemde küresel çaptaki insani faaliyetlerin öncülerinden olmuştur. Maske ve tıbbi cihaz elde etme 
savaşlarının yaşandığı bir dönemde Türkiye, başta AFAD, Kızılay, TİKA ve Milli Savunma Bakanlığı ol-
mak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların yoğun mesailer harcaması neticesinde dış yardım faaliyetlerinde 
büyük bir rol oynamıştır. Yardım diplomasisi doğrultusunda Balkanlar’dan, ABD, İngiltere, İspanya, İtal-
ya, Somali ve İran’a kadar bir çok farklı ülkeye maske, hijyen malzemeleri, tıbbi cihaz vb. yardımlarında 
bulunan Türkiye, salgınla mücadele faaliyetlerini küresel bir aktör olarak sürdürmüştür.
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TÜRKİYE'DE COVİD-19 VE KARANTİNA POLİTİKALARI

Doç.Dr. Tekin AVANER*1 -  Sultan ÖZSOY**2

GİRİŞ
Çin’in Wuhan Şehri’nde 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan koronavirüs ailesinin yeni türü, CO-

VID-19 (SARS-CoV-2) olarak adlandırılmıştır. Kısa sürede tüm dünyanın dengelerini altüst eden; sadece 
sağlık alanını değil siyasi, sosyal, güvenlik gibi birçok alanı etkileyen bu yeni virüsün neden olduğu tah-
ribat üzerine de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından süreç “pandemi” şeklinde tanımlandı. Bununla 
birlikte her ülke pandemiyi en az hasarla atlatabilmenin yollarını aramaya başladı. Maske kullanımına, 
hijyen kurallarına dikkat çekildi; izolasyon, sosyal mesafe gibi önemli tedbirlerle etkili kriz yönetimleri 
hayata geçirilmeye çalışıldı. Özellikle de vaka ve ölüm oranlarını kontrol altında tutmanın etkili yolla-
rından biri olan karantinaya başvuruldu; karantina politikaları bağlamında genelgeler çıkartılarak birçok 
kısıtlamaya gidildi.

Türkiye, COVID-19 ile mücadele süreci öncesinde risk yönetimi noktasında çeşitli uygulamalar ger-
çekleştirdi: Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı uygulamaya koymak, Pandemik Influenza Ulusal Hazırlık 
Planı’nı hazırlamak, Bilim Kurulu’nu oluşturmak vb. Bu tedbirler sayesinde de salgını çoğu ülkeye na-
zaran hazırlıklı karşıladı. Risk yönetimindeki adımlar kriz yönetimindeki en önemli yardımcılar oldu. 
Ayrıca bu kriz, devletleri de proaktif yaklaşımlar geliştirmeye itti. “Maske, Mesafe, Temizlik”, “Evde 
Kal Sağlıklı Kal”, “Hayat Eve Sığar” mottoları ile toplumun dikkati çekilmeye çalışıldı, eski normallere 
veda edildi ve “yeni normal” olarak adlandırılan bir süreçle “kontrollü sosyal hayat” adı altında yaşamayı 
öğrenmek zorunlu hale geldi. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar ile 20 yaş altı için daha kısıtlayıcı 
karantina uygulamaları başlatıldı. Virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için uygulanan bir halk sağlığı 
tedbiri olarak karantina; genelgeler ile bir dizi yasal politikanın hayatımıza girmesindeki temel aktör oldu. 
Tüm süreç düşünüldüğünde alınan kararlar kimi zaman artırımlı-eklemeli (incremental) kamu politikası 
modeliyle karşımıza çıkarken; kimi zaman da rasyonel (rational) kamu politikası modeliyle karşımıza 
çıkmıştır. Bu da kamu politikası süreç modellerinden karma modelin uygulandığını göstermiştir. Ayrıca 
son aşamada Türkiye’nin ABD ile karantina politikaları bağlamında karşılaştırılması, farklı devlet model-
lerinde sürecin nasıl yönetildiğini göstermesi bakımından anlamlı görülmüştür.

Bu çalışma ilk etapta COVID-19 ve karantina kavramlarının içeriğini irdelemekte; sonrasında da Tür-
kiye’nin COVID-19 ile mücadelesinde karantina yönetiminde hayata geçirilen politikalara odaklanmak-
tadır. Bu kapsamda da resmi yayınlar, raporlar ile basın-yayın aracılığıyla ilan edilen gelişmeler takip 
edilmiş; literatür taramasına başvurulmuştur. İlgili Cumhurbaşkanlığı ve diğer devlet organlarınca yayım-
lanmış Genelgeler kronolojik olarak değerlendirilmiştir.

1. COVID-19 ve Karantina Kavramları Üzerine
Çin’in Hubei Eyaleti’nin Wuhan Şehri’nde 2019 yılının son günlerinde ortaya çıkan ve deniz ürünleri 

pazarından yayıldığı düşünülen yeni koronavirüs, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Koro-
navirüs ailesinin ilk kez görülen bu türü 13 Ocak 2020 tarihinde COVID-19 (SARS-CoV-2) olarak ad-
landırılmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2020a). Vaka ve ölüm oranlarındaki hızlı artışla birlikte Dünya Sağlık 
Örgütü’nün 11 Mart 2020’de süreci “pandemi” şeklinde tanımlaması da durumun ciddiyetini gözler önüne 
sermiştir. Bu tarih ayrıca Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının da görüldüğü gün olarak karşımıza çıkmak-
tadır (Euronews, 2020).
* JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü, tekinavaner@hotmail.com, Orcid: 0000-0003-4014-0131
** Yüksek Lisans Öğrencisi,JSGA  Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü, sultan_ozsoy@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-
2828-9251 
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COVID-19 da diğer koronavirüsler gibi RNA genetik materyalinden meydana gelmiştir. Ancak 2002-
2003 yıllarında görülen Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) ve 2012’deki Orta Doğu Solu-
num Sendromu (MERS-CoV)’ndan daha ölümcül olması dikkat çekmektedir. Virüs temelde damlacık 
yoluyla başkalarına geçmekte ve inkubasyon süresi de 2-14 gün arasında değişmektedir (Şengül ve Ünal, 
2020: 163). Hastalığın kontrol altına alınması için bulunan aşılar tüm dünyaya uygulanana kadar; çeşitli 
ilaç tedavileri, birtakım hijyen kurallarına uyulması, izolasyon, karantina gibi uygulamalar gerçekleştiril-
mektedir (Şahin ve Demir, 2020: 65-66). Bunların yanında ülkelerin süreci en az hasarla atlatabilmesi için 
birçok önemli başlık göze çarpmaktadır. Sağlık sistemindeki insan kaynağının (doktor, hemşire vb.) ve 
fiziksel altyapının (hastane, yatak, yoğun bakım sayısı vb.) yeterliliği, çeşitli kısıtlama ve yasaklamalara 
gidilmesi, sosyal mesafenin korunması, çalışma saatlerinin revize edilmesi, çeşitli mekânların kapatılma-
sı, uzaktan eğitimin sürdürülmesi, medya aracılığıyla halkın doğru bilgilendirilmesi, krizle başa çıkma 
stratejilerinin geliştirilmesi gibi önlemlerin hayata geçirilmesi kritiktir (Samancı, 2020: 9-10).

Ulusal düzeyde bakıldığında devletin, kamu kurumları ve özel sektör ile topyekûn bir mücadele için-
de çalışmalar yürütme gayreti, COVID-19 virüsünün etkilerini en aza indirme gayesini taşımaktadır. Bu 
yolda başvurulan bir araç olarak karantina; salgının seyrinde yarattığı değişimler açısından incelenmesi 
gereken bir mefhum olarak görülmektedir. Karantina, bulaşıcı bir hastalıkla karşılaşmış olabilecek kişi-
lerin, hastalık virüsünü taşımadıkları netleşene kadar belirlenen bir yerde tutulmasıdır. Böylelikle bulaş 
riski azaltılarak hastalığın seyri kontrol altına alınmaya çalışılır (AnaBritannica, 1988: 593-594). Başka 
bir tanımlama da kişilerin faaliyetleri ve iletişiminin kısıtlanarak bir dizi önleme başvurulması şeklindedir 
(Merriam-Webster, 2020). Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık 
Planı’nda da karantina, sağlık izolasyonu olarak karşılık bulmakta; bulaşıcı hastalık etkenine maruz kal-
mış olanları kuluçka süresince kimseyle temas ettirmemek adına yapılan faaliyetlerin tümü olarak açık-
lanmaktadır (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2019).

Kamu sağlığı için uygulanan, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile hayata geçirilen 
karantina politikaları incelendiğinde; Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2005 yılında yürürlüğe giren Ulus-
lararası Sağlık Tüzüğü’ne (International Health Regulations) göre uygun bir politika olarak görülmektedir 
(Yavuz, 2020: 215).

2. Türkiye’de COVID-19 Pandemisi ile Mücadelede Karantina Yönetimi
Türkiye özelinde COVID-19 pandemisiyle mücadelede sürecin en başından itibaren Cumhurbaşkanı 

başkanlığında, başta Sağlık Bakanı olmak üzere ilgili bakanların, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, özel 
sektörün arasında uyumlu bir çalışma düzeni oluşturulmaya çalışılmış; etkili bir yönetim süreci hedeflen-
miştir (Demircioğlu, Avşar, ve Tuncer, 2020). Bu koordinasyonda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya 
da diğer deyişle Türk tipi başkanlık sistemine geçişin etkilerine de değinmek gerekir. Yürütme organının 
hızlı kararlar alıp uygulamaya geçirebilmesi, Cumhurbaşkanına kararnameler yoluyla düzenleme yetkisinin 
verilmesi, politika önerileri oluşturulması adına dokuz politika kurulunun inşası, dört ofisin kurulması gibi 
uygulamalar yeni hükümet sisteminin özellikleridir (Avaner ve Volkan, 2019: 115-119). Pandemi sürecinde 
karantina yönetimi açısından da bu değişimlerin önemli etkileri olduğu düşünülmektedir. Hızlı bir şekilde 
çıkartılan ve karantina politikaları temelinde oluşturulan Cumhurbaşkanlığı genelgeleri bunun bir örneğidir.

COVID-19 pandemisi ile mücadelede karantina yönetimine yeni sistem ışığında üç farklı perspek-
tiften (risk yönetimi, kriz yönetimi ve kamu politikaları) bakarak uygulamaları değerlendirmek yerinde 
olacaktır.

2.1. Salgın Öncesi Süreçte Risk Yönetimi ve Uygulamaları
Risk sözcüğü kötü bir şeyler olma olasılığının bulunması, tehlikeli durum, zarar anlamlarında kul-

lanılmaktadır (Cambridge Dictionary, 2021). Risk yönetimi ise ortaya çıkabilecek tehlikelerin bir afete 



11

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

dönüşmeden önce çeşitli tedbir ve çalışmalarla bir plan dâhilinde önlenmeye çalışılmasıdır. Bunun için 
risk senaryoları hazırlanır, zararların en aza indirilmesi adına planlar yapılır, mevcut kaynaklar gözden 
geçirilir ve eksikler giderilir (Özkul ve Karaman, 2007: 256).

Zamanla küresel dünyanın riskli, kaotik, karmaşık, belirsiz bir hal alması toplumları bir risk toplumu-
na dönüştürmüş ve insanlığı kitlesel zararlara yol açan birçok tehditle karşı karşıya bırakmıştır. Risk-kriz 
evreni de bunlara paralel olarak farklılaşmıştır. İnsanların yaşaması, devletlerin ayakta kalması da sorun-
lara direnç gösterebilmelerine ve riskleri başarıyla yönetebilmelerine bağlı hale gelmiştir (Ekşi, 2020: 2).

İnsanlık geçmişte tek bir sorunla başa çıkmaya çalışırken bugün domino taşları gibi birbirine bağlı bir-
çok felaketle uğraşmak durumunda kalmıştır. Bu da akıllara kelebek etkisini getirmektedir. Artık sadece 
bir teori olmayan, günlük yaşamın bir parçası haline gelen kelebek etkisi; sistemdeki küçük bir değişikli-
ğin çok büyük, geniş çaplı etkilere sebep olacağını anlatır (Darıcı, 2020: 280). Çin’de görülen küçük bir 
virüsün kısa bir zaman diliminde dünyanın her yerine yayılarak bütün dengeleri değiştirmesi, yerel bir 
riskin küresel bir krize dönüşmesi gibi.

COVID-19 salgını Türkiye’de görülmeden önce ülke için büyük bir risk teşkil ediyordu. Bu noktada 
geçmişte böyle bir pandemi riskine karşı hangi stratejiler geliştirildi, ülkede ilk vaka görülene dek hangi 
önlemler alındı, hükümet nasıl bir politika izledi bunlar hep risk yönetiminin çıktıları olarak görülmekte-
dir. Her bir uygulama da süreç yönetiminin seyrine etki etmektedir.

2002 yılına baktığımızda, açıklanan Acil Eylem Planı “Herkese Sağlık” mottosu ile uygulamaya kon-
muştur. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması, koruyucu sağlık hizmetlerine 
önem verilmesi, özel sektörün alana yaptığı yatırımların özendirilmesi, genel sağlık sigortası sisteminin 
kurulması, aile hekimliği uygulamasına geçilerek sevk zincirinin kurulması gibi yenilikler planlanmıştır 
(T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı , 2003). Bu amaçlarla da 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Progra-
mı” hayata geçirilmiştir. Bu programın hedefi milletin sağlık düzeyini iyileştirmek, sağlık hizmetlerine 
erişimi kolaylaştırmak, bölgeler arası hizmet kalitelerini dengelemek olmuştur. Ayrıca şehir hastanelerinin 
kurularak hizmet sunum kapasitesinin artırılmasının amaçlanması bir diğer detaydır (Çavmak ve Çavmak, 
2017: 52-54). Tüm bunların yanında sağlık personeli sayısında yaşanan artış da dikkat çekmiştir.

YILLAR HEKİM HEMŞİRE DİĞER SAĞLIK 
PERSONELİ

1998 77.344 69.246 41.461
2002 91.949 72.393 50.106
2006 104.475 82.626 67.514
2010 123.447 114.772 99.302
2014 135.616 142.432 138.878
2018 153.128 190.499 177.409

Kaynak: (TÜİK, 2020)
Tablo 1 incelendiğinde yıldan yıla hekim, hemşire ve diğer sağlık personeli (psikolog, röntgen teknis-

yeni, laboratuvar teknisyeni sosyal çalışmacı, tıbbi sekreter, biyolog vb.) sayısındaki planlanan artış göze 
çarpmaktadır. Bu artışların, TÜİK istatistikleri incelendiğinde kişi başına düşen sağlık personeli sayısın-
daki oranları artırdığı ve sağlık koşullarını da iyileştirdiği gözlemlenmiştir (TÜİK, 2020).

COVID-19 salgını göz önünde bulundurulduğunda kriz öncesi süreçte risk yönetimi açısından yu-
karıdaki reformların, politikaların var olması önemli görülmektedir. Hastaların sağlık kuruluşlarında 
yeterli donanım (yatak, yoğun bakım bakım yatağı, mekanik ventilatör sayısı vb.) ve personelle tedavi 
edilmeleri ülkedeki vaka ile ölüm oranlarına da yansımış; Türkiye diğer birçok ülke ile kıyaslandığında
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COVID-19 pandemisinin ilk dönemlerinde sağlık sistemine, kapasiteyi aşan bir yük oluşturmamıştır 
(TGA, 2020).

Bir diğer gelişme de T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 2019’da ya-
yımlanan “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” olmuştur. Bu plan ülkedeki tüm kişi, kurum ve 
kuruluşların herhangi bir influenza ortaya çıkması halinde sorumluluklarını bilmeleri, hazırlık yapmaları, 
gerekli koordinasyonu sağlamaları ve iletişimi aksatmamaları konusunda bilgilendirme yapmak amacıy-
la oluşturulmuştur (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2019: 4). Böylelikle COVID-19 krizi henüz ortaya 
çıkmadan önce Sağlık Bakanlığı’nın elinde bir rehber yer almıştır. Ancak sadece influenza açısından bir 
rehberin varlığı bu alandaki eksikliği de kamuya göstermiştir. 

Ülkedeki COVID-19 ile mücadelede halkın yanında olan ve çeşitli hizmetler sunan Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dikkat çekmektedir. Herhangi bir afet durumunda zararların en aza in-
dirilmesi, iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi, koordinasyonun sağlanması ve hatta bir afet ortaya çık-
madan önce gerekli tedbirlerin alınması gibi görevler üstlenen İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir yapıdır. Risk 
ve kriz yönetimi noktasında tehlike ve risk sinyallerini alarak bir an önce önlem alma gayesiyle hareket 
etmektedir (AFAD, 2019). ABD’de de buna benzer bir yapı olan FEMA (Federal Emergency Management 
Agency) faaliyet göstermekte ve felaket senaryoları hazırlayarak gelecek acil durumlar için tahminler yü-
rütmekte, önlemler almaktadır (FEMA, 2021). Türkiye’de felaket ve kriz senaryoları üreten bir kurumun 
varlığına rastlanmaması da ABD ile kıyaslandığında bir eksiklik olarak saptanmıştır. AFAD’a böyle bir 
görev yüklenebileceği düşünülmekte; böylece gelecek dönemlerde karşılaşılabilecek bir pandemide daha 
tedbirli olunacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye’de ilk vaka henüz görülmemişken 10 Ocak 2020 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
başkanlığında bir “Bilim Kurulu” oluşturulması dikkat çeken diğer bir uygulamadır. Her biri alanında 
uzman ve akademisyen olan 31 kurul üyesi bulaşıcı hastalıklar ve virüsler hakkında önceden çalışmaları, 
tecrübeleri olan isimler olup bir araya gelerek salgının seyri, karşılaşılacak senaryolar ve alınacak önlem-
ler üzerine önlemler alıp politikalar geliştirmeye başlamıştır. Bunların yanı sıra halkın medya aracılığıyla 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi de sağlanmıştır (Darıcı M. , 2020: 468).

COVID-19 krizi öncesi genel hatlarıyla düşünüldüğünde risk yönetimi süreci üzerinde yeni yönetim 
sisteminin etkileri de göze çarpmaktadır. Nitekim salgın öncesi ve sonrası süreçte sistemin uygulamadaki ba-
şarısını değerlendirme imkânı doğmuştur. Kamuoyunun medya aracılığıyla bilgilendirilerek şeffaflık ilkesi, 
yasalar çerçevesinde genelgeler çıkartılarak alınan tedbirlerde orantılılık ilkesi, Bilim Kurulu tavsiyeleri ile 
katılım ilkesi, politika belirlemede başvurulan etkinlik ve verimlilik ilkeleri, her gün yapılan test sayılarının, 
vaka ile ölümlerin açıklanarak açıklık ilkesi hayata geçirilmeye çalışılmış; bu kriz döneminde yeni hükümet 
sisteminin artıları ve eksilerini gözlemleme şansı yakalanmıştır (Turan ve Çelikyay, 2020: 10).

Halk Katılımı

Cumhurbaşkanlığı Başkanlıklar

Valilikler
İl Pandemi Kurulları
İl Hıfzısıhha Kurulları
Yerel Yönetimler
Vefa Sosyal Destek Grubu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Risk

Kriz

Risk
Yönetimi

Kriz
Yönetimi

Sağlık Bakanlığı

Kaynak: (Turan & Çelikyay, 2020, s. 11).
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Şekil 1’de COVID-19 risk yönetiminde politika belirlemede yer alan aktörlere yer verilmiştir. Sağlık 
Bakanlığı’nı merkezde tutan, Cumhurbaşkanlığı ile kabinesinin yürüttüğü, halkın da sürece katıldığı, krizle 
savaş adına birçok yeni yapının temelinin atıldığı ve tüm birimler arası koordinasyonu sağlamayı hedef alan 
bir model görülmektedir.

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın 29.07.2020 tarihine gelindiğinde COVID-19 tablosunda terminolojik bir 
değişikliğe giderek “bugünkü vaka sayısı” ifadesinin yerini “bugünkü hasta sayısı” alması çeşitli soru işaret-
lerini doğurmuş ve halkın verilerin güvenilirliğini tekrar düşünmesine neden olmuştur (Ergin, 2020). Burada 
sistemin şeffaflığının sorgulandığını da belirtmek gerekmektedir. Bu uygulama daha sonra değiştirilerek 
tekrar vaka sayısı parametresine dönülmüştür.

2.2. Salgın Sürecinde Kriz Yönetimi ve Uygulamaları
Genel anlamıyla kriz; beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve kısa sürede harekete geçilmesi gereken 

acil durumlardır. Hazırlıksız yakalanıldığı için de insanları ve sistemleri tehlikeye sokan, strese sebebiyet 
veren, yöneticileri de proaktif yaklaşımlar geliştirmeye iten bir süreçtir (Güreşçi, 2020: 56).

Bir örgütün varlığını, geleceğini, başarısını, amaçlarına ulaşmasını, başkalarının gözündeki konumunu 
etkileyen kriz; sadece sayılan olumsuzluklar olarak değil eğer iyi idare edilebilirse fırsata çevrilebilen 
durumlar olarak da tanımlanmaktadır (Sezgin, 2003: 182). İyi yönetilebilen bir kriz sonunda başta yöne-
ticiler olmak üzere; vatandaşların, medyanın, uluslararası kesimin güveni kazanılmış olur (Tengilimoğlu, 
Işık, ve Akbolat, 2018: 528).

COVID-19 bugün insanlığın yaşadığı belki de en büyük krizlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu salgın sebebiyle ülkelerin en başta sağlık alanı olmak üzere siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, güven-
lik gibi birçok başlığı masaya yatırarak değerlendirmeleri gerekmiştir. Krizle mücadelede elde var olan 
politikaların, sistemlerin, her alana ayrılan bütçenin, insan kaynağının yeterliliği sorgulanmıştır. Peki, 
Türkiye’yi düşündüğümüzde bu salgın krizini kaynak ve politika açısından nasıl bir düzen içerisinde kar-
şılaşmıştır? 2019 yılı OECD verileri incelendiğinde Türkiye, diğer ülkelere kıyasla toplam sağlık harca-
ması yönünden %4,4 ile son sırada yer almaktaydı. İlk sırada %17 ile ABD, sonrasında %12,1 ile İsviçre 
ve üçüncü olarak da 11,7 ile Almanya vardı (OECD, 2019). Ancak sağlık alanına ayırdıkları payları yük-
sek olan bu gelişmiş ülkeler, COVID-19 ile mücadele sürecinde başarılı bir başlangıç yapma noktasında 
aynı üst sıralarda yer alamadılar. Kriz yönetimi konusunda zamanında etkili bir politika üretmede geç 
kaldılar, az sayıda yoğun bakım üniteleri vardı, hastaneye ödenmesi gereken ücretler çok yüksekti ve bu 
sebeplerle de vakaların hızla yayılmasına şahit oldular. Türkiye ise bu süreçte, geçmişte sağlık sisteminde 
yaptığı reformların olumlu etkisini görmüştür (İmga ve Ayhan, 2020: 27).

Virüs kriziyle başa çıkmanın en temel kuralı sosyal mesafe olmuştur. Bunun yanında “Maske, Mesafe, 
Temizlik”, “Evde Kal Sağlıklı Kal”, “Hayat Eve Sığar” mottolarıyla toplumun dikkati çekilmeye çalışıl-
mıştır. Artık eski normallere veda edilmiş ve yeni normal olarak adlandırılan bir süreçle kontrollü sosyal 
hayat adı altında yaşamayı öğrenmek zorunlu hale gelmiştir. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar ile 20 
yaş altı için COVID-19 krizi daha kısıtlayıcı birtakım tedbirlerle geçmiştir. Çünkü en riskli grup bunlardı 
(Okumuş, 2020: 74-76). Çalışma koşulları değiştirilmiş ve evlerin fonksiyonu dönüşerek artık ofis olarak 
da kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde sosyal hareketlilik de azaltılarak virüsün duruma nasıl tepki ver-
diği ölçülmeye çalışılmıştır. Mart 2020’nin sonunda açıklanan verilere göre de Türkiye’de hareketliliğin 
yaklaşık %48 azaldığı saptanmıştır (Aydın, 2020: 515-516).

3. Salgın Sürecinde Karantina Uygulamaları ve Karma Model Temelli Kamu Politikaları
COVID-19 salgını ile mücadelede karantina; virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için uygulanan 

bir halk sağlığı tedbiri olup izlenilen stratejilerin de çekirdeğini oluşturmaktadır. Aynı zamanda geçmiş 
salgınlar (veba, kolera, grip vb.) düşünüldüğünde bugünün koşullarından çok farklı olunsa da hastalık 
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taşıyan kişilerle teması en aza indirmenin etkili bir yolu olarak karantina, çoğunlukla etkili bir yöntem 
olmuştur (Tognotti, 2013: 258). 

Türkiye COVID-19 salgını ile savaşırken her alanda (ekonomik, sosyal, siyasi, güvenlik, eğitim, 
sağlık, sanat, kültür vs.) düzenlemeler yapmakta; Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgeleriyle 
bir dizi yasal karantina politikasını uygulamaya çalışmaktadır. 

TARİH TEDBİRLER

14 Ocak 2020 Sağlık Bakanlığı tarafından ilk “2019-nCoV Hastalığı Rehberi” yayımlandı.

15 Mart 2020 Umreden dönen yolcular Ankara ve Konya’da 14 günlüğüne öğrenci yurtların-
da karantinaya alındı.

21 Mart 2020 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildi, Vefa 
Sosyal Destek Grupları oluşturuldu.

28 Mart 2020 Askerler 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis edilecektir.
4 Nisan 2020 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirildi.

10 Nisan 2020 İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta 
sokağa çıkma yasağı getirdi.

21 Mayıs 2020 Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantinaları artık yurtlarda değil evlerinde 
yapılacak.

28 Mayıs 2020 1 Haziran itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçilecek.

9 Haziran 2020

• 65 yaş üzeri kişilerin her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları-
na izin verildi.
• 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ebeveynlerinin refakatinde olmaları kaydıyla 
tamamen kaldırıldı.

1 Aralık 2020

Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 saatleri arasında genel sokağa çıkma kısıt-
laması uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonlarının tamamında (Cuma 21:00’den 
Pazartesi 05:00’e kadar) uygulanacak.

Kaynak: (AA, 2020).

Yukarıda da görüldüğü üzere Türkiye, ilk COVID-19 vakasının saptandığı 11 Mart tarihinden çok 
zaman önce krizle mücadele için çeşitli tedbirlere başvurmuştur. Karantina bazında bakıldığında bilgilen-
dirici rehberlerin yayımlanması, yurtdışından gelenlerin 14 gün süreyle karantinada tutulma zorunluluk-
ları, belli yaş gruplarının evlerde kalmaları sağlanarak vaka sayılarının azaltma girişimleri, sokağa çıkma 
kısıtlamaları karantina politikalarının bazılarıdır (İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, 2020). 

COVID-19’un hayatımıza bir kavram olarak girdiği ilk andan bugüne değin kronolojik olarak tüm 
süreci düşündüğümüzde alınan kararlar kimi zaman artırımlı-eklemeli (incremental) bir modelle karşımı-
za çıkarken; kimi zaman da rasyonel (rational) modelle karşımıza çıkmıştır. Bu da akla kamu politikası 
süreç modellerinden karma modeli getirmektedir. Karma modeli daha iyi anlamak adına eklemeli ve ussal 
modeli incelemek fayda sağlayacaktır:

Charles Lindblom’un öne sürdüğü artırımlı-eklemeli (incremental) modele göre yeni kamu politika-
ları öncekilerin üstüne eklenir ve yeni kararlar eski kararlardan tamamen kopuk değildir. Mevcut kararlar 
az miktarda değiştirilerek, güncellenerek yeni politikalar üretilir. Bazı durumlarda olağanüstü koşullarla 
karşılaşılmakta ve yepyeni bir politika oluşturmak için yeterince bilgi ve vakte sahip olunamamaktadır. 
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Ayrıca siyasiler için eski düzeni yıkıp yenisini kurmak daha çok tartışma yaratacağı düşüncesiyle de bu 
eklemeli modelin seçildiği görülmektedir (Yıldız, 2011: 9-10). Eklemeli süreç modeli diğer taraftan akıl-
lara Herbert Simon’un “sınırlı rasyonellik” (bounded rationality) kavramını getirmektedir. Bu mefhuma 
göre bireyler tam anlamıyla rasyonel hareket edemez; gerek çevresel gerekse de örgütsel kısıtlılıklar bire-
yi sınırlar. Modern dünyanın her detayına hâkim olmak imkânsızdır, ideal tip insanın varlığı söz konusu 
değildir ve sınırlı rasyonellik tam da burada devreye girer. İşte bu yüzden siyasilerden doyum sağlayıcı 
kararlar almaya çalışır, radikal kararlar değil (Tozlu, 2016: 38). Simon bir taraftan bu görüşleriyle ekle-
meli modele gönderme yapmaktadır. Lindblom da sınırlı politika seçeneği olduğunu savunur. Ona göre 
sistem, aksaklıkları bulup çözmeye çalışarak mevcudun üzerinden giderek ilerlemelidir. Bu süreçte de 
toplumun katılımı, kurumlar arası eşgüdüm sağlanmalıdır (Erat ve Kaçer, 2014: 62-63).

Lindblom artırımlı modeli, rasyonel modele karşılık geliştirmiştir. Rasyonel yaklaşımın temellerini de 
Harold D. Lasswell atmıştır. Bu modele göre siyasiler tam bilgiye sahiptir, bilgilerini gerekli probleme 
uygulayabilir, etkili çözümleri listeler ve yaratıcı kamu politikaları geliştirebilirler. Burada hâkim olan 
düşünce kamu çıkarlarının en iyi şekilde korunduğudur. Ancak her iki modele bakıldığında; eklemeli mo-
delin yeniliklere kapalı yapısı, ortaya çıkabilecek problemlere karşı yetersiz duruşu ve zamana ayak uy-
duramayışı bazen de rasyonel modele başvurmayı gerektirmektedir. Bu da üçüncü bir çözüm olarak kar-
ma modeli karşımıza çıkarmaktadır. Amitai Etzioni ve Yehezkel Dror karma modelin önemli iki ismidir. 
Etzioni “Üçüncü Yol Yaklaşımı”nı geliştirmiştir. Üçüncü Yol Yaklaşımı kritik ve köklü kararlar alınırken 
rasyonel modelden; süren bir problem için de eklemeli modelden faydalanılması gerektiğini savunan bir 
yaklaşımdır. Yehezkel Dror’a göre de istikrarlı, yeni sorunların nadir olarak görüldüğü toplumlar eklemeli 
modeli kullanmalı; dinamik toplumlar ise rasyonel modeli kullanmalıdır (Babaoğlu, 2017: 521-522).

Tüm bunlardan hareketle COVID-19 salgınıyla mücadelede kriz yönetimi ve karantina yönetiminde 
karma modelin temel alındığı düşüncesi, yürütülen karantina politikaları incelendiğinde daha net anlaşı-
lacaktır. Bu nedenle karantina politikaları altında hayata geçirilen önemli uygulamalar başlıklar altında 
incelenecektir:

3.1. Genelgeler
Salgına yönelik alınan önlemlerin yasal dayanağı Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri 

olmuştur. Kamu ile özel sektöre düşen görevler, vatandaşın uyması gerekli kurallar, kısıtlamalar, yasaklar, 
karantina tedbirleri bu genelgeler aracılığıyla düzenlenmiştir (Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi, 
2020).

TARİH KONU İÇERİK

13.03.2020 Kamu Görevlilerinin Yurt Dı-
şına Çıkış İzni

Kamu görevlilerinin kişisel veya görevle ilgili 
nedenlerle yurtdışına çıkmaları virüsün ülkeye 
girişini engellemek adına durdurulmuştur.

20.03.2020 Organizasyonların Ertelen-
mesi

Ulusal ve uluslararası düzenlenecek her türlü 
bilimsel, kültürel vb. etkinlikler ertelenmiştir.

22.03.2020
COVID-19 Kapsamında Ka-
mu Çalışanlarına Yönelik İla-
ve Tedbirler

Kamu çalışanları uzaktan ve dönüşümlü çalış-
ma usulüne geçecek, çalışmadıkları süre idari 
izinli sayılacaklardır.

2.04.2020 COVID-19 Salgınının Kamu 
İhale Sözleşmelerine Etkisi

İdare uygun görürse ihale yüklenicilerinin sö-
zleşmeleri feshedilebilir ya da yerine getirme 
süreleri uzatılabilir.
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Tablo 3’de görüldüğü üzere 2020 yılı içerisinde altı Cumhurbaşkanlığı genelgesi çıkarılmıştır. Belirli 
aralıklarla gerekli durumlarda vaka ve ölüm oranlarını en aşağılara çekmek adına bir dizi düzenlemeye gi-
dilmiştir. Düzenlemeler yeterli olmadığında kısıtlamalar artırılmış, vaka sayılarında düşüş sağlandığında da 
gevşetilmiştir. Daha çok kamu çalışanlarına odaklanılan Cumhurbaşkanlığı genelgelerinde kamu görevlile-
rinin yurt dışı yasaklarıyla başlayan süreç uzaktan ve dönüşümlü çalışma saatlerine geçişle devam etmiş ve 
ülke biraz normale döndüğünde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak çalışmalarına karar verilmiştir.

Özellikle günlük veriler ışığında durum değerlendirmeleri yapılarak gelecek politikalar oluşturulduğu, 
aşama aşama ilerlendiği görüldüğünden artırımlı-eklemeli model akıllara gelmektedir. Yani karar vericiler 
bu kısa zaman diliminde hedeflenen amaç doğrultusunda ideal çözüme ulaşmak yerine belli politikaları 
belirli aralıklarla kıyaslayarak en uygun gördüklerini tercih etmektedirler.

29.05.2020

COVID-19 Kapsamında Ka-
mu Kurum ve Kuruluşların-
da Normalleşme ve Alınacak 
Tedbirler

Kamu çalışanları maske, mesafe ve temizlik 
kurallarına uyarak çalışacak ve 60 yaş üzeri 
ve kronik rahatsızlığı olanlar yine idari izinli 
sayılacaklardır.

26.08.2020
COVID-19 Kapsamında Ka-
mu Çalışanlarına Yönelik 
Tedbirler

Kamu çalışanları esnek çalışma saatlerine 
göre çalışırlar ve çalışmadıkları sürede idari 
izinli sayılırlar.

Kaynak: (RG, 2020).

TARİH KONU İÇERİK

13.03.2020 81 İl Valiliği ve Hudut İdare Mülki 
Amirliklerine Genelge

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, 
Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan yol-
cu gelişleri durdurulmuştur. Bugüne kadar gelmiş 
olanlar için de14 günlük gözetim ve karantina 
işlemleri yapılacaktır.

16.03.2020 81 İl Valiliğine Coronavirüs Tedbirl-
eri Konulu Ek Bir Genelge

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak 
faaliyet yürüten tüm mekânlar salgının yayıl-
masını engellemek adına kapatılacak.

21.03.2020
65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsız-
lığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı 
Genelgesi

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar 
sokağa çıkmayacak, evlerde karantinada kal-
acaklardır. İhtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu 
tarafından karşılanacaktır.

28.03.2020
Koronavirüs Tebdirleri Kapsamında 
Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacı-
lığı İle İlgili Ek Genelge

Sosyal izolasyonu sağlamak için otobüs seferl-
eri bu tarihten itibaren ancak valiliklerin izni ile 
yapılabilecektir.

16.04.2020
17-19 Nisan Tarihleri Arasında 30 
Büyükşehir ve Zonguldak İl Sınırları 
İçerisinde Sokağa Çıkma Yasağı

Karantina tedbirleri kapsamında sosyal teması en 
aza indirmek için bu tarihlerde sokağa çıkma yas-
ağı uygulanacaktır.

19.05.2020 81 İl Valiliğine Şehir Giriş-Çıkış Ted-
birleri Genelgesi

Büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’a 
tüm giriş/çıkışlar 19.05.2020 ile 03.06.2020 tari-
hleri arasında geçici süreyle durdurulacak.
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Tablo 4’te 2020 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından karantinayla alakalı yayınlanan genelgeler 
görülmektedir. Kronolojik olarak incelendiğinde hastalığın yavaşlatılması ve ölümlerin azaltılması için 
alınan her bir karantina önlemi belirli aralıklarla değerlendirilerek alınmıştır. Mart 2020 ile Haziran 2020 
arasında yüksek vaka ve ölüm oranları karantina uygulamalarını sıkılaştırırken hazirandan sonra kurallara 
uyulduğu için bir gevşeme söz konusu olmuştur. Ancak kasım ayına gelindiğinde yine tedbirler sıkılaştı-
rılmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2021). Her karantina politikasının güncellenerek çeşitli değişikliklerle hayata 
geçirilmesi dikkat çekmekte, bu da yine artırımlı-eklemeli modelin temel alındığını göstermektedir.

Bakıldığında alınan tedbirler yalnızca diğer ülkelerin yaptıklarını Türkiye’ye uygulamak değildir. 
Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmiş salgın tecrübeleri düşünüldüğünde (kuş gribi, doğal afetler, Su-
riyeli göçmenlerin 2011’den bu yana getirdiği bulaşıcı hastalıklar vb.) Türk sağlık sistemi ve kamu poli-
tikalarının krizle veya bir salgınla mücadelede bazı ülkelere göre hazırlıklı olduğu bilinmektedir (SETA, 
2020: 33). Daha da geçmişe gidilecek olursa Osmanlı İmparatorluğu’nda dahi karantina politikalarının 
varlığı söz konusudur. 1831 yılında ilk kolera salgını ile karşılaştıklarında ülkeye yabancı gemilerle gelen 
kişiler karantinaya alınmışlardır ki bu Osmanlı’nın ilk karantina önlemidir. Sonrasında oluşturulan Karan-
tina Meclisi de günümüz Bilim Kurulu’nu anımsatmaktadır (Özdemir, 2010: 81-83).

3.2. Sürveyans Sistemleri, Filyasyon ve Temaslı Takip Uygulaması
Sürveyans sistemi 2005 yılında yürürlüğe girmiş olup bu, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede önemli 

bir adımdır (Resmi Gazete, 2005). Bildirimlerle bulaşıcı hastalıkların tespiti, iletişim ağı kurulması, ihbar 
sistemlerinin oluşturulması, saha incelemesi/ filyasyon gibi çalışmaların tümünü kapsayan sürveyans; 
kişi ve kurumların rollerini belirleyen politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. 100 veya daha 
fazla yatak kapasiteli her hastanede de sürveyans biriminin oluşturulması zorunludur (Resmi Gazete, 
2007). Ayrıca hastalıkla ilgili sistematik bilgi ağı oluşturulması ve analizlerin yapılarak gelecekteki salgın 
senaryolarına yol gösterici olması da diğer bir artısıdır. Bugünün COVID-19 salgınında da mücadelenin 
önemli bir ayağıdır.

Bir vaka tespiti sonrasında kaynağın ve etkeninin tespit edilmesine yönelik çalışmaların yapılması, te-
maslılar dâhil olmak üzere koruma, kontrol ve yönetme önlemlerinin alınmasına yönelik saha incelemesi 
anlamına gelen filyasyon; COVID-19 ile mücadelede erken tanılama ve karantina politikaları açısından 
kritik öneme sahiptir (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2017: 5). Salgının başlarında oluşturulan Temaslı 
Takibi ve Filyasyon Ekipleri sayesinde karantina tedbirleri ivedilikle alınabilmiştir. 81 ilde yeni bir vaka 

29.05.2020
81 İl Valiliğine 18 Yaş Altı ile 65 Yaş 
ve Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kı-
sıtlaması Genelgesi

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar 31.05.2020 
14.00-20.00 saatlerinde, 0-18 yaşındakiler 
03.06.2020 ve 05.06.2020 14.00-20.00 saatleri 
arasında dışarı çıkabilecektir.

14.08.2020 81 İl Valiliğine İzolasyon Tedbirleri 
Konulu Genelge

Evlerde izolasyon ve karantinaya alınanların 
kurallara riayet edip etmedikleri denetlenecek.

05.11.2020 Koronavirüs Denetimlerinde Yeni Dönem İzolasyon ve karantinaya uymayanlar yurt ve pan-
siyonlarda zorunlu karantinaya alınacaktır.

18.11.2020 Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler 65 yaş ve üzeri kişiler 10:00 -13:00, 20 yaş altı 
13:00-16:00 saatlerinde sokağa çıkacaklardır.

01.12.2020
Koronavirüs ile Mücadele Kapsamın-
da Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genel-
geleri

Yeni bir karara kadar hafta içi 21.00¬05.00, hafta 
sonları cuma 21.00-pazartesi 05.00 arası sokağa 
çıkma yasağı uygulanacaktır.

Kaynak: (İçişleri Bakanlığı, 2020a).
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tespit edildiği an Sağlık Bakanlığı sistemine düşen kişi bilgileri sayesinde vakaya hemen ulaşılmakta ve 
en az üç kişiden oluşan ekip hastanın evine giderek ilaç götürmekte ve temaslıları belirlemek, karantinaya 
alınmalarını sağlamak için gerekli araştırmaları yapmaktadırlar (İşlek, ve diğerleri, 2020: 58). Vakaların, 
temas ettiği kişileri bildirim zorunluluğu bulunmaktadır ve sağlık çalışanlarına doğru bilgiler vermelidir-
ler. Aksi takdirde bu vakaların cezalandırılmaları söz konusudur. Bu uygulama yeni bir oluşum değildir 
ve dayanağı da 24.4.1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’dur (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1930a). 
O dönem etkili olan sistem, COVID-19 pandemi süreci ile tekrardan gündeme gelmiş, karantina politika-
larına da fazlasıyla yardımcı olmuştur. 

Yukarıda görüldüğü üzere gerek sürveyans sistemleri gerek filyasyon uygulaması gerekse de temaslı 
takipleri önceki yıllarda temelleri atılmış ve denenmiş yapılanmalardır. Bu sayede hem zamanın teknolo-
jik yeniliklerinden ve yetkin insan kaynağından yararlanıp hem de sistemlerin devamını sağlayan karan-
tina politikalarının oluşturulmasında güvenle başvurulan uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

3.3. Vefa Sosyal Destek Grubu (VSDG)
COVID-19 salgınıyla mücadelede asıl yürütücü kamu politikası aktörü olan hükümetin 21 Mart 2020 

tarihinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik uygulamaya koyduğu sokağa 
çıkma kısıtlamasının ardından ortaya çıkabilecek sıkıntıları önlemek adına Vefa Sosyal Destek Grubu 
(VSDG) adı altında bir grup oluşturulmuştur. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli, öğretmen, dini 
personel, valilik ve kaymakamlık çalışanları gibi kamu görevlileri ile STK çalışanları, gönüllü moto-
sikletli sürücülerden oluşan bu grup karantinadaki bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır. 
Vatandaşlar 112, 155, 156 numaralarını arayarak Vefa İletişim Merkezi’ne isteklerini bildirebilmektedirler 
(TRT, 2020). Süreç yerel yönetimlerin de katkısı ile daha hızlı yürütülmektedir.

Sosyal devletin bir gereği olarak zor durumda olan dezavantajlı kişilere yardım eli uzatma prensibind-
en doğan bu uygulama kısa sürede tüm ülkeye yayılmış ve etkili bir kamu politikası aracı olmuştur. İspan-
ya ve İtalya’ya bakıldığında bir süre huzurevindeki yaşlıların bakımlarının yapılmayarak terk edildikleri 
basına yansımış, Türkiye ise bu noktada dikkat çeken adımlar atmıştır (Bilge, 2020: 111).

Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri üzerine 17 Temmuz-25 Eylül 2020 tarihleri arasında telefon 
görüşmesi aracılığıyla memnuniyet ve algı araştırması yürütülmüştür. Bu minvalde hem grubun gerek-
liliği üzerine bir değerlendirme yapılabilmiş hem de hizmetten yararlanan karantinadaki vatandaşların 
algıları ölçülmüştür. 15 büyükşehir ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen araştırmanın katılımcıları toplam 
2.134 kişi olup %55,7’si kadın, %44,3’ü erkeklerden oluşmuştur.

Kaynak: (İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü; İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkan-
lığı, 2020, s. 19).
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3.4. Yurtdışındaki Türk Vatandaşlarının Tahliyesi
Devlet otoriteleri belli bir süreç dâhilinde sorunlar, olaylar karşısında çeşitli hareket tarzları belirlerler. 

Toplumun ihtiyaçlarını hesap ederek onların beklentilerine uygun bir tavır almaya çalışırlar. Onların bu 
tutumları yansız, olumlu ya da olumsuz olabilir. Bu, hükümetlerin kamu politikası belirleme seçenekleri-
dir ve her hükümet kendi bakış açısıyla karar verir (Babaoğlu ve Akman, 2018: 2).

COVID-19 pandemi sürecinde de hükümet ortaya çıkan her yeni durum karşısında bir yol belirlemek, 
bir karar vermek durumunda kalmıştır. Karantina politikaları kapsamında değerlendirilebilecek yurtdışın-
daki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilme ya da bulundukları ülkelerde ihtiyaçlarının karşılanması için 
destek gönderme veyahut duruma tepkisiz kalma seçenekleri mevcutken; Türkiye vatandaşların tahliye 
edilerek 14 gün karantina ile yurtlarına dönmeleri yolunu seçmiştir.

Cumhurbaşkanının talimatlarıyla bir tahliye süreci başlatılmıştır. 114 ülkeden yaklaşık 70 bin vatandaş 
Türkiye’ye getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından testleri ve kontrolleri yapılan kişilerde virüse rastla-
nıldığında hastanelerde tedavi altına alınmış, rastlanılmadığında ise 77 ildeki 169 Kredi ve Yurtlar Kuru-
mu (KYK) yurdunda karantinada kalmaları sağlanmıştır (NTV, 2020). Nisan 2020 itibarıyla büyük ölçüde 
tamamlanan tahliye çalışmaları Türkiye’ye dönmek ve burada tedavi olmak isteyenler için gelen sayısı 
azalsa da bugüne kadar devam etmiştir (SETA, 2020: 42). Sürecin nihai aşamasına gelindiğinde AFAD 
devreye girmiş ve karantinası biten vatandaşların sağlıklı bir şekilde evlerine ulaştırılmaları sağlanmıştır. 
Bunun için de 2.022 personelini görevlendirmiştir (AFAD, 2020).

Vatandaşlarına sahip çıkan insan merkezli bir anlayışla politikalarını yönlendirmeye çalışan Türkiye, 
olağanüstü bir koşulda sistemdeki aksaklığı çözmeye yönelik bir adım atmıştır. Bunun için de kurumlar 
arası koordinasyon sayesinde kısa sürede toplumun ihtiyacına cevap veren bir politikayı hayata geçirmiştir. 
Aşamalar ve aktörler arasındaki ilişkiler ağından doğan bu politika; ilk olarak kamuoyunun sorun olarak 
gördüğü durumun tanımlanmasıyla oluşturulmaya başlanmış, sonrasında politika olarak formüle edilmiş ve 
harekete geçilmiştir (Acar ve Akman, 2019: 206). Bu alınan karar rasyonel olmasıyla ön plana çıkmaktadır. 
Çünkü dinamik süreçte gelişen koşullara uygun bir çözüm bulunurken geçmişten yardım alınmamıştır.

3.5.  İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM)
COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan bir diğer karar da 20.08.2020 tarihli genelgeyle İl/İlçe Salgın 

Denetim Merkezi (İSDEM)’nin oluşturulmasıdır. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında sağlanan 
veri akışı ile gerekli birimlere güncel bilgi sağlamak amacıyla oluşturulan bu merkez ilk önce pilot il olan 
Kırıkkale’de devreye girmiş ve sonrasında tüm ülkeye yayılmıştır. İllerde valinin, ilçelerde de kaymaka-
mın gözetiminde 7 gün 24 saat çalışmalar yürütmektedirler. Denetim koordinasyonunu sağlamak, gelen 
ihbar ve şikâyetleri denetim ekiplerince neticelendirmekle görevlidirler. Vatandaşlar COVID-19 ile ilgili 
karşılaştıkları problemleri (karantina kurallarına uymayanlar, temaslı oldukları halde evlerinde bulunma-
yanlar, sosyal mesafeyi ihlal edenler vb.) 112, 155, 156 çağrı numaralarını arayarak direkt il/ilçe salgın 
denetim merkezlerine bildirebileceklerdir. Denetimleri sağlayan yetkililer de gerekli adli/idari cezaları 
uygulayacaklardır (İçişleri Bakanlığı, 2020b).

Kurulan bu yeni merkez sayesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde benimsenen katılım ilkesi 
temelinde halkın salgınla mücadele sürecine desteği de söz konusu olmuştur. Yasal zorunlulukları özellik-
le de karantina tedbirlerini ihlal edenler toplumun bildirimleri sayesinde öğrenilmiş ve ivedilikle önlemler 
alınmıştır. Bu noktada alınan merkezi kararın toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilir olması 
da önemlidir. Nitekim salgınla mücadelenin farklı kesimlerin etkileşimi ile yürütülmesi hayatidir (Koca, 
2020: 58).

Daha önceki dönemlerde rastlamadığımız bir yandan teknolojik yenilik de olan İSDEM projesi rasyo-
nel bir karar olup; rasyonel kamu politikası modelinin uygulandığını bizlere göstermektedir.
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3.6. 112 Acil Çağrı Merkezi
112 Acil Çağrı Merkezi dört yasal dayanak çerçevesinde oluşturulmuştur:
1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı K. m. 271; 
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu Ek Madde 2/B; 
112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
703 sayılı KHK’dır.
112 Acil Çağrı Merkezi vatandaşların çok fazla numarayı (155, 156, 158, 177 vb.) ezberlemek yerine 

tek bir numara ile en kısa sürede acil durumu olan kişiye ve olay yerine ulaşılabilmesi amacıyla kurul-
muştur. Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında gerçekleştirilen bu proje sayesinde zaman ve kaynak 
zayiatının da önüne geçilmiştir. Merkez, kişilerin konumlarını yedi metre sapmayla tespit edebilmektedir. 
Bu da olay yerine intikali kolaylaştırmaktadır (İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Gen. Müd. Acil Çağrı Hiz-
metleri Daire Başkanlığı, 2019).

COVID-19 salgın süreciyle mücadelede karantina tedbirleri kapsamında önemini bir kez daha göste-
ren çağrı merkezi sayesinde vatandaşlar tek bir numarayla yardım isteyebilmektedirler. Ayrıca Engelsiz 
112 Projesi sayesinde işitme ve dil-konuşma engelli COVID-19 hastaları da acil durumlarda istedikleri 
birime ulaşabilmektedir. Tek yapılması gereken “Engelsiz 112 Uygulaması”nı telefona indirmektir. İşaret 
dili bilen uzman çağrı alıcılar sonrasında istenilen işlemleri yapmaktadırlar (Engelsiz 112, 2019). 

Daha önceki dönemlerde böyle bir yapının AB uyum süreci kapsamında kurulmuş olması COVID-19 
ile mücadeleye önemli katkı sağlamıştır. Tek bir numara ile yardım isteyebilen karantinadaki engelli ve 
engelsiz tüm vatandaşlar için büyük bir kolaylık olmuştur.

3.7. Teknoloji Kullanımı ve E-Devlet Uygulamaları
COVID-19 salgın süreci, kamu politikalarını olduğu kadar teknolojiyi de derinden etkilemiştir. Dijital 

teknoloji, en çok da bu süreçte ülkelerin yardımına koşmuştur. Aşı ve ilaç bulunana kadar geçen sürede 
çoğu işin uzaktan yürütülmesi toplumlara da güvence vermiştir. Kamu yönetimi ve politikalarının bir sı-
navdan geçtiği bu dönemde, bilimsel ve teknolojik yenilikleri bu alanlara entegre edebilmek, yeni refleks-
ler geliştirebilmek devletlerin pandemiyle mücadelesine büyük katkılar sunduğu görülmüştür. Elbette tüm 
bunların altında geçmişten bugüne inşa edilen teknolojik temellerin yattığı ve dijital dönüşümün salgın ile 
birlikte de ivme kazandığı açıktır (Tunçer, 2021: 11-12). Örneğin yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı 
değiştirmemize neden olan COVID-19, fiziksel temasla bulaştığından en başta insanlar, alışverişlerini 
sanal marketlerden yapmaya karar vermiştir. Cep telefonları, bilgisayarlar ve tabletleri kullanarak iste-
dikleri ürünleri internetten sipariş vermişlerdir (Kara ve Karanfiloğlu, 2020: 88). Karantinada bulunan, 
evlerinden çıkamayan vatandaşlar için bu gibi teknolojik altyapısı bulunan marketler, firmalar çok fazla 
kullanılmaya başlanmıştır.

Salgın yönetiminde dijital teknolojilerden daha etkin şekilde yararlanmak amacıyla Sağlık Bakanlığı 
tarafından hayata geçirilen bir yenilik de Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasıdır. HES, hastalık açı-
sından risk taşınıp taşınmadığını, ulaşım ve ziyaret gibi durumlarda kişiler ve kurumlara bilgi sunulmasını 
sağlayan, virüs açısından güvenli ve riskli bölgeleri tespit eden, gidilen yerlerde COVID pozitif çıkan 
bireylerin olması halinde kişiyle irtibata geçilmesini sağlayan, aile takibi yapılabilen bir uygulamadır. 
Ayrıca karantina altında olan kişiler, karantinalarının bitiş tarihini bu uygulama üzerinden öğrenebilmek-
tedir. Karantina sürecinde ikametlerinden ayrılan vatandaşlar, konum servislerinin açık olması durumunda 
tespit edilerek de gerekli uyarılar ve yaptırımlarla salgının yayılması önlenmeye çalışılır. HES kodu üç 
şekilde alınabilir: 2023 kısa numarasına SMS göndererek, e-Devlet üzerinden ve Hayat Eve Sığar Mobil 
Uygulaması (IOS ve Android) ile (Hayat Eve Sığar, 2020). 
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12.09.2020 tarihine gelindiğinde bir genelgeyle şehirlerarası otobüslerde HES kodu zorunluluğu ge-
tirildi. Böylece COVID-19 tanılı veya temaslısı kişiler tespit edilecek ve yurtlarda karantinaya alınacak-
lardır. 23.09.2020 tarihli yeni genelge ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES kodu sistemi 
başlatıldı. 30.09.2020 genelgesiyle de HES kodu olmadan konaklama tesislerinde kalınması yasaklandı 
(İçişleri Bakanlığı, 2020c).

Salgın tedbirleri çerçevesindeki bir diğer yenilik de ALO 184 “COVID-19 Danışma Hattı” oldu. 7/24 
hizmet vermeye başlayan hat, sesli yanıt sistemi (IVR) hizmeti ve çağrı hizmetiyle hem karantinadaki 
kişilere hem de diğer vatandaşlara ne yapmaları gerektiği konusunda destek vermeye başladı (Sağlık 
Bakanlığı İletişim Merkezi-SABİM, 2020). SABİM; Contact Center World Awards (Çağrı Merkezi Ödül-
leri) Dünya Finalleri’nde “En İyi Kamu Hizmetleri” kategorisinde dünya birincisi olarak altın madalyaya 
hak kazanarak Türkiye’nin pandemi süreç yönetimindeki katkısı da bir kez daha görülmüş oldu (Sağlık 
Bakanlığı, 2020b). Bunun yanında vatandaşlar E-Nabız üzerinden de sağlık verilerine ulaşabilmekte ve 
COVID-19 test sonuçlarını öğrenebilmektedirler. Tarih ve saat olarak karantinada kalacakları aralığı da 
böylelikle hesaplayabilmektedirler (E-Nabız, 2021). Ayrıca karantina politikaları kapsamında salgının ba-
şından itibaren sahada çalışmalar yürüten filyasyon ekipleri için de yeni bir uygulama getirildi: Filyasyon 
ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS). Ekipler bu mobil uygulamayla anlık verilere ulaşabildiler ve hasta 
kişilerin evlerine hızlı bir şekilde gidebildiler. Her bir vakayı, temaslıyı tabletlerinde kayıt altına alan 
ekipler salgın yayılım haritasının çıkarılmasına da yardımcı oldular. Harita incelendiğinde de FİTAS sa-
yesinde vaka artış hızının düşürüldüğü kayıtlara geçti. Bu yeni sistem, PSM (Payment Sytems Magazine) 
tarafından ödüle layık görüldü ve teknolojik olarak başarılı bir proje olarak açıklandı (Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2021). COVID-19 salgın verilerinin doğru bir şekilde toplan-
ması için sürecin başlarında Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) devreye girmiş; bu sistem Hastane 
Bilgi Yönetim Sistemleri, Filyasyon Takip Sistemi (FİTAS), E-Nabız gibi birçok sistemle entegre edilmiş-
tir. COVID-19 test istem ve sonuçları buradan takip edilebilmektedir. Bunun yanında temaslıların tespit 
edilerek karantinaya alınmalarına katkı sağlamaktadır (İşlek, ve diğerleri, 2020: 53).

E-Devlet kapısı salgınla ilgili kamu politikalarının duyurulması ve icra edilmesinde önemli olan bir 
diğer noktadır. Karantina politikalarının da bir aracı olma işlevi görmektedir. Örneğin COVID-19 salgın 
sürecinde şehir dışına çıkması yasak olanların, karantinadaki vatandaşların buradan alacakları seyahat izin 
belgesi ile seyahatleri uygun görüldüğü takdirde gerçekleştirilebilmiştir. Bunun yanında ücretsiz maske 
temini için başvurular yine buradan yapılmıştır. Son olarak Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamın-
daki ön başvurular yine E-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır (SETA, 2020: 42). 

Karantina politikalarında teknolojinin rolünün yukarıdaki örneklere baktığımızda ne derece hayati 
olduğunu anlamaktayız. Gerek salgın verilerine erişim sağlanarak pandemi yönetiminin başarılı şekil-
de yürütülmesi, gerek temasın en aza indirilip vaka- ölüm oranlarının azaltılması, gerekse de iletişimin 
sağlanması açısından teknolojinin büyük getirileri olmuştur. Bunlara ilaveten kısa bir zamanda salgınla 
ilgili dijital teknolojilerin önemli oranda geliştirilmesi akıllara rasyonel kamu politikasını getirmektedir. 
Türkiye’nin geçmiş teknolojik altyapısı, kamuda dijitalleşme çalışmalarının temelleri sayesinde bugün bu 
kadar gelişmiş yazılımlar, sistemler kurulmaktadır. Salgının yarattığı problemlere çözüm üretirken, kamu 
politikası oluştururken de bu göz önünde bulundurulmaktadır. Eski uygulamaların devamı eklemeli kamu 
politikalarının varlığını gösterirken; eskilere entegre edilen güncellenmiş yepyeni uygulamalar, ihtiyaçla-
ra cevap vermek adına hayata geçirilen sistemler ise bize kamu politikalarında rasyonel modelle ilerlen-
diğini göstermektedir. İlerleyen zamanlarda da pandemi sürecindeki dijital uygulamaların, yeni sistemleri 
bünyesine katarak giderek büyük bir ağ olacağı öngörülmekte; kamu politikalarının her iki modelin uygu-
landığı karma kamu politikası modeliyle teknoloji ağırlıklı değişeceği düşünülmektedir.
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3.8. Kamuoyu ile Etkili ve Doğru İletişim
COVID-19 salgını, beraberinde birçok olumsuzluğu da getirmiştir. Bunlardan birisi de “infodemi”dir. 

İnfodemi, bir salgın sırasında ortaya çıkan kimisi doğru kimisi yanlış aşırı bilginin birikimidir. Bu durum 
insanların doğru bilgiye ulaşma olasılığını düşürür. Salgına neden olan virüs gibi çoğalarak farklı bir bilgi 
salgınını da doğurur (WHO, 2020).

Özellikle haberlerde görülen yanlış bilgilendirmeler karşımıza hiciv haber, parodi haber, fabrikasyon 
haber, manipülasyon, propaganda ve reklam amaçlı sahte haberler şeklinde çıkmaktadır. Bunları yanında 
sosyal medya mecralarında (Facebook, Twitter, Whatsapp vb.) da yanlış bilgilerin yayıldığı görülmekte-
dir. Bunlar halk sağlığı açısından tehdit edicidir ve riskli davranışlara sebebiyet verebilir. Karantinadaki 
vatandaşlar açısından bakıldığında kendilerini bir nebze rahat hissedebilmeleri, hayatlarına devam edebil-
meleri, kaygısız bir şekilde günlerini geçirebilmeleri için doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmaları esastır. 
Nitekim yanlış bilgilerin, bilgilendirmelerin karantina sürecinde aksamalara, sağlıkla ilgili de ciddi sonuç-
lara ve hatta ölümlere dahi sebep olabileceği unutulmamalıdır (Boz, 2020: 492-503). Tüm bu nedenlerden 
ötürü kamuoyu ile etkili ve doğru iletişim hayatidir.

3.9. Kolluk Kuvvetlerinin Uygulamaları
Kolluk kuvvetleri COVID-19 pandemi sürecinde karantina açısından en büyük sorumluluğu üstlenen 

bir diğer unsurdur. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile mahalle, köy, sokak, apartman vb. 
yerlerin 14 gün için karantinaya alınmasının akabinde kolluk birimleri (polis, jandarma ekipleri) hemen 
olay mahalline ulaşmakta ve gerekli tedbirleri almaktadır. Karantinaya alınan yerlerin giriş çıkışları polis 
ve jandarma ekipleri tarafından kapatılmakta, kimlik kontrolleri yapılmakta ve o bölgedeki halkın her 
türlü ihtiyacı da yine bu birimler aracılığıyla karşılanmaktadır. Bulaşın önlenmesini sağlamak ve halkın 
sağlığını korumak amacıyla başvurulan bu yöntemle salgın kontrol altına alınmak istenmektedir. Fakat 
bazen gerekli karantina kurallarına uymayanlar çıkmaktadır. Onlar için de cezai işlemler uygulanmaktadır 
(NTV, 2020).

TCK madde 195: “Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin 
bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü de karantina tedbirlerine uymayanlara adli ve 
idari işlem uygulanmasının hukuki temelini oluşturmaktadır (TCK, 2004).

Kolluk kuvvetlerinin karantina sürecindeki aktif rolü önceki salgın dönemlerinde de rastlanan bir du-
rumdur. Osmanlı döneminde görülen kolera, veba, sarıhumma, tifüs, çiçek hastalığı bulaşıcı hastalıklarda 
da benzer karantina önlemleri alınmıştır. Bu akla eklemeli kamu politikasını getirmekte; geçmiş tecrübe-
ler ışığında günümüz koşullarına entegre edilen uygulamalar görülmektedir (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 
1930b). Ancak karantina tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yol kontrolleriyle hem karantina ted-
birlerine uyulup uyulmadığını tespit etmek amacıyla hem de ülke güvenliğini tesis etmek adına Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle icra edilen 
Güven Huzur Uygulaması yeni bir boyuttur. Kurallara uymayan birçok vatandaş bu sayede tespit edile-
bilmiştir (EGM, 2020). Bu uygulama da rasyonel kamu politikası örneğidir. Sonuç olarak her iki kamu 
politikası modelinin varlığı bizi karma modelin baskın olduğu neticesine ulaştırmaktadır.

4. Türkiye ve ABD’nin Salgın Politikalarının Kıyaslaması
Türkiye gibi üniter devletlerin federal devletlerle kıyaslandığında kriz yönetiminde ve salgınla müca-

delede daha avantajlı olduğu gözlemlenmektedir. Bu çerçevede yürütmede cumhurbaşkanı ile başbakan 
arasındaki çift başlılığın kaldırıldığı Türk tipi başkanlık sisteminde karar alma ve uygulama hızının arttı-
ğı söylenebilir. Bu da ülkedeki kriz ve karantina yönetimini kolaylaştırılabilir denilmiş diyebilmekteyiz 
(SETA, 2020: 44). ABD gibi her alanda gelişmiş bir ülkenin federal bir devlet olması, pandemi sürecinin 
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yönetimi açısından bir dezavantaj olarak görülmektedir. Türkiye’nin ise üniter yapısıyla daha avantajlı 
olduğu düşünülmektedir.

TÜRKİYE ABD

İlk vaka: 11.03.2020
İlk ölüm vakası: 18.03.2020

İlk vaka: 20.01.2020
İlk ölüm vakası: 29.02.2020

10.01.2020’de salgının seyri, karşılaşılacak sen-
aryolar ve alınacak önlemler üzerine politikalar 
geliştirmek için Bilim Kurulu oluşturuldu.

29.01.2020’de salgının izlenmesi, önlenmesi ve 
yayılmasının azaltılması gayesiyle Beyaz Saray 
Koronavirus Görev Gücü (The Coronavirüs Task 
Force) oluşturuldu.

13.03.2020’de çoğu Avrupa ülkesine uçuşlar dur-
duruldu.

11.03.2020’de birçok Avrupa ülkesine seyahat 
engeli getirildi.

18.04.2020 tarihi itibarıyla Türkiye, karantina 
tedbirleri kapsamında maske ve önlük üretiminde 
öncü ülkelerden biri olmuş; 116 ülke Türkiye’den 
yardım talebinde bulunmuş ve bunların 44'üne yar-
dım gönderilmiştir.

20.03.2020 tarihi itibarıyla ABD, 25 ülke için 37 
milyon dolarlık yardım ayırdı. Teksti sektöründen 
uzaklaşarak yüksek teknolojiye ağırlık vermesi de 
tıbbi malzeme (maske, önlük vb.) açısından kendi 
vatandaşlarının da sıkıntı çekmesine sebep oldu.

11.05.2020’de toplam vaka sayısı 139.771, toplam 
ölüm sayısı da 3.841 olarak kaydedilmiştir.

11.05.2020’de toplam vaka sayısı 1.380.443, to-
plam ölüm sayısı da 81.455 olarak kaydedilmiştir. 
Bu rakamlarla ABD dünyadaki en çok vaka ve 
ölüm oranına sahip ülke konumuna gelmiştir.

07.12.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığınca, CO-
VID-19 tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların 
karantina süresi 10 gün olarak güncellendi.

02.12.2020 tarihinde ABD Hastalıkları Kontrol 
ve Önleme Merkezi (CDC), COVID-19 salgınına 
karşı tavsiye edilen karantina süresini 14 günden 7 
ila 10 güne düşürdü.

Türkiye’de ülkeye giren vatandaşlar tespit edilerek 
gerekli tetkikler yapılmakta; uygun KYK yurtları 
ve pansiyonlara yerleştirilmektedir. Buralarda 14 
günlük karantina sürecinden sonra da AFAD per-
soneli ile evlerine ulaştırılmaktadırlar.

ABD Karantina İstasyonları, uluslararası yolcu-
ların geldiği 20 giriş limanı ve kara sınırı geçişler-
inde bulunmakta ve COVID-19 salgın sürecinde 
ülkeye girilip girilemeyeceğine karar vermekle 
görevlidir.

Türkiye üniter bir devlet olması hasebiyle ülke ge-
neli için alınan karantina kararları ivedilikle ve eş 
zamanlı olarak yerine getirilebilmiştir.

ABD federal bir devlet olup bazı karantina karar-
ları her eyaletin kendi yetki dâhilinde olduğundan 
her eyaleti kapsayacak önlemleri almak epey vakit 
almıştır.

Türk halkı sokağa çıkma yasakları ve karantina 
kurallarına çoğunlukla riayet etmektedir. Bunda 
yönetim kadrosunun politikalarının, halk ile etkili 
iletişim kurmalarının, caydırıcı cezalar koymaları-
nın etkisi büyüktür.

ABD’de halk kısıtlama ve yasaklara karşı Mich-
igan ve California eyaletlerinde gösteriler 
düzenlemiş; karantinadaki vatandaşlar sokaklara 
dökülerek mevcut politikaları protesto etmiştir. 
Bunda başkanın da göstericiler gibi karantina ted-
birlerinin kaldırılmasını desteklemesi, eyalet val-
ileri ile yetki çatışması yaşaması etkili olmuştur.

Kaynak: Birçok yerli ve yabancı haber kaynağı taranarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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Tablo 5’te görüldüğü üzere Türkiye ve ABD’nin karantina kapsamında aldığı kararlar ve uygulamalar 
kıyaslandığında net bir şekilde şu ülkenin karantina süreç yönetimi diğer ülkeden daha başarılıdır şeklinde 
bir sonuca varmak yanıltıcı olabilir. Her iki ülkenin de birbirine karşı artıları eksileri mevcuttur. 

Örneğin salgın henüz ülkede görülmemişken Türkiye’nin risk yönetiminin başarılı olduğu dünya 
kamuoyunda da yer eden bir durumdur. Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu önderliğinde 
alınan kararların ivedilikle hayata geçirilmesi; vatandaşların da sürece katkı sağlama istekleri, tedbirli 
davranışları başarılı bir yönetimi doğurmuştur. Ancak ABD’de durum virüsün ilk rastlandığı dönemlerde 
Türkiye’deki gibi olmamıştır. Siyasiler dahi virüs tehdidini hafife almışlar ve kuruntu olarak değerlendir-
mişlerdir. Ülkede infodemi çok yaygınlaşmış, insanlar bir gün sürü bağışıklığı kazanacaklarına inanmayı 
seçmişlerdir. Tüm bunlar ABD’nin zamanla vaka ve ölüm oranlarında dünyada birinci sıraya yerleşmesi-
ne neden olmuştur (İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü; İç Güvenlik Stratejileri Daire Baş-
kanlığı, 2020: 234). Bunun yanında ABD’deki “karantina istasyonları” yapılanması Türkiye’de mevcut 
değildir. ABD ülkesine girecek ve giremeyecek kişileri seçebilirken Türkiye her gelen kişiyi karantina 
şartıyla ülkeye almaktadır. Bu da vaka sayılarında ciddi farklılıklar yaşanmasına neden olmaktadır.

İki ülkenin merkezilik derecesi ve idari örgütlenme yapısındaki farklılık da sürecin farklı şekillerde 
ilerlemesine neden olmaktadır. Sağlık alanında kamu ve özel sektörün ağırlık derecelerinin, 65 yaş üzeri 
nüfusun, doktor ve hemşire sayısının, hastane ve hasta yatağı sayısının, sağlık sigortası kapsamının farklı 
oluşu daha çok yönetim kaynaklıdır (Kırılmaz, Amarat, ve Ünal, 2017: 100).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
COVID-19, bugün insanlığın yaşadığı belki de en büyük krizlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gerek ülkelerin hazırlıksız yakalanması gerekse de sağlık sistemlerinin yetersiz kalması sürecin ciddiye-
tini gözler önüne sermiştir. Sadece sağlık alanının değil siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik birçok alanın 
dengelerini alt üst eden bu virüs tüm dünya aşılanana dek gündemdeki yerini korumaya devam edecek 
gibi görünmektedir.

Türkiye de diğer ülkeler gibi risk ve kriz yönetiminin bu pandemi sürecinde ne derece etkili oldu-
ğunu ölçme fırsatı yakalamıştır. Elbette ki hiçbir düzen kusursuz değildir. Eksileri ve artılarıyla Türkiye 
de birtakım önlemlerle hayatta kalmaya çalışmaktadır. Bu mücadelede en önemli yardımcılardan biri 
de bulaş riskini en aza indirme amaçlı gerçekleştirilen karantina politikaları olmuştur. Bazı durumlarda 
geçmiş salgın tecrübelerinin uygulamalarına benzer önlemler alınırken bazen de özellikle teknolojinin de 
etkisiyle rasyonel kararlar hayata geçirilmiştir. Karma bir kamu politikası modelini seçen Türkiye, salgı-
nın başlarında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir süreç yönetimine girmiş ancak sonrasında 2. ve 3. 
dalgaları yaşamaktan da kendini kurtaramamıştır. Burada iyi başlayan sürecin daha da iyiye gitmesi hem 
alınan kamu politikalarına hem de buna uymak zorunda olan toplumun kurallara ne kadar riayet ettiğine 
bağlıdır. Bizlerin üzerine de çok fazla sorumluluk düşmekte; karantina özelinde düşünüldüğünde sistemi 
daha da zora sokmayacak şekilde gerekli tedbirleri almamız gerekmektedir. Aynı zamanda biz vatandaş-
ların yanında kamu kurumlarının omuzlarında da çok fazla yük vardır. Tüm çerçeveyi göz önünde bulun-
durduğumuzda bazı kurumlar özelinde gelecek pandemiler açısından yapılması gerekenler bulunmakta-
dır. Örneğin kriz senaryoları üreten bir yapıya ivedilikle gereksinim duyulmaktadır. Bu görev AFAD’a 
verilebilir veyahut baştan yepyeni bir yapı oluşturulabilir. Bunun yanında daha çok çalışarak hem ülkeye 
hem dünyaya yeni aşılar kazandırılabilir. Bu ne kadar hızlı ve titiz çalışıldığına bağlı bir durumdur. Ayrıca 
mücadele süreci karma kamu politikası modeliyle bu şekilde devam ettirilmeli ancak bundaki payın tek-
nolojik ve küresel bir ortamda yaşadığımız göz önünde bulundurulduğunda rasyonel kamu politikalarının 
ağırlığının daha fazla olması gerektiği düşünülmektedir.
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Bu çalışmanın verileri özellikle Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kamu 
kurumlarının web siteleri incelenerek ve gündem takip edilerek elde edilmiştir. Şunu özellikle belirtmek 
gerekir ki, detaylı bir kamu politika analizinin ortaya konulabilmesi için COVID-19 sürecinin etkisini 
yitirmesi, tüm verilerin bir havuzda toplanması ve ardından da izleme aşamaları için uzunca bir zaman 
dilimine ihtiyaç vardır. Çalışmada alınan isabetli eylemlerin yanı sıra tartışmalı kararlar, eksik veya zayıf 
görünen uygulamalara da değinilmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle çalışmanın gelecek araştırmacılar için 
çok yönlü veri sunması ve karantina politikaları özelinde çalışanlara yol gösterici olması beklenmektedir.
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KOLLUK TEDBİRLERİ OLARAK KARANTİNA VE
İZOLASYONUN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr.Öğr. Üyesi Melike Özge ÇEBİ BUĞDAYCI*1

GİRİŞ
SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu yeni koronavirüs hastalığı, uzunca bir süredir tüm dünyanın 

mücadele ettiği en önemli problemlerden biridir. Salgının etkisi başta sağlık olmak üzere pek çok alana 
sirayet etmiş durumdadır. Devletler salgının etkisini kırmak veya en aza indirmek için farklı tedbirler alıp 
uygulamaya başlamıştır. Bu tedbirlerden en etkili ikisi karantina ve izolasyon uygulamalarıdır.

Günlük hayatta birbiri yerine kullanılabilen karantina ve izolasyon kavramları, aslında birbirinden 
ayrı durumlar için uygulanan tedbirler olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu tedbirler, idarenin kamu 
sağlığını korumak amacıyla almış olduğu kolluk tedbirleridir. Bu tedbirler, genel sağlığın korunması için 
pandemi sürecinde en sık başvurulan iki tedbir olması nedeniyle önem arz etmektedir.

Genel sağlığın korunması amacıyla başvurulan kolluk tedbirleri esasen temel hak ve hürriyetler ala-
nında etki doğurmaktadır. Bu etki genellikle sınırlandırıcı bir etki olup, söz konusu sınırlamanın hukuka 
uygun bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Salgının yayılımını kırma ve yaşam hakkını koru-
ma amacı taşıyan tedbirler, temel hak ve hürriyetlere yönelik müdahale teşkil edebilmektedir. Karantina 
ve izolasyon tedbirleri de başta yaşam hakkı olmak üzere toplum sağlığını korumak adına alınan tedbir-
lerdendir. Buna karşın söz konusu tedbirler, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı gibi pek çok hakka temel 
teşkil eden bir hakkın alanında etki doğurmaktadır. Bu kapsamda karantina ve izolasyon tedbirlerinin 
hukuka uygun olarak uygulanması ve çerçevelerinin iyi belirlenmesi son derece önemlidir. 

Biz de bu çalışma kapsamında, genel sağlık kavramı ve kolluk tedbirleri arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyduktan sonra, birer kolluk tedbiri olarak karantina ve izolasyon kavramlarını ve bunların birbirinden 
farklarını açıklamaya çalışacağız. Akabinde, bu iki tedbirin hukuki dayanaklarını ve temel haklara olan 
etkisini, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması esasları bağlamında ve yargı kararları ekseninde de-
ğerlendireceğiz.

1. Kamu Düzeninin Bir Unsuru Olarak Genel Sağlık ve Kolluk İlişkisi
Toplumsal bir düzende insanların huzur ve güven içinde, sağlıklı bir ortamda yaşaması adına idare-

nin üstlendiği önemli görevler bulunmaktadır. Kamu düzenini sağlamak ve korumak da klasik öğretide 
idarenin en önemli görevlerinden kabul edilmektedir. Her ne kadar zamana ve mekâna göre değişkenlik 
göstermesi nedeniyle genel geçer bir tanımını yapmak zor (Atay, 2019: 339) olsa da; kamu düzeni kısaca 
“bireylerin güvenlik, huzur ve sağlık içinde yaşamaları durumu” (Gözler ve Kaplan, 2017: 578) olarak 
ifade edilebilir.

Anayasa Mahkemesi, kamu düzeni kavramının, “toplumun huzur ve sükûnunun sağlanmasını, devle-
tin ve devlet teşkilâtının muhafazasını hedef tutan her şeyi ifade ettiği, bir başka deyimle cemiyetin her 
sahadaki düzeninin temelini teşkil eden bütün kuralları kapsadığı” kanaatindedir (AYM, 1964). Yenisey 
de kamu düzenini, “toplumdaki insanların bir arada yaşamalarını sağlamak için uyulması zorunlu olan 
ve toplumda geçerli olan sosyal ve etik değerlere göre belirlenen normların tümü” (Yenisey, 2009: 9) ola-
rak tanımlamaktadır. Atay’a göre ise kamu düzeni; “bir toplumun belli bir zaman dilimi içerisinde siyasi, 
sosyal, ekonomik, ahlaki ve hukuki açılardan temel yapısını belirleyen ve temel çıkarlarını koruyan kurum 
ve kuralların bütünüdür” (Atay, 2019: 330).
* JSGA, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, İdare Hukuku Anabilim Dalı, melikeozge.cebibugdayci@jsga.edu.tr, ORCID-ID: 0000-0002-7011-
5319.
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Devletin varlık sebebi olarak bireylerin can ve mal güvenliğini sağlaması yükümlülüğünün, idare tara-
fından kamu gücü kullanılarak ifası, kolluk denilen idari organlar sayesinde sağlanmaktadır (Atay, 2019: 
330).  Doktrinde de kolluk, “kamu düzenini sağlamaya yönelik bir kamu hizmeti faaliyeti”(Gözler ve 
Kaplan, 2017: 577) olarak tanımlanmaktadır. Kolluk, umumi ve umama açık yerlerdeki düzeni sağlamak 
ve kargaşayı önlemekle görevlidir ve kolluk faaliyetlerinin nihai amacı güvenlik, dirlik ve esenlik, genel 
sağlık ve genel ahlak gibi unsurlardan oluşan kamu düzenini sağlamaktır.  

Bu kapsamda toplumsal düzenin temelini oluşturan kamu düzeni kavramının dört temel unsurdan 
oluştuğu kabul edilmektedir. Bunlar genel olarak; güvenlik, dirlik ve esenlik, genel ahlak ve genel sağlık 
olarak ifade edilmektedir (Akyılmaz, Sezginer ve Kaya, 2019: 582). Bu bağlamda kolluğun amaçlarından 
biri genel sağlığın korunması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık, hastalık ve hastalık tehlikesinin olmaması anlamına gelmekteyken (Özay, 2002: 497); genel 
sağlık, “toplumun, hayvanların ve bitkilerin bulaşıcı ve yaygın hastalıklardan korunması ve toplumsal 
yaşamın sağlıklı bir ortamda sürdürülmesi” (Akyılmaz ve diğerleri, 2019: 585) olarak tanımlanmaktadır. 
Başka bir tanımlama ile genel sağlık, “toplumun bulaşıcı ve salgın hastalıklardan uzak tutulmasını, sağ-
lıklı koşullar içinde yaşamasını” (Gündoğan, Koç ve Özbudak, 2013: 102) ifade etmektedir. 

Atay (Atay, 2019: 336)  genel sağlığı; “toplumu tehdit eden veya ortaya çıkan hastalıkların önlen-
mesi ve tedavisinin gerçekleştirilmesi, toplumun korunması ve var olan hastalıkların da iyileştirilmesini 
amaçlayan idari işlem ve etkinliklerin tamamı” biçiminde tanımlamaktadır. Bu tanım bir hastalığın ön-
lenmesinin ötesinde, var olan hastalığın iyileştirilmesi ve tedavi edilmesini de genel sağlık kapsamında 
kabul eder gözükmektedir. Ancak yazar, akabinde kişilerin hastalıklardan kurtarılarak tedavi edilmesinin 
ayrı bir kamu hizmeti alanını oluşturan sağlık kamu hizmetinin bir konusunu oluşturduğunu, kolluk olarak 
genel sağlığın salgın hastalıklarla mücadele anlamını taşıdığını ifade etmektedir (Atay, 2019: 335-336).

Yayla’ya (Yayla, 2010: 39) göre de, toplumun salgın hastalıklardan ve gelecek nesillerin zararlı alış-
kanlıklardan uzak tutulması anlamına gelen genel sağlık, tıbbi tedavi ve bakım kavramlarından farklı-
dır. Bir hastalığa yakalanan kişilerin bakım ve tedavilerinin yapılması, ilaç ve ameliyat gibi yöntemlerle 
iyileştirilmesi bir kamu hizmeti iken; toplumun genel olarak bulaşıcı hastalıklardan uzak tutulması için 
yapılan aşı uygulamaları, gıda maddelerinin sağlık bakımından denetlenmesi, gençlerin alkol, tütün gibi 
zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması gibi çalışmalar kamu hizmetinden ziyade kamu düzeni ile ilişkilidir 
(Yayla, 2010: 39). Akyılmaz, Sezginer ve Kaya (Akyılmaz ve diğerleri, 2019: 585)  da bireylerin tek tek 
hastalıklarından korunması ve sağlıklarına kavuşturulmasının genel sağlık anlamına gelemeyeceği; top-
lumun genel olarak bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunması için yapılan aşı uygulamalarının, hijyen 
denetimlerinin kamu düzeninin bir unsuru olan genel sağlığa ilişkin olduğu kanaatindedir. 

Kanaatimizce de genel sağlık denildiğinde kural olarak kişilerin tek tek tedavi edilerek iyileştirilmesi 
anlaşılmamalıdır. Ancak bazen tüm ülkeyi bazen de dünya genelini etkileme ihtimali olan salgın hasta-
lıkların ortaya çıktığı dönemlerde, kişilerin tek tek kontrol altına alınıp, hastalığın bulaşıcılık ihtimalini 
azaltmak adına idare tarafından alınıp uygulanan tedbirlerin ve tedavi girişimlerinin kapsamı genişlemek-
tedir. Bu halde, toplumun genelini etkileyen bir bulaşıcı hastalığa yakalan kişilerin tedavi edilmesi, genel 
sağlığa ilişkin kabul edilebilir. Zira bulaşıcı ve salgın bir hastalığa yakalanan kişilerin idare tarafından 
kamunun genel sağlığını tehlikeye atmamak adına kontrol altına alınıp tedavi edilmesi, aslında yalnızca o 
kişiye yönelik değil, tüm toplumun sağlığını korumaya ilişkindir. Kişinin tedaviye zorlanması modern hu-
kuk devletlerinde olağan kabul edilmese de, çok yaygın ve tehlikeli bulaşıcı hastalıkların yalnızca gözetim 
altına alınması, genel sağlığı korumaya yetmeyecek, bu kişiler tedavi edilmeden, genel sağlığı korumak 
için yürütülen kolluk faaliyeti ile hedeflenen sonuca ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu durumda özellik-
le ölüm gibi ağır sonuçlar doğuran bulaşıcı hastalıkların tedavi edilmesine ilişkin yürütülen faaliyetlerin 
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de genel sağlık kapsamında kamu düzenine ilişkin olduğu kabul edilmelidir. Bu gibi olağanüstü durum-
larda kamu düzeni kavramının, sağlık kamu hizmeti kavramı ile arasındaki farkın kapandığı, hatta genel 
sağlık kavramının sağlık kamu hizmeti kavramını da kapsayacak şekilde genişlediği kabul edilmelidir.

2. Genel Sağlığın Korunmasında Kolluğun Sahip Olduğu Yetkiler
İdari kolluğun en önemli amaçlarından olan genel sağlığın korunması alanında uygulanan temel yasal 

düzenleme 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’dur. Genel sağlığa ilişkin kolluk tedbirlerini düzenle-
yen Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca; “Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin 
sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin 
sıhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hiz-
metlerindendir.” Bu anlamda ülke düzeyinde hastalıklarla mücadele etmek ve gelecek nesillerin sağlıklı 
yetişmesini temin etmek amacıyla tedbirler almanın ve uygulamanın devletin yürüttüğü asli hizmetlerden 
olduğu anlaşılmaktadır. Devlet, kamu düzeninin bir unsuru olan genel sağlığın korunması, bozulma tehdi-
di olduğunda bu tehdidin ortadan kaldırılması veya mevcut bir sağlık sorunun toplumsal düzeyde daha da 
ilerlememesi için kolluk marifeti ile kendisine tanınan yetkileri kullanmaktadır. Bu kapsamda aşı uygula-
maları, koruyucu ilaçlamalar, seyahatlere sınırlama getirilmesi, bir salgın hastalığın yayılmasını önlemek 
amacı ile bir yerde yaşayanların dışarı çıkması veya o yere dışarıdan girişlerin yasaklanması gibi uygula-
malar, kolluğun önleme amaçlı alıp uyguladığı tedbirlerden bazılarını oluşturmaktadır (Yayla, 2010: 39).

Kolluğun genel sağlığı korumak amacı ile aldığı tedbirlere diğer somut örnekler olarak, 2559 sayılı 
PVSK’nın 8. maddesinin B ve C bentlerinde yer alan “mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde 
imal edilen, satılan, kullanılan, bulundurulan yerler” ile “mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, 
birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler”in, mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü 
geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edileceği düzenlemesi verilebilir. Benzer şekilde; “kişileri 
ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım 
ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin 
sağlanması yönünde düzenlemeler yapmak” amacıyla kabul edilen 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararla-
rının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 2. maddesi kapsamında bazı alanlarda tütün ürünlerinin 
kullanımının yasaklanarak, bu yasağa uymayanlara yaptırım uygulama yetkisinin idareye verilmesi de 
genel sağlığın korunmasına ilişkin dikkat çeken düzenlemelerdir. 

Kolluğun kamu düzeninin bir unsuru olan genel sağlık kapsamında sahip olduğu yetkilerden bazıları 
ise Covid-19 pandemisinde ön plana çıkmış gözükmektedir. Pandemi süresince kolluk, bilhassa karantina 
ve izolasyon tedbirleri kapsamında salgın hastalığın yayılması tehdidinin varlığı halinde gerekli tedbirleri 
alarak, belli bir bölgeye giriş ve çıkışı yasaklamak, salgın hastalığa yakalanma ihtimali bulunan kişilere 
belli sağlık tedbirlerinin uygulanmasını sağlamak gibi çeşitli yetkileri kullanabilmektedir. Şimdi özellikle 
pandemi sürecinde sıklıkla uygulanan kolluk tedbirlerinden en sık başvurulan karantina ve izolasyon uy-
gulamalarını Türk hukukundaki yasal çerçeve ile birlikte daha yakından inceleyelim.

3. Pandemi Sürecinde En Sık Başvurulan Tedbirlerden Karantina ve İzolasyon
A. Kavramsal Çerçeve
Karantina ve izolasyon, bulaşıcı hastalıkların yaygın olarak görüldüğü salgın dönemlerinde uygulanan 

tedbirler olup, öncelikle bulaşıcı hastalık ve salgının tanımını yapmak icap eder.
30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bulaşıcı Hastalıklar 

Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 4. maddesinin (c) bendine göre bulaşıcı 
hastalık; “enfekte olmuş bir kişi ile doğrudan temas yoluyla veya bir vektör, hayvan, ürün veya çevreye 
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maruz kalma gibi dolaylı yollardan veya bulaşıcı madde ile kirlenmiş olan sıvı alışverişi yolu ile insandan 
insana bulaşan, bir mikroorganizma veya onun toksik ürünlerine bağlı olarak ortaya çıkan hastalığı” ifade 
etmektedir. Aynı maddenin (ğ) bendinde ise salgın tanımlanmıştır. Buna göre salgın; “Belirli bir alanda, 
belirli bir grup insan arasında, belirli bir süre boyunca beklenenden daha fazla vaka görülmesi veya salgın 
potansiyeli olan ve epidemiyolojik olarak bağlantılı iki veya daha fazla vaka ya da yeni görülen/elimine 
edilmiş veya eradike edilmiş hastalığa ait tek bir vakanın görülmesini” ifade etmektedir. Bu tanımlamalar-
dan yola çıkıldığında 2020 yılından bu yana mücadeleye devam ettiğimiz SARS-CoV-2 virüsünün neden 
olduğu Yeni Koronavirüs Hastalığı, bir bulaşıcı hastalık iken,  bu hastalık küresel çapta teknik anlamda 
bir salgına neden olmuştur (WHO, 2020). 

Salgın bir hastalığın görüldüğü dönemlerde en sık başvurulan tedbirlerden biri olan karantina, sözlük 
anlamı olarak; “bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altın-
da tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi”dir (TDK, 2020). “Yolcuların 
gözetim altında tutulma süresi” demek olan ve İtalyanca “kırk” anlamına gelen quarantena’dan gelen ka-
rantina (Türkiye Diyanet Vakfı, 2020), tıp literatüründe ise; “bulaşıcı bir hastalığa yakalandığı düşünülen 
kişilerin sınırlandırılması” (Cetron ve Landwirth, 2005: 325) olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, bulaşı-
cı bir hastalığa maruz kaldığı yönünde şüphe olmakla birlikte, henüz hastalık teşhisi konmamış kişileri 
kapsamaktadır. Ancak karantina esasen yalnızca insanlar bakımından değil, hastalığa yakalanma ihtimali 
bulunan hayvanlar ve hatta bitkiler için dahi uygulanabilen bir yöntemdir. Örneğin yapılan bir başka ta-
nımda “Karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalmış sağlıklı kişilerin veya hayvanların faaliyetlerinin 
kısıtlanması” (Encyclopedia, 2020) olarak tanımlanmaktadır.26  Bu çalışmanın kapsamı, yalnızca kişiler 
bakımından uygulanan karantina yöntemi ile sınırlı olduğu için, karantina ve izolasyon ifadelerinden, 
kişiler üzerinde uygulanan sınırlamalar anlaşılmalıdır.

Bulaşıcı bir hastalığı olduğu bilinen kişinin sınırlandırılarak, sağlıklı kişilerden ayrılmasına ise tıp 
literatüründe “tecrit” veya “izolasyon” (isolation) denilmektedir (Cetron ve Landwirth, 2005: 325). Bu 
bağlamda karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan, başka bir deyişle bulaşıcı hastalığa yakalandığı 
şüphesi bulunan veya yakalanma riski olduğu düşünülen,  fakat hasta tanısı henüz kesin olarak konul-
mamış kişilerin hasta olup olmadıklarını görmek için hareketlerinin kısıtlanması iken; izolasyon, bula-
şıcı hastalığı olan hastaları hasta olmayan insanlardan ayırmayı (Gostin, Gravely, Shakman, Markel, ve 
Cetron, 2004: 83) amaçlamaktadır (CDC, 2020). Bu anlamda karantinanın, izolasyon tedbirinin ötesine 
geçerek, sağlıklı kişilerin de özgürlüklerini ihlal eden bir yönü bulunmaktadır (Encyclopedia, 2020).

Karantina uygulaması, bulaşıcı bir hastalığın, insan popülasyonu yolu ile yayılmasını kontrol etmek 
amacıyla uygulanmaktadır (Sattenspiel ve Herring, 2003: 1). Bu nedenle karantina aslında bulaşıcı bir 
hastalığın ortaya çıkmasını engellemekten ziyade, bir hastalığın daha fazla yayılmasını önleyici özelliği 
olan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Karantina temelde iki şekilde uygulanır. Bunlardan ilki; bulaşıcı hastalığın olağan en uzun kuluçka 
dönemine eşit bir süre için özgürlüklerin tamamen sınırlamasından oluşan mutlak karantina iken; diğeri, 
şüphelilik durumundaki farklılıklara dayanılarak bazı hareketlerin kısmi olarak sınırlandırılmasını içe-
26 Türk hukuk sisteminde de hayvanlar ve bitkiler üzerinde uygulanan karantina yöntemine ilişkin düzenlemeler mevcuttur. Türk hukukunda, 
bitkiler bakımından uygulanacak zirai karantina ve hayvan karantinasına ilişkin temel düzenleme 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’dur. 5996 sayılı Kanun’un Tanımlar başlıklı 3. maddesinin 41. fıkrasına göre karantina: “hastalık veya zararlı 
organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önlemek amacıyla, hayvan, hayvansal ürün, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler 
ile bulaşma ihtimali bulunan madde ve malzemelerin kontrol altına alınmasını” ifade etmektedir. Çalışmamızda yalnızca kişiler bakımından 
uygulanan karantina üzerine odaklanıldığından, çalışmanın genelinde karantina tabiri ile yalnızca kişilere uygulanan karantina anlaşılmalıdır. 
Bitki ve hayvan karantinası bakımından Türk hukukunda ayrıca 2.9.1964 Tarih ve 11796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Zirai Karantina 
Tüzüğü, 03.12.2011 Tarih ve 28131 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bitki Karantinası Yönetmeliği, 19.06.2011 Tarih ve 27969 Sayılı 
Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği, 21.04.2011 Tarih ve 27912 sayılı Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliği, 18.01.2012 Tarih ve 
28177 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği gibi düzenlemeler 
de yer almaktadır.



33

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

ren sınırlı (modifiye) karantinadır (Encyclopedia, 2020). Sınırlı karantinaya, riskli grup olan çocukların 
okuldan uzak tutulması veya tatil uygulamaları, enfekte olmayan kişilerle enfekte olan veya enfeksiyona 
maruz kalan kişiler arasında bir sınır bölgesi (sıhhi kordon) kurulması gibi uygulamalar örnek verilebilir. 
Karantina bireysel olarak uygulanabileceği gibi grup düzeyinde veya bazen de toplumsal düzeyde uygu-
lanabilmektedir. Grup karantinası, işyeri, okul, uçak gibi aynı hastalık kaynağından etkilenen gruplara 
uygulanmaktayken; toplumsal karantina, sınırların kapatılması veya belli bir coğrafi bölgenin etrafına 
sıhhi kordon kurmak şeklinde uygulanabilmektedir (Cetron ve Landwirth, 2005: 326). 

Türk hukukunda karantina ve izolasyon kavramlarını açıkça tanımlayan kanun hükmü bulunmamakla 
birlikte; “uluslararası havaalanı, liman, kara hudut kapıları ile bunların gümrüklü alanlarında halk sağlığı 
risklerinin, uluslararası yayılım yoluyla Türkiye’ye girişine karşı alınacak tedbirlerle ilgili usul ve esasları 
düzenlemek” amacını taşıyan 17/09/2011 tarih ve 28057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık İşlemleri Hakkında Yönetmelik’te açık tanımlamalara rastlamaktayız.

Yönetmeliğin 3/(1)-ı hükmüne göre karantina; “Bir enfeksiyon ya da kontaminasyonun olası yayılma-
sını önlemek amacıyla, hasta olmayan şüpheli kişilerin veya şüpheli yolcu eşyası, konteynerler, taşıtlar 
veya malların faaliyetlerinin kısıtlanması veya diğerlerinden ayrılmasını…”; madde 3/(1)-o hükmüne 
göre ise tecrit; “Hasta ya da kontamine olmuş kişilerin veya etkilenmiş yolcu eşyasının, yükünün, kontey-
nerlerin, taşıtların ya da posta paketlerinin enfeksiyonun veya kontaminasyonun yayılmasını önleyecek 
şekilde diğerlerinden ayrılmasını..” ifade etmektedir. 

Özetlemek gerekirse, Covid-19’un başlangıcından bu yana devam eden süreçte en sık başvurulan iki 
tedbir karantina ve izolasyon uygulamalarıdır. Covid-19 tanısı konmuş kişiler için öngörülen “karantina 
süreleri” aslında tecritten (izolasyondan) başka bir şey değildir. Karantina tedbiri ise, Covid-19 tanısı 
konan kişilerle temaslı olup hakkında henüz tanı konmamış kişilere uygulanan önleyici bir tedbirdir. Söz 
konusu terimlerin arasındaki farkı netleştirmek adına açık bir yasal düzenleme yapılması, uygulamadaki 
sorunları da bertaraf edebilmek adına son derece önemlidir (Gündüz, 2021: 96). 

B. Bir Kolluk Tedbiri Olarak Karantina ve İzolasyonun Hukuka Uygunluğu
Karantina ve izolasyon uygulamaları temelde kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile doğrudan ilintilidir. 

Tüm özgürlüklerin temelini teşkil eden kişi hürriyeti; fiziki hürriyeti, başka bir ifadeyle kişinin fiziki 
mekân içinde hareket, yer değiştirme serbestisini koruma altına almaktadır (Kalabalık, 2009: 186). Bu an-
lamda söz konusu hak, bir kimsenin hürriyetinden keyfi olarak alıkonulamamasını içermektedir. Güvenlik 
hakkı ise özgürlük hakkının kullanılmasının, devlet organlarının keyfi müdahalelerine karşı korunmasını 
ifade etmektedir (Kalabalık, 2009: 186, 187). Kişi hürriyeti ve güvenliğine sahip olmak demek, hareket 
serbestisi anlamına gelmektedir ve bu hakkın sahipleri, istediği hareketi yapabilme, istediği gibi dolaşa-
bilme ve fiziki ihtiyaçlarını istediği gibi giderebilme imkânına sahiptir (Gözler, 2020a: 461).

Kişi hürriyeti ve güvenliğini düzenleyen Anayasa’nın 19. maddesi; “… hastalık yayabilecek bir kişi-
nin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin 
yerine getirilmesi…dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.” demek suretiyle kişinin hürriyetini 
sınırlandıracak tedbirlere müsaade etmektedir. Bu hüküm salgınla en etkili yöntem olan karantina ve izo-
lasyon uygulamalarının en temel dayanağı niteliğindedir (Sever, 2020: 199-200). Buna göre, kamu sağ-
lığının korunması için kişilerin tedavi amacıyla kanuna uygun olarak tutulmaları mümkündür. Ancak söz 
konusu tutulmanın hukuka uygunluğundan bahsedebilmek için diğer bazı şartları taşıması gerekir. Bunlar, 
tutulmanın kanunun öngördüğü usulün bir sonucu olması, tutulmanın kanuna dayanması ve bu tedbire 
söz konusu kişilerden toplumun korunması için tedavi amacıyla başvurulmasıdır (Kalabalık, 2009: 192). 
Bu şartların hukukumuzda gerçekleşip gerçekleşmediği bakımından bir değerlendirme yapmak gerekir.
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1. Kanuna dayanma kriteri
Hukukumuzda karantinanın yasal dayanağı 1930 tarihinde yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzıs-

sıhha Kanunu’dur. Kanun’un 3. maddesi, Sağlık Bakanlığı’nın maddede sayılan hususi konularda doğ-
rudan görevli olduğunu belirtmiş; 3. fıkrasında, “memlekete sari ve salgın hastalıkların hulülüne müma-
naat” ve 4. fıkrasında belirtilen “Dahilde her nevi intani, sari ve salgın hastalıklarla veya çok miktarda 
vefiatı intaç ettiği görülen sair muzır amillerle mücadele” konularında Bakanlık görevlendirilmiştir. 

Kanun’un “Sari ve salgın hastalıklarla mücadele” başlıklı 3. bölümünde ise, doğrudan salgın hasta-
lıklarla ilgili alınacak kolluk tedbirleri düzenlenmiş bulunmaktadır.  Örneğin “Hudutlar ve sahiller sıhhi 
müdafaası” başlıklı birinci fasılda yer alan 49. maddede, Türkiye limanlarına sari ve salgın hastalıkların 
erişmesini engellemek için alınacak tedbirler sayılırken, gemilerin tıbbi müdahalesi, yolculara aşı ve se-
rum tatbiki gibi tedbirlerin yanında, “Bulaşık olduğundan şüphe edilen yolcuların nezaret altında bulun-
durulması veya tecridi” ile “Hastaların tahaffuzane veya sari hastalıklar hastanelerinde şifa buluncıya 
kadar tedavi ve etrafı için tehlikeleri zail oluncıya kadar tecridi” tedbirlerinin de açıkça düzenlendiği 
görülmektedir. Keza 54. madde uyarınca komşu memleketlerden birinde kanunda zikredilen belirli has-
talıkların27  görülmesi halinde yine Sağlık Bakanlığının “Yolcuların tıbbi nezaret altına alınması veya 
şüpheli şahısların tecridi, hastaların tecrit ve tedavisi” gibi konularda yetkilendirildiği görülmektedir.

Kanun’un 3. bölümünün  “Memleket dahilinde sari ve salgın hastalıklarla mücadele” başlıklı ikinci 
faslı ise konumuz için ayrıca önem arz etmektedir. Bu fasılda, 57. maddede sayılan hastalıkların mem-
lekette görülmesi halinde alınacak tedbirler belirlenmiş bulunmaktadır. Kanun’un 57. maddesine göre 
sayılan hastalıklar; “Kolera, veba (Bübon veya zatürree şekli), lekeli humma, karahumma (hummayi tiro-
idi) daimi surette basil çıkaran mikrop hamilleri dahi - paratifoit humması veya her nevi gıda maddeleri 
tesemmümatı, çiçek, difteri (Kuşpalazı) - bütün tevkiatı dahi sari beyin humması (İltihabı sahayai di-
mağii şevkii müstevli), uyku hastalığı (İltihabı dimağii sari), dizanteri (Basilli ve amipli), lohusa humması 
(Hummai nifası) ruam, kızıl, şarbon, felci tıfli (İltihabı nuhai kuddamii sincabii haddı tifli), kızamık, cü-
zam (Miskin), hummai racia ve malta humması” hastalıkları olup, Kanun söz konusu bulaşıcı hastalıkları 
numerus clauses olarak belirlemiştir. SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Yeni Koronavirüs Hastalığı 
ise, Kanun’un eski tarihli oluşu göz önünde bulundurulduğunda, bu hastalıklar arasında zikredilmemiştir. 

Kanun’un 72. maddesi, uygulanacak tedbirleri saymazdan evvel, “57 nci maddede zikredilen has-
talıklardan biri zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği takdirde aşağıda gösterilen tedbirler tatbik 
olunur” demek suretiyle, alınacak tedbirlerin ancak 57. maddede ismen zikredilen (numerus clauses) bu-
laşıcı hastalıklar bakımından uygulanabileceğini de açıkça hüküm altına almıştır. Bu kapsamda karantina 
ve izolasyon tedbirleri, 57. maddede ismen zikredilen bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması halinde, 72. 
madde kapsamında uygulanabilecek ve birinci bentte belirtilen; “Hasta olanların veya hasta olduğundan 
şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap 
eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde 
tecrit ve müşahede altına vaz'ı”  ile yedinci bentte belirtilen; “Dahilinde sari ve salgın hastalıklardan biri 
zuhur eden umumi mahallerin tehlike zail oluncaya kadar set ve tahliyesi” kapsamında karşımıza çıkan 
tedbirlerdir. İlk bentte doğrudan hasta olan veya hastalığından şüphe edilen kişilerin karantina veya tecrit 
altına alınabileceği düzenlenirken, yedinci bentte hastalığın ortaya çıktığı yerin bölgesel olarak karantina-
ya alınabileceği düzenlenmiştir. 

Kanun’un 64. maddesi ise; “57 nci maddede zikredilenlerden başka her hangi bir hastalık istilai şe-
kil aldığı veya böyle bir tehlike baş gösterdiği takdirde o hastalığın veya her hangi bir hastalık şeklinin 

27 1593 sayılı Kanun, Madde 37: “Bir geminin hareket limanında kolera, veba, sarıhümma, lekelihümma ve çiçek vakaları ve yahut Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaletince tayin ve ilân edilecek sair tehlikeli bir maraz salgını mevcut olmadığı halde verilmiş olan patentalar temiz 
addolunur.”
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memleketin her tarafında veya bir kısmında ihbarı mecburi olduğunu neşrü ilâna ve o hastalığa karşı bu 
kanunda mezkür tedabirin kaffesini veya bir kısmını tatbika Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti salahi-
yettardır.” diyerek, ortaya çıkan yeni bir salgın hastalıkta da, Kanun’da sayılan tedbirlerin tamamı veya bir 
kısmının Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanabileceğini kabul etmiştir. Dolayısıyla Kanun’un 64’üncü 
maddesinde 57’nci maddede belirtilenden başka bir salgın hastalık görülmesi halinde, aynı Kanun’da 
belirtilen tedbirlerin tamamı veya bir kısmının uygulanabileceği ifade edilmiştir. 

Ancak benzer yönde bir atıf 72. maddede yer almamaktadır. Bu nedenle Covid-19 pandemisine neden 
olan hastalık bakımından karantina ve tecrit uygulamalarının,  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 
uygulanabilecek tedbirler olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir (Yavuz-Dal-
gıç, 2021: 370). Bu görüşü destekler nitelikte örnekler vermek mümkündür. Örneğin Kanun bazı has-
talıklar için açıkça tecrit uygulamasına gidilebileceğini düzenlemiştir. Kanuna göre bazı hastalıklarda 
evde tecrit uygulamaları mümkün olup, gerektiği hallerde kolluk kuvvetlerince cebri tecridin dahi uygu-
lanabileceği, yine Kanun’da açıkça düzenlenmiştir.28  Bunların dışında kanun ayrıca veremle mücadele29  
kapsamında da cebri tecride açıkça izin vermektedir.

Kanaatimizce 64. madde lafzı açık olup, 57. maddede numerus clauses olarak belirtilen hastalıkların 
dışında başka bir hastalığın ortaya çıkması halinde, kanunda sayılan diğer tedbirlerin alınması noktasında 
idarenin yetkili olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Gözler de, her ne kadar Covid-19 hastalığı, 57’nci 
maddenin kapsamında olmasa bile, 64’üncü maddenin kapsamında bir hastalık olarak değerlendirilebile-
ceğini, söz konusu durumlarda Sağlık Bakanlığının, 1593 sayılı Kanunda, örneğin 72’nci maddede sayı-
lan tedbirleri alabileceğini ifade etmektedir (Gözler, 2020b).  

Ancak 1593 sayılı Kanun hükümleri, her ne kadar kanuni bir dayanak sunsa da, Kanun’un günümüz 
koşullarını karşılamaya elverişli olmaması nedeniyle yanlış yorumlamalara da mahal verebilir. Örneğin 
maddenin yedinci bendi kapsamında alınacak set ve tahliye tedbirlerinin, bölgesel olarak alınabileceği 
anlaşılmaktaysa da,  tüm ülkede yaygın bir hastalık söz konusu olduğunda söz konusu tedbirin tüm ülkede 
geçerli olacak şekilde (set/karantina) uygulanması mümkün olabilir mi? Yoksa bu hüküm, salgın döne-
minde tüm yurtta bir anlamda karantina gibi uygulanan sokağa çıkma yasaklarına da dayanak teşkil eder 
mi? Bu anlamda Kanun, net bir cevap vermekten uzak gözükmektedir. Zira söz konusu hükmün bulaşıcı 
ve salgın hastalıklardan birinin ortaya çıkması halinde ancak belirli bir bölge ile sınırlı olarak uygulanabi-
leceği ve tüm ülkede geçerli bir karantina ilân edilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir (Gözler, 
2020b).

Görüldüğü üzere Covid-19 pandemi sürecinde genel sağlığın korunması amacıyla hastalık tespit edi-
len veya hastalık şüphesi taşıyan kişiler hakkında uygulanan söz konusu karantina ve tecrit tedbirleri her 

28 1593 sayılı Kanun’un 73. maddesine göre;  “Kolera ve veba ve ruam musaplarından gayrı hastaların evlerinde tecrit edilmelerine müsaade 
olunur. Yalnız alakadar sıhhi memurlar tarafından bu tecridin müessir olmasını temin edecek şartların mevcudiyeti kabul edilmiş olmalıdır. 
Bu takdirde hastaların evlerine bir alameti mahsusa vazedilerek hariçle olan ihtilat menedilir. Kolera, veba, ruam musaplariyle bulunduğu 
mahallerde tecridi mümkün ve kafi görülmiyen sair hastalık musapları ve kolera ve vebayı neşir ve sirayet ettirmeleri muhtemel olanlar icap 
ederse cebri tecride tabi olurlar. Cebri tecrit, hastaların veya bu maddede zikredilen şüphelilerin Hükümetçe tayin edilecek mahallerde, her 
türlü ihtilattan memnu olarak ve zabıta murakabesi altında bulundurulmalarıdır.” Keza yine 107. maddede; “Zührevi bir hastalığa müptela 
olduğu tahakkuk ederek hastalığı etrafına neşir ve sirayet ettirdiğinden şüphe edilen kimseler cebren tedaviye sevk olunabileceği gibi has-
talığın sirayetine mani olmak üzere bir hastanede tecrit ve tedavi altına alınabilir. Bu hususta kuvvei cebriye istimali dahi caizdir.” denmek 
suretiyle cebri tecrit uygulaması zührevi hastalıklar bakımından da kabul edilmiştir.
29 1593 sayılı Kanun- Madde 119: “Sari şekilde verem hastalığına musap olduğu tebeyyün eden ve etrafında bulunan kimseleri intana 
duçar edeceğinden şüphe olunan hastaları hastane veya sair bir müessesede tecrit veya tedaviye veya meslek ve sanatları dolayısiyle küçük 
çocukları verem intanına duçar edecekleri tahakkuk edenleri meslek ve sanatlarını icradan men'e Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti sala-
hiyettardır.”
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ne kadar anayasal dayanak taşıyorsa da, söz konusu kanuni dayanağın farklı yorumlanabilmesi müm-
kündür. Bu farklı yorumları, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun eski tarihli oluşu, güncel ihtiyaçları karşı-
lamaya yeterli olmayışı, farklı yorumlamaya elverişli hükümler içermesi gibi pek çok nedene dayandırmak 
mümkündür. Eski tarihli bir kanun ile, Covid-19 salgınıyla mücadele ederken alınan tedbirlerin hukukiliğini 
açıklamada yetersiz kalabilen bu kanun (Gözler, 2020b), pek çok tedbire müsaade eder gözükse de, yalnızca 
karantina ve izolasyon uygulamaları için dahi farklı yorumlamalara elverişli gözükmektedir. Bu noktada sa-
dece karantina ve izolasyon tedbirleri bakımından değil, diğer tüm tedbirler için açık kanuni dayanak şartını 
sağlamak adına kanuna açık bir düzenleme eklenmesi ya da yeni bir kanun hazırlanması önerilebilir.

2. Hukukun öngördüğü usule uygun olarak tutma kriteri
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Özgürlük ve güvenlik hakkı”nı düzenleyen 5. maddesinin ilk 

fıkrası; “1. Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın ön-
gördüğü usule uygun olmadan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz” şeklindedir. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, maddede geçen “yasanın öngördüğü usule uygun” tabirini; iç hukuka gönderme ya-
parak doldurmaktadır. Buna göre iç hukukta belirlenecek usulün, Sözleşme’nin 5. maddesinde öngörülen 
amaca uygun olmak kaydıyla, “bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakan bir işlem için yetkili makamlar 
tarafından verilmiş bir kararın bulunması, bu kararın yetkili kişilerce uygulanması ve işlemin keyfi olma-
ması” şeklinde anlaşılması gerekmektedir (AİHM, 1979, akt. Kalabalık, 2009: 192). 

Bu kapsamda Covid-19 hastalığı kapsamında karantina ve izolasyon tedbirlerinin Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu kapsamında uygulanabileceği varsayımında hangi kolluk makamının bu tedbirleri alıp uygulama 
konusunda yetkili olduğunun üzerinde durmak gerekir. Kanun’un 2. maddesi uyarınca; “Milli Müdafaa 
teşkilatına ait sıhhi işler müstesna olmak üzere bütün sıhhat ve içtimai muavenet işlerinin mercii ve mura-
kıbı” Sağlık Bakanlığıdır. Kanunda karantina kararının hangi makam tarafından alınacağına dair ise açık 
bir hüküm bulunmamaktadır (Gündüz, 2021: 101). Bu bağlamda kanunda açıkça başka bir makam yetki-
lendirilmiş olmadıkça, karantina uygulamalarına karar verme yetkisi Sağlık Bakanlığına aittir. Kanun’un 
69. maddesi ise; “Sari ve salgın bir hastalığın vukuu tahakkuk eylediği takdirde sıhhat memurları derakap 
lazım gelen tedbirlerin ittihazına ve bütün idari makamlar bu tedbirlerin tatbik ve icrası hususunda mua-
venete mecburdurlar.” Buna göre “bulaşıcı hastalığın tespitinde derhal alınması gereken ilk tıbbi tedbirler 
ile karantina kararı üzerine alınması lazım gelen tıbbi tedbirleri” alıp uygulama konusunda da sıhhat me-
murları görevlidir (Gündüz, 2021: 101).

3. Kamu Sağlığının Korunması Amacı
Hukukumuzda bulaşıcı bir hastalığa yakalanan veya hastalığı yayma şüphesi bulunan kişilerin kamu 

sağlığının korunması amacıyla karantina veya izolasyon kısıtlamalarına tabi tutulmalarının altında yatan 
temel neden, bu kişilerin kamu sağlığını tehdit etme ihtimalinin önüne geçmektir. Bu anlamda genel 
sağlığın ve dolayısıyla kamu düzeninin korunması veya bozulan kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi 
amaçlanmaktadır. 

AİHM, bulaşıcı hastalık taşıyan kişilere yönelik izolasyon tedbirinin tıbbi tedavi veya sosyal politi-
kanın bir gereği olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmektedir. Buna göre Mahkeme, bulaşıcı 
hastalığın yayılmasının kamu sağlığı ve güvenliği için tehlike oluşturup oluşturmadığı ve söz konusu 
tedbire son çare olarak başvurulup başvurulmadığı bakımından değerlendirme yapmaktadır (Şirin, 2018: 
123). Bu kapsamda başvurulan karantina ve izolasyon tedbirlerinin kamu sağlığına yönelip yönelmediği 
hususunda sorulması gereken ilk soru; “Bulaşıcı hastalığın yayılması kamu sağlığı veya güvenliği için 
tehlike oluşturuyor mu?” sorusudur. Ardından ise “Daha hafif tedbirlere başvurarak da kamu yararı sağ-
lanabilir mi?” (Şirin, 2018: 125) sorusuna verilecek cevapla başvurulan tedbirin kamu sağlığını korumak 
için ölçülü olup olmadığı belirlenmeye çalışılır.
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En önemli neden kamu sağlığı olarak gözükmekteyse de, aslında hasta olan veya hastalık şüphesi al-
tında bulunan kişilerin ayrılarak bir yerde tutulmaları kendi menfaatlerine de uygun düşmektedir (AİHM, 
1980, akt. Kalabalık, 2009:193). Her ne kadar genel sağlık kişilerin tek tek tedavisi veya gözetimi olarak 
anlaşılmasa da, daha önce de ifade ettiğimiz gibi salgın bir hastalığın baş göstermesi halinde genel sağlık 
kavramının genişlediğini kabul etmek gerekecektir. 

C. Temel Hak ve Özgürlükler Dengesinde Karantina ve İzolasyon
1. Salgın Döneminde Başvurulan Kolluk Tedbirlerinin Temel Hak ve Hürriyetlere Etkisi
Başta karantina ve tecrit uygulamaları olmak üzere salgın dönemlerinde kamu makamları tarafından 

alınıp uygulanan tedbirler, kamu sağlığı ile bireysel özgürlükler arasında hassas bir denge kurulmasını 
gerektirmektedir. Ancak bu denge kurulmaya çalışılırken, genellikle hastalıkların daha tehlikeli ve bazen 
de ölümcül sonuçlara sebep olmaması adına, kamu sağlığının korunması lehine bir tercihte bulunulmakta 
ve bireysel özgürlükler ötelenmektedir. 

Oysa sivil özgürlüklerin genişlediği ülkelerde kamu sağlığından sorumlu yetkililerin, bulaşıcı bir has-
talık söz konusu olduğunda geleneksel karantina ve izolasyon gibi uygulamalara başvurmakta tereddüt 
ettikleri ifade edilmektedir (Fallone, 1988: 448). Bu tereddüdün temelinde ise, kişilerin hak ve özgür-
lüklerine salgın dönemlerinde daha yoğun biçimde müdahale edilmesi yatmaktadır. Bu noktada kolluk 
tarafından alınan tedbirler uygulanırken, insan hakları dengelerinin gözden kaçırılmaması elzemdir. 

Örneğin karantina tedbirinin uygulanmasında kamusal makamların dikkat etmesi gereken bazı temel 
prensipler dile getirilmektedir.  Bunlar temel olarak; ihtiyatlılık ilkesi (precautionary principle), en az 
sınırlandıran tedbirin kullanılması (the use of least restrictive alternative), şeffaf kamu sağlığı sistemi 
(transparent public health system), eşitlik anlayışı (sense of fairness), adil tazminat (just compensation), 
karantina altındaki kişilere insani bir çevre sunulması (humane environment) ve hukukun üstünlüğüne 
bağlılık (abiding by the rule of law) olarak ifade edilmiştir (Gostin ve diğerleri, 2004: 84). Bu ilkeler 
yalnızca karantina veya tecrit uygulamaları bakımından değil, aynı zamanda salgın döneminde uygulanan 
tüm tedbirler bakımından göz önünde bulundurulması gereken asgari ilkeler olarak değerlendirilebilir. 

Bununla birlikte anayasa koyucu, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimini Anayasa ile 
açıkça belirlemiş bulunmaktadır. Anayasal hükümlerin hukukun evrensel ilkeleri ile birlikte değerlendiri-
lerek, salgın dönemlerinde de göz önünde bulundurulması gerektiğine kuşku bulunmamaktadır.

2. Karantina ve İzolasyon Tedbirlerinin Anayasa’da Öngörülen Temel Hak ve Hürriyetler Reji-
mi Bağlamında Değerlendirilmesi

1982 Anayasası “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması” başlıklı 15. maddesinde; 
“Savaş, seferberlik (…)[veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edil-
memek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen 
durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.” demek suretiyle 
olağanüstü hallerin varlığı halinde temel hak ve özgürlüklerin kullanımın kısmen veya tamamen durdurula-
bileceğini hüküm altına almıştır. Bu da olağanüstü dönemlerde kolluk yetkilerinin temel hak ve özgürlükleri 
kısmen veya tamamen durdurabilecek şekilde genişlediği (Günday, 2015: 316) anlamına gelmektedir.

Bu kapsamda tehlikeli bir salgın hastalığın varlığı halinde, Anayasaya uygun olarak ilan edilmiş olağa-
nüstü hal dönemlerinde,30 diğer koşulların da varlığı halinde salgın hastalığın etkilerini ortadan kaldırmak 
veya azaltmaya yönelik kolluk tedbirleri ile temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının durdurulması söz 
30 Anayasa, Madde 119: “Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cum-
huriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin 
yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet 
olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya 
çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.”
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konusu olabilecektir. Ancak 119. maddenin devamında “Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek 
para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyet-
lerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin 
nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir.” denilerek, temel hak ve özgürlüklere yönelecek müdahalenin, 
olağanüstü hallerde dahi kanuni dayanak gerektirdiği vurgulanmaktadır.

Olağanüstü hal döneminde uykusundan uyanan Olağanüstü Hal Kanunu, tehlikeli salgın hastalık ne-
deniyle olağanüstü hal ilan edilmesi halinde uygulanabilecek tedbirleri 9. maddede tek tek belirlemiştir. 
Çalışmamız özelinde üzerinde ayrıca durduğumuz karantina ve tecrit ile ilgili olabileceği izlenimi uyandı-
ran hüküm ise, 9. maddenin (a) bendinde ifadesini bulan; “a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasak-
lamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak 
veya başka yerlere nakletmek” yetkisidir. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu hastalıkla mücadele edilen sü-
reçte, Anayasa’da bir olağanüstü hal nedeni olarak öngörülen tehlikeli salgın hastalık nedeniyle olağanüs-
tü hal ilan edilmemiştir. Bu nedenle süreç, olağan dönemde uygulanan kurallar ekseninde yönetilmeye 
çalışılmıştır. 

Olağan dönemlerde ise 1982 Anayasası’nın “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 13. 
maddesi; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde 
belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve 
ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı ola-
maz.” hükmü, kolluk faaliyetlerinin temel sınırını belirlemektedir. Buna göre, temel hakların ancak kanu-
ni bir dayanak bulunması halinde, Anayasanın ilgili maddesinde belirtilen sebeplere ve ölçülülük ilkesine 
uygun olarak, hakkın özüne dokunmaksızın sınırlandırılması gerekmektedir. 

Peki Covid-19 gibi tehlikeli bir salgın hastalığın varlığı halinde, kolluk tedbirleri için öngörülen bu 
sınırların zorlanması mümkün müdür? Her ne kadar kolluk faaliyetlerinin sınırları hukuki olarak çizilmiş 
olsa da, salgın bir hastalığın, “yaşam hakkı karşısında pek çok temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılması-
nın mümkün ve hatta gerekli olduğu, idarenin de normal koşullarda sahip olmadığı pek çok yetkiyi kullan-
masının bir yükümlülük haline geldiği bir durumu ifade edeceği” (Sever, 2020: 190) dile getirilmiştir. Bu 
açıdan yaklaşıldığında yaşam hakkının öncelendiği tedbirlere başvurulması konusunda idarenin hareket 
alanının genişlediği düşünülebilirse de, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması rejiminin ötesine ge-
çilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bu noktada çalışmamızın yöneldiği karantina ve izolasyon tedbirleri bakımından ayrı bir değerlendir-
me yapmak yerinde olacaktır. 

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının anayasaya uygun olup olmadığı değerlendirmesi yapabil-
mek için ilk olarak sınırlamanın kanunla yapılıp yapılmadığı şartı incelenmelidir (Gözler, 2020a: 342). 
Daha önce de vurguladığımız üzere kişi hürriyeti ve güvenliğini düzenleyen Anayasa’nın 19. maddesi; 
“… hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esas-
lara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi…dışında kimse hürriyetinden yoksun bırakılamaz.” 
demek suretiyle karantina uygulamasına anayasal dayanak sunmaktadır.  Zira maddede “hastalık yayabi-
lecek bir kişinin” ibaresi, henüz hakkında kesin bir hastalık tanısı konmamış kişileri de kapsar niteliktedir. 
Buna karşın Anayasanın ilgili hükmü, bu kişilerin hürriyetinden yoksun bırakılmasının ancak kanunda 
belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirler kapsamında mümkün olduğunun da altını çizmektedir. 
Dolayısıyla hakkında hastalık tanısı konmuş kişiler hakkında tecrit, hastalık yayma şüphesi bulunan kişi-
ler hakkındaysa karantina uygulanabilmesi için yine kanunda bu uygulamaların sınırlarının iyi belirlen-
miş olması şarttır. Özellikle olağan dönemlerde uygulanacak bu tedbirler bakımından sınırların kanunla 
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belirlenmesi ayrıca önem arz etmektedir. Zira kanunilik ilkesi idarenin her türlü tasarrufunu, eylem ve 
işlemlerini kapsamak durumundadır (Eroğlu, 1974: 106).

Hukukumuzda karantina ve tecrit uygulamalarına ilişkin mevcut yasal düzenlemeler ise bahsedildiği 
üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda açıklanmaya çalışılan 
bu düzenlemeler söz konusu tedbirleri yasal dayanağa kavuşturmak bakımından son derece önemlidir. 
Ancak yine açıklandığı üzere mevcut yasal düzenlemeler güncel durumu karşılama noktasında yeterli ola-
mamakta veya farklı yorumlamaya mahal verebilmektedir. Kolluk tedbirlerinin kanuni dayanağının ise, 
yorumlamaya açık olmaması, son derece açık, anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması da önem arz etmektedir.  

Özel sınırlama nedenleri bakımından yaklaşıldığında, karantina ve tecrit uygulamaları kişi hürriyeti 
ve güvenliğine açık müdahale niteliğindedir ve bu hakka yönelik müdahalenin ancak Anayasada öngörü-
len özel sınırlama nedenlerinden birinin varlığı halinde hukuki olduğu kabul edilebilir. Kişi hürriyeti ve 
güvenliğini düzenleyen Anayasanın 19. maddesinde, “…hastalık yayabilecek bir kişinin bir müessesede 
tedavi, eğitim veya ıslahı için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirin yerine getirilmesi” 
amacıyla kişinin hürriyetinden yoksun bırakılabileceği açıkça düzenlenmiştir. Bu bakımdan karantina ted-
birinin uygulanması bakımından özel sınırlama nedeninin varlığını kabul etmek gerekmektedir. 

Ölçülülük ilkesi; “sınırlamada başvurulan aracın sınırlama amacını gerçekleştirmeye elverişli olması, 
bu aracın sınırlama amacı bakımından gerekli olması ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunma-
ması” (Metin, 2002: 187) şeklinde tanımlanabilir. Bu ilke idare hukuku anlamında kolluk faaliyetlerinin, 
“amaçladığı sonuca ulaşmada gerekli olanın ötesine geçmemesi” (Leyland ve Anthony, 2009: 295) esasına 
dayanmaktadır. Başka bir deyişle ölçülülük ilkesi ile, “idarenin işlem ve eylemi ile başvurduğu sınırlama 
aracı arasında denge kurması” istenmektedir (Oğurlu, 2002: 21). Bilindiği üzere Covid-19’un başından 
bu yana ülkemizde farklı sürelerde karantina ve tecrit uygulamalarına gidilmiştir. Salgının başında bu sü-
reler en fazla 14 gün olacak şekilde uygulanmaktayken, zaman içinde karantina ve izolasyon sürelerinde 
kısaltamaya gidilmiş ve hatta bazı durumlarda karantina uygulamasına gerek olmadığı belirtilmiştir. Nihai 
olarak Bakanlığın 14 Ocak 2022 tarihli “Güncel Dönemde Covid-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygu-
lamaları” rehberinde en son güncelleme ile süreler değiştirilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2022).31  Karantina 
ve izolasyon süreleri elbette her hastalığa göre değişecek süreler olup, idarenin bu süreleri belirlerken 
dünya çapındaki gelişmeleri mutlaka dikkate alması gerekmektedir. Ölümcül sonuçlara neden olabilen 
SARS-CoV-2 virüsü için belirlenen karantina ve izolasyon sürelerinin, hastalığın yayılımını engellemek 
veya en aza indirmek bakımından yeterli olup olmadığı değerlendirmesini yapmak alanımızı aşmaktadır. 
Buna karşın söz konusu sürelerin, hastalığın Türkiye’de ve dünyadaki gelişim seyri ve aşılama oranları 
gibi pek çok etken de göz önünde bulundurularak belli aralıklarla güncellenmesi, idarenin sınırlamada 
ölçülülük ilkesine uygun hareket etmesine imkân tanıyacaktır.

Temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlama kanunla yapılsa, anayasanın öngördüğü sebebe dayansa 
ve ölçülü olsa bile, hakkın özüne dokunuyorsa, söz konusu sınırlamayı anayasaya aykırı hale getirmek-
tedir (Gözler, 2020a: 394). Hakkın özüne dokunma yasağı, temel bir hak ve özgürlüğü anlamsızlaştıran 
ve kullanılmaz hale getiren müdahaleleri yasaklamaktadır. Hakkın özü kavramını tanımlamak güç olsa 
da, her hak ve hürriyetin kendine özgü niteliklerine göre değerlendirmek gerekmektedir (Özbudun, 2014: 
117). Peki karantina ve izolasyon tedbirleri, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının özüne dokunmakta mıdır? 
Bu soruya yanıt vermek güç gözükmektedir. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının özü nerede başlamakta 
ve nerede bitmektedir? Kanaatimizce bu soruya yanıt vermek güçtür. Buna karşın, karantina ve izolasyo-

31 Buna göre, COVID-19 ile yüksek riskli (yakın) temaslı olanlarda, hatırlatma dozunu yaptıran veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş 
kişiler için karantina öngörülmemişken, hatırlatma dozunu olmayan veya 3 ay içinde hastalık da geçirmeyen kişiler için karantina süresi 7 
gün olarak önerilmiştir. SARS-CoV-2 enfekte asemptomatik veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan 
vakalar) ise aşılama durumuna bakılmaksızın izolasyon süresi 7 gün olarak belirlenmiştir.
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nun makul sürelerle, sağlıklı bir ortamda ve fiziksel aktivitelerin de tamamen kısıtlanmayacak biçimde 
uygulanması halinde, kişi özgürlüğü ve güvenliği bakımından öze dokunma yasağının ihlal edildiğini 
kabul etmek yerinde olmaz.  Önemli olan kişinin karantina veya izolasyon sürelerini hastanede, evinde 
veya bu tedbirler için ayrılmış özel bir yerde insani koşullar ile geçirmesidir. Tek kişilik hücre gibi kişinin 
hareket serbestisini büyük ölçüde sınırlayan uygulamalar hakkın özüne dokunur niteliktedir. Karantina 
ve izolasyon koşullarının makul ve insani olması da yine bunların kanunla açıkça düzenlenmesi halinde 
temin edilebilecektir.

3. Covid-19 Sürecinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları
Karantina ve tecrit uygulamaları kişi özgürlüğü bakımından sınırlama niteliği taşıdığı için, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde “Özgürlük ve güvenlik hakkı”nı düzenleyen 5. madde ile “Serbest 
Dolaşım Özgürlüğü”nü düzenleyen Ek Protokol 4’ün ikinci hükmü bağlamında değerlendirilmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kişi özgürlüğünü düzenleyen 5. maddesine göre; “Herkes özgür-
lük ve güvenlik hakkına sahiptir.” Maddenin devamında ise kişi özgürlüğünün kısıtlanabileceği durumlar 
açıkça öngörülmüştür. Buna göre; “Aşağıda belirtilen haller dışında ve yasanın öngördüğü usule uygun ol-
madan hiç kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz” dendikten sonra, e bendinde; “Bulaşıcı hastalıkların 
yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek kişilerin, akıl hastalarının, alkol veya uyuşturucu 
madde bağımlılarının veya serserilerin yasaya uygun olarak tutulması” hali, kişi özgürlüğünün sınırlan-
dırılabileceği bir hal olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını engellemek 
amacıyla hastalığı yayabilecek kişiler ancak kanunun öngördüğü usule uygun olarak kişi özgürlüğünden 
yoksun bırakılabilecektir.

Keza Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek Protokol 4’ün ikinci hükmünde, “Serbest Dolaşım Öz-
gürlüğü” başlığı altında; “1. Bir devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkes, orada ser-
bestçe dolaşma ve ikametgahını seçebilme hakkına sahiptir. 2. Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir 
ülkeyi terk etmekte serbesttir.” denilerek seyahat özgürlüğünün neleri kapsadığı ortaya konmuştur. Aka-
binde ise; “3. Bu haklar, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin korunması, suç işlenme-
sinin önlenmesi, sağlık ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik 
bir toplumda zorunlu tedbirler olarak ve yasayla öngörülmüş sınırlamalara tabi tutulabilir. 4. Bu maddenin 
1. fıkrasında sayılan haklar, belli yerlerde, yasayla konmuş ve demokratik bir toplumda kamu yararının 
gerektirdiği sınırlamalara tabi tutulabilir.” denilmektedir.

Covid-19 pandemisi kapsamında karantina ve tecrite ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
içtihadı henüz şekillenmiş değildir. Buna karşın 2005 yılında verdiği bir kararında (AİHM, 2005) bulaşıcı 
bir hastalığı bulunan (HIV virüsü) başvuranın, mahkeme kararıyla 3 aya kadar hastanede tutulmasının, Söz-
leşme’nin 5. maddesinin ilk fıkrası bakımından ihlal oluşturduğu iddiasına ilişkin olarak; “Başvurucunun 
karantina altına alınmasının, HIV virüsünü yaymasını önlemek için son çare olmadığını, yetkililerin virü-
sün yayılmadığından emin olma ihtiyacı ile başvuranın özgürlük hakkı arasındaki adil denge kuramadığını, 
öncelikle daha hafif başka tedbirlerin denenmediğini ve bu orantısızlığın kamu çıkarlarını korumak için 
yeterli bulunmadığını” tespit ettikten sonra, ihlal kararı vermiştir (Yavuz-Dalgıç, 2021: 372). 

Mahkeme 2021 tarihinde vermiş olduğu başka bir kararda ise, göçmenlere elverişsiz koşullarda uygu-
lanan karantina tedbirine ilişkin olarak, başvuranın Covid-19 karantinasına yeni gelenlerle aynı koşullarda 
tutulmasını endişe verici olarak değerlendirmiş ve karantina süresinin yeterli hukuki dayanak olmadan 
uzatılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, Sözleşme’nin 5. maddesinin ihlal edildiğine hükmet-
miştir (AİHM, 2021). 

İnsanlar bakımından uygulanan karantina veya tecrit uygulamalarının hukuka uygunluğu konusun-
da Anayasa Mahkemesi kararlarına yansıyan bir başvuru ise göze çarpmamıştır. Bununla birlikte kuduz 
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hastalığının yayılmasının engellenmesi amacıyla alınan karantina tedbirleri kapsamında hayvandan elde 
edilen sütün imha edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin olarak vermiş oldu-
ğu bir kararında (AYM, 2021) Yüksek Mahkeme, “Somut olayda kuduz hastalığının yayılmasının engel-
lenmesi için idarenin almış olduğu tedbir kararı gereğince başvurucuya ait hayvanlardan elde edilen sütün 
imha edilmiş olması ile başvurucunun mülkiyet hakkına müdahale edilmiştir. Söz konusu müdahale ile 
çevrenin, halk ve hayvan sağlığının korunması amaçlanmaktadır.” (prg. 36) dedikten sonra müdahalenin 
ihlal oluşturup oluşturmadığını kanunilik, meşru amaç ve ölçülülük ilkeleri bağlamında değerlendirmiştir. 

Yüksek Mahkeme ilk olarak; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına (Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki 
adıyla), bir hastalığın ortaya çıkması veya ortaya çıkma şüphesinin varlığı hâlinde hastalığın yayılmasının 
önlenmesi için hayvansal ürünün imhası da dâhil her türlü tedbiri almaya yetki veren 5996 sayılı Kanun'un 
4. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendine göre müdahalenin kanuni olduğuna kanaat etmiştir (prg. 
40). “Çevrenin, halk ve hayvan sağlığının korunması ile hastalıkların ortaya çıkmasının veya yayılmasının 
engellenmesi amacıyla tedbir alınmasında kamu yararı bulunduğu şüphesizdir.” diyerek, başvuranın süt 
ürünlerinin imhasında kamu yararı bulunduğunu, bu nedenle de hakkın sınırlanmasında meşru amacın 
gerçekleşmiş olduğunu değerlendirmektedir. Ancak Mahkeme nihai olarak “..kamu sağlığının korunması, 
bu alandaki idari makamların geniş takdir yetkisi ve başvurucuya etkin bir itiraz hakkı tanınmış olmasına 
karşılık imha edilen hayvansal ürün için herhangi bir tazminat ödenmemesi suretiyle tüm külfetin baş-
vurucuya yüklendiği”(prg. 60) gerekçesiyle söz konusu müdahalenin ölçüsüz olduğu ve bu nedenle de 
başvuranın mülkiyet hakkının ihlal edildiği kararını vermiştir. 

Karar her ne kadar hayvansal ürünlere ilişkin bir işletme ve çevresine uygulanan karantina ve ürün-
lerin imhasına ilişkin olsa da, Anayasa Mahkemesince karantina ve alınan diğer tedbirler bakımından 
önemli bazı belirlemeler yapılmıştır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

- Alınan karantina tedbiri kapsamında idari makamlar tarafından söz konusu hastalığın diğer can-
lılara da yayıldığına dair tespit yapılması gereklidir. Ancak “halk sağlığının korunması için idari 
makamlarca bir an önce hastalığın yayılma riskini engelleyecek tedbirlerin alınması zorunluluğu-
nun doğmuş olması dikkate alınmalıdır” (prg. 52).

- “Kamu sağlığının korunması amacıyla bir hastalığın ortaya çıkmasının ve yayılımının engellen-
mesi için gerçekleştirilecek bir müdahalede kullanılacak araçların seçiminde ve uygulanmasında 
kamu makamlarının geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır” (prg. 53).

- “Kamu makamlarının bir hastalığın yayılmasının engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin 
yöntemi ve süresini belirlemede geniş bir takdir yetkisi bulunduğu tartışmasızdır. Ancak kamu 
makamlarının söz konusu yetkilerini kullanırken iyi yönetişim ilkesine uygun hareket etmeleri 
beklenecektir” (prg. 58).

- Başvurulan karantina tedbiri ile başvurucuya şahsi olarak aşırı ve olağan dışı bir külfet getirilme-
miş olması gerekir.

Yapılan değerlendirmeler bir bütün olarak ele alındığında, genel sağlığı tehdit eden bulaşıcı bir hastalı-
ğın ortaya çıkması halinde, yetkili idari makamların alacağı tedbirler konusunda geniş bir takdir imkânına 
sahip olduğu ortadadır. Bu geniş takdir yetkisi, başvurulan tedbirin seçimine, yöntemin belirlenmesine, 
başvurulan tedbirin başlangıç tarihine, uygulanma süresine ve sonlandırılmasına ilişkin olabilir. İdareye 
somut olaya uygun hareket imkânı sağlayan takdir yetkisi, öngörülemeyen bazı nedenlerle önüne gelen 
sorunları aşabilmesi olanağını (Kaya, 2014: 14-16) tanımak bakımından önemlidir. Özellikle kamu düze-
ni, genel sağlık gibi “belirsiz kavramlar”ın (Kaya, 2014: 43) somut olay bakımından işlerlik kazanmasın-
da idarenin elindeki en önemli enstrümanlardan olsa da, sınırsız olarak kullanılamayacak bir yetki olup, 
idareye yine ancak kanunilik ilkesi çerçevesinde serbestçe hareket etme imkânı tanımaktadır (Eroğlu, 
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1974:107). Bu kapsamda her ne kadar pandemi gibi olağanüstü durumların ortaya çıkması halinde, kamu 
makamlarının takdir yetkisinin genişlediği kabul edilse de, idare ancak hukukun öngördüğü sınırlar içinde 
kolluk tedbirlerine başvurabilecektir.

SONUÇ
Uzun bir süredir dünyanın en güncel problemlerinden biri olan yeni koronavirüs hastalığı, devletlerin 

tamamında çok yönlü değişikliklere neden olmuştur. Bu değişiklikler doğal olarak etkisini hukuk alanında 
da hissettirmiştir. Hastalığın yayılımını azaltmak için kolluk tarafından kamu düzeninin bir unsuru olan 
genel sağlığın korunması amacıyla pek çok tedbir alınması gerekmiş, alınan tedbirler sık sık güncellene-
rek oluşan yeni düzene adaptasyon sağlanmaya çalışılmıştır.

Pandeminin başından bu yana, kolluğun genel sağlık tedbirleri kapsamında bulaşıcı hastalığın etkisini 
azaltmak, yayılımın en aza indirilmesi için aldığı tedbirlerin başında ise karantina ve izolasyon uygulama-
ları gelmektedir. Günlük hayatta birbiri yerine kullanılan karantina ve izolasyon kavramı, aslında farklı 
uygulamalardır. Karantina henüz kendisine hastalık tanısı konmamış ancak hasta olma ihtimali bulunan 
kişilerin tutulması iken; izolasyon, kendisine hastalık tanısı konan kişilerin, hasta olmayan kişilerden 
ayrılması anlamına gelmektedir. 

Karantina ve izolasyon tedbirleri birer kolluk tedbiri olarak temel hak ve özgürlüklere yöneldiklerinden, 
kolluk yetkisinin hukuka uygunluğunu belirleyen sınırların, söz konusu tedbirler için de geçerli olması gerek-
mektedir. Bu kapsamda Anayasanın 13. maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması 
koşulları bu tedbirler bakımından da uygulanmalıdır. Kanuna dayanma, öze dokunma yasağını ihlal etmeme, 
özel sınırlama nedenlerine ve ölçülülük ilkesine uygun olma kriterlerinin yanında, uygulanacak tedbirlerin 
hukukun açıkça öngördüğü prosedürde ve ancak kamu sağlığına yönelik olarak uygulanması şarttır. 

Hastalık yayabilecek bir kişinin tedavisi için kanunda belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirle-
rin yerine getirilmesi kapsamında, kişinin özgürlük ve güvenlik hakkının sınırlandırılabileceğini düzen-
leyen Anayasanın 19. maddesi kapsamında, karantina ve izolasyon tedbirleri, anayasal dayanağa sahiptir. 
Ancak Anayasa, söz konusu tedbirlerin esaslarının kanunda açıkça düzenlenmesini öngörmektedir. 1930 
tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ise, karantina ve izolasyon tedbirleri için temel yasal dayanağı oluş-
turmaktadır. Buna karşın Kanun’un; eski tarihli oluşu, karantina ve izolasyon tedbirlerini uygulayacak 
makamların tespitindeki güçlük, Kanun’da açıkça koronavirüs hastalığının tanımlanmamış olmasının 
yarattığı yorum farklılıkları gibi pek çok nedenle günümüz ihtiyaçlarını karşılamaya elvermediği anlaşıl-
maktadır. Her ne kadar kanuni dayanağı olduğu kabul edilse de, kanuni dayanağın netleştirilmesi adına, 
mevcut yasal düzenlemenin iyileştirilmesi, yetkilerin daha net açıklanması veya yeni bir karantina ya da 
izolasyon yasasının gündeme getirilmesi gereklidir. Zira pandeminin nasıl bir seyir izleyeceği henüz tam 
olarak kestirilememekte; buna karşın süreç uzayacak, karantina ve izolasyon tedbirlerine başvurulmaya 
devam edilecek gibi görünmektedir.
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COVID-19 İLE MÜCADELEDE KOLLUĞUN SOSYAL 
MEDYA KULLANIMI

J.Yb.Dr. İrfan CİRİT

GİRİŞ
Tarihsel süreç incelendiğinde her yüzyılda bir ya da birden fazla salgın hastalığın ortaya çıktığı gö-

rülmektedir. Toplumsal hayatımızın bir parçası olan bu salgın hastalıklar kitlesel ölümlere yol açmakta 
ve korunabilmek için tedavi yöntemleri geliştirilinceye kadar izolasyon yöntemleri tercih edilmektedir. 
Çin’in Wuhan şehrinde 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 virüsü bu salgınların son halkası olmakla 
beraber halen devam etmekte ve ciddi endişe yaratmaktadır. Covid-19 salgını kısa bir sürede yayılması ve 
tehlikesini artırması sebebiyle dünya çapında halk sağlığı açısından bir güvenlik sorunu şeklinde algılan-
mış ve ciddi tedbirler alınmasını gerektirmiştir.

Kamu düzeni toplumların yaşadıkları sorunların üstesinden gelebilmeleri için tarih boyunca korun-
muş ve bu koruma görevi devletin asli görevlerinden biri olmuştur (Şimşek, 2012, s. 4). Kamu düzeni 
toplumdaki insanların huzur içinde canlarının ve mallarının saldırılardan ve tehlikelerden uzak bir şekilde 
yaşamaları için gereken düzeni belirtmektedir. Bu çerçevede bulaşıcı ve salgın hastalıkların olmadığı 
bir ortamda yaşama hakkı kamu düzeninin kapsamına girmektedir. Toplumun ortak bir şekilde yaşamını 
sürdürebilmesi için kamu düzenini sağlamakla görevli devlet, bu görevini kolluk kuvvetleri ile yerine 
getirmektedir. Kolluk kamu düzenini hem sağlamakta hem de bozulduğunda tekrar düzeltmek için görev 
yapmaktadır (Gözübüyük ve Tan, 2019, s. 619).

Kamu düzenini sağlamakla görevli kolluk kuvvetleri Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte 
yeni hareket tarzları belirlemeye başlamıştır. Alınan tedbirlerin etkililiğinin artırılması için çeşitli platform-
larda bilinçlendirme faaliyetleri yapan kolluk kuvvetleri insan davranışlarını değiştirmede oldukça etkili 
olan (Cirit, 2021b, s. 250), (Şahin, 2021b, s. 96) sosyal medya hesaplarında çeşitli paylaşımlarda bulun-
maya başlamışlardır. Vatandaşlar üzerinde etkili olma potansiyeli olan bu paylaşımlar gerek resim gerekse 
video şeklinde yapılmaktadır. Bu çalışma Jandarma Genel Komutanlığı YouTube hesabında Covid-19 pan-
demisinin yayılmasını önlemek için paylaşılan videoların etkililiğini saptamayı amaçlamaktadır.

Çalışmanın ilk bölümünde kamu düzeni kavramı üzerinde durularak klasik ve modern anlayış çerçe-
vesinde konu ele alınmıştır. İkinci bölümde ise kolluk, kolluğun görevleri ve kolluk çeşitleri üzerinde du-
rulmuştur. Üçüncü bölümde yöntem ifade edilmiştir. Dördüncü bölümde ise Jandarma Genel Komutanlığı 
YouTube hesabında paylaşılan üç video seçilerek analiz edilmiştir.

1. Kamu Düzeni
Kamu düzeninin sağlanması üzerine yapılan çalışmalar Antik Yunan dönemine kadar dayanmaktadır. 

Postmodern döneme kadar toplumların yaşayışlarına göre bu kavram devamlı değişime uğramıştır. Kamu 
düzeni, içinde yaşanılan toplumun karşılaştığı sorunları tespit ederek ve bu sorunların çözüm önerilerini 
ortaya koyarak sağlanmaktadır. Zamanla sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelerin etkisinde kalan kamu 
düzeninin sağlanmasına ilişkin esaslar hukuk dünyasına taşınmıştır. 20’nci yüzyılın başlarında geleneksel 
bakış açısı benimsenmiş, buna göre kamu düzeni kavramı ahlaki düzen kavramının dışında tutularak daha 
çok dış ve maddi düzeni içermiştir (Gözler, 2019, s. 479). Bu anlayışta sadece maddi düzene zarar veren 
kamu düzeninin bozulması önemli görünmektedir.

Öte yandan 20’nci yüzyılın ortalarına doğru kamu düzeni kavramı topluluklarda yaşayan insanların 
birlikte yaşayabilmeleri için uymaları gereken her zaman yazılı olmayan ve etik değerleri de içine alan 
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normları kapsamıştır (Yenisey, 2015, s. 11). Daha sonra bu anlam genişletilmiş ve ülkede belli bir dönem 
dahilinde kamu yararını ve halkın vicdanını ilgilendiren ahlaki açıdan önemli görülen toplumun bütün 
kesimlerinde her alanda düzenin zeminini oluşturan kurallar şeklini almıştır (Ruhi, 2019, s. 4).

Günümüzde kamu düzeninin sağlanabilmesi ve korunabilmesi toplumun birlikte yaşayabilmesi için 
gereklidir. Bu düzenin sağlanma görevi ise devletindir. Düzen, insanların bulunduğu yerde kargaşanın 
olmadığı, can ve mal güvenliğinin sağlandığı, barış ve güven içinde sürdürülebilecek bir yaşam ortamının 
varlığı ile mümkündür. Güvenli bir ortamın sağlanması için devlete insanların temel hak ve hürriyetlerinin 
sınırlandırılabilmesi için yetki verilme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Kamu düzenini gerektiği şekilde 
sağlayabilmesi için devlete verilen yetkiler kolluk yetkileri olarak adlandırılmaktadır. 

a. Kamu Düzeninin Unsurları
Klasik Anlayış
Klasik anlayış ya da geleneksel üçlü şeklinde tanımlanan bu sınıflandırma 20’nci yüzyılın başlarında 

dış düzen ve daha çok maddi ifadelerle savunulmuştur. Bu anlayışta ön planda olan, toplumun maddi ve 
dışsal hallerini barış, güven ve sağlık içinde geçirebilmesidir (Akman, 1991, s. 20). Klasik anlayışta kamu 
düzeninin öğeleri; kamu güvenliği, kamu sağlığı ve kamu huzurunu oluşturmaktır. 

Kamu Güvenliği
Kamu güvenliği, umuma açık alanlarda insanların can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, her türlü 

tehdidin bertaraf edilmesi ve tehdit olmadığı düşüncesinin insanlarda yerleşmesi şeklinde ifade edilebilir 
(Gözler, 2019, s. 478). Trafiğin akışı için alınan önlemler, para cezaları, konut dokunulmazlığının sağlan-
ması ve güvenliği tehdit eden yapılara karşı alınan önlemler kamu güvenliğine örnek olarak gösterilebilir. 
Burada kamu düzeni ile milli güvenlik ifadeleri farklılaşmaktadır. Her ne kadar iki kavram birbirine ben-
zer görünse de iç güvenliği kaplayan bütün olaylar kamu düzenini kapsarken, kamu düzenini bozan bütün 
olaylar iç güvenliği bozmamaktadır. Öte yandan milli güvenlik kapsamında gerçekleşen faaliyetler bir 
kolluk faaliyeti olarak görülmemektedir. 

Kamu Huzuru
Kamu huzuru, toplumun rahat içinde ve normal seyrinde bir yaşam sürmesi şeklinde ifade edilebilir. 

Halkın huzurunu bozan gürültü, kirlilik ve koku gibi insanları olumsuz etkileyebilecek olaylara karşı 
kolluk kuvvetleri gerekli tedbirleri alır. Örneğin yüksek sesli müzik çalınan bir eğlence mekanının varlığı 
kıyı şehirlerde ve yazın toplumun huzurunu bozmayabilir. Ancak aynı durum başka bir yer ve zamanda 
toplum huzurunu bozabilecektir. Bu yüzden kamu huzurunun sağlanması için yer ve zamana göre kolluk 
kuvvetleri tedbir alır (Kalabalık, 2019, s. 243).

Genel Sağlık
Kamu sağlığı, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunmasını, sağlıklı koşullarda yaşamalarının sağ-

lanmasını ifade etmektedir. Kolluk yetkilerinin yiyecek ve içecek gibi temel tüketim malzemelerinin sağ-
lıklı bir şekilde üretiminin ve satılmasının denetimini içermektedir (Gözler, 2019, s. 478). Toplumda orta-
ya çıkan hastalıkların tedavi edilmesi, insanların ve hayvanların sağlık açısından korunması genel sağlık 
kapsamında alınan önlemlere girmektedir.

Modern Anlayış
Modern anlayış kapsamında klasik anlayıştaki unsurlara ilave olarak yeni unsurlar da yer almaktadır. 

Bunlar genel ahlak, kent estetiği, insan onuru ve bireylerin kendilerine karşı korunması şeklinde sıralan-
maktadır.
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Genel Ahlak
Klasik anlayışa göre genel ahlak kamu düzeninin bir öğesi olarak görülmezken modern anlayışta genel 

ahlak asli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel ahlak, toplumu oluşturan insanların kabul 
ettikleri ahlaki fikirler şeklinde ifade edilebilir (Tekinsoy, 2011, s. 106). İnsanların çevrelerine yansıttıkla-
rı tavır ve davranışlar kamu düzenini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca gösterime giren şiddet ya da pornogra-
fik etmenler içeren bir filmin, mevzuatta belirlenen şartlara aykırı olarak faaliyet yürüten genelev ve fuhuş 
yapılan yerlerin, genel ahlaka zarar verecek yayınların yapıldığı yerlerin men edilmesi şeklinde tedbir 
alınmaktadır (Çağlayan, 2018, s. 270). Ahlaka aykırı görülen davranışın durumu zaman ve yere göre 
değişiklik gösterebilir. Örneğin sanat için çıplaklık durumu gerçekleştiğinde bu durumun müstehcenlik 
sayılmayacağı durumlar da söz konusu olabilmektedir. 

Kent Estetiği
İlk olarak Fransız öğretisinde adı geçen kent estetiği ifadesi devamlı gelişmekte olan çevre ve şehir 

anlayışının yansıması olarak estetik algıyla şehirleşmeyi hem kullanım hem de estetik yönünden imar 
edilen park ve rekreasyon alanlarını çarpık kentleşme yapılarından korumayı amaçlar. 3194 sayılı İmar 
Kanunu’nun 40’ncı maddesinde “arsalarda, evlerde ve sair yerlerde estetik bakımından mahzurlu görü-
len enkaz veya birikintilerin, gürültü ve dumana neden olan tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; 
mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların ortaya çıkmasına meydan verilmemesi 
ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya 
valilikçe mahzur giderilir; masrafı yüzde yirmi fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenle-
rin faaliyeti durdurulur.” şeklinde hüküm mevcuttur (Gözler, 2019, s. 480). Buradan da anlaşılacağı üzere 
kolluk makamları gerektiğinde estetik sebebiyle gereken yerlere müdahale edebilir.

İnsan Onuru
İnsan onuru, insanların bilinçli olmalarını sağlayan, kişiliksizliğin önüne geçen, kendi kaderini tayin 

edebilme hakkı veren manevi güç şeklinde ifade edilebilir (Şimşek, 2012, s. 58). İnsan onuru kavramı 
1945 Birleşmiş Milletler Antlaşması, 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1966 Kişisel ve Siya-
sal Haklara İlişkin Sözleşme, 1976 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
gibi çeşitli uluslararası hukuk mevzuatlarında yer almaktadır. Anayasamızın 5’inci maddesinde “Devletin 
temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cum-
huriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 
siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için ge-
rekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” ve 17’nci maddesinde “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını 
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 
bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence 
ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.” 
belirtildiği üzere insan onuru kavramı güvence altına alınmıştır.

Bireylerin Kendilerine Karşı Korunması
Modern anlayışa göre insanların kendilerine karşı korunması da kamu düzeninin sağlanması için bir 

gerekliliktir (Şimşek, 2012, s. 62). Otomobil sürücüleri için emniyet kemerinin takılma zorunluluğu, mo-
tosiklet kullanıcıları için kask takılma zorunluluğu buna örnek olarak gösterilebilir. Klasik anlayışa göre 
bu tedbirler diğerlerine karşı değil insanların kendilerini korumaları için alındığından kamu düzeni kap-
samında görülmemektedirler.
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2. Kolluk
Dünyamızda toplumu oluşturan her bir insan, ortak gereksinimlerini karşılarken bir düzene ihtiyaç 

duymaktadır. Toplumun birlikte ve güven içinde yaşaması için oluşturulan devletin görevi de kamu düze-
nini sağlamak ve toplumda insanların barış ve huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır. Devletin kamu dü-
zenini sağlamak için sınırlamak zorunda olduğu bazı özgürlükleri sınırlarken gerçekleştirdiği faaliyetler 
kolluk hizmetleri olarak adlandırılmaktadır (Kalabalık, 2019, s. 239). Kolluk bir yandan kamu düzenini 
sağlama amacı güderken aynı zamanda da bozulduğunda eski düzenine getiren faaliyetler ve bu faaliyet-
leri yerine getiren görevliler anlamında da kullanılmaktadır.

Her ne kadar kamu düzenini sağlamak için kişi özgürlüklerinin sınırlanması gerekse de Anayasamı-
zın 13’üncü maddesinde “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili 
maddelerine belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın 
sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 
aykırı olamaz” görüldüğü gibi bu sınırlamaların da bir sınırı bulunmaktadır. 

a. Adli ve İdari Kolluk Ayrımı
Gerek 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu gerekse 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanununda kolluk kuvvetleri adli ve idari olarak ikiye bölünmüşlerdir. Bu ayrımın sebebi iki 
kolluğunda amaç yönünden farklılaşmasıdır. İdari kolluğun görevi suç işlenmesini ve kamu düzenini bo-
zan faaliyetleri önlemektir (Cirit, 2021c, s. 119). Adli kolluk ise suç oluştuktan sonra suçluyu ve delilleri 
ortaya çıkarma ve adli makamlara teslim etme görevini üstlenmiştir. Bu yüzden adli kolluk suç kolluğu 
olarak da isimlendirilmektedir. Her ne kadar harekete geçme zamanına göre iki kolluk türü ayrı sınıflan-
dırılsa da halihazırda iki kolluk işlemi de aynı personel üzerinden yürütülmektedir (Gözübüyük ve Tan, 
2019, s. 626). Bu ayrım önleme bastırma, belirli bir suça ilişkin olup olmama, mevzuattaki adli görev 
ayrımı şeklinde üç kriter altında değerlendirilebilir (Güner, 2021, s. 15).

Önleme Bastırma Kriteri
İdari kolluk, kamu düzeninin bozulmasına yol açan faaliyetleri tespit edip bunları önlemeye çalışırken 

adli kolluk kamu düzenini bozan fiilleri bastırmaya ve cezalandırmaya çalışır.
Belirli Bir Suça İlişkin Olup Olmama Kriteri
Buna göre kolluğun icra ettiği faaliyet belli bir suça ilişkin ise adli kolluğun görev alanına, değilse 

idari kolluğun görev alanına girmektedir.
Mevzuattaki Ayrım
2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun 7’nci maddesinde Jandarmanın mülki 

görevleri açıklanırken emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı 
men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak şeklinde 
idari kolluğun görev alanına giren konular belirtilmektedir. Ayrıca yine 7’nci maddede adli görevler başlı-
ğı altında işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hiz-
metleri yerine getirmek şeklinde adli kolluğun görev alanı ifade edilmektedir (Kaplan vd., 2021, s. 299).  
İdari kolluk faaliyetleri idari makamların emir ve gözetiminde yürütülmekte iken adli kolluk faaliyetleri 
cumhuriyet savcılarının emir ve talimatları altında gerçekleşmektedir.

b. Genel İdari Kolluk – Özel İdari Kolluk Ayrımı
İdari kolluk kendi içinde genel idari kolluk ve özel idari kolluk şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Toplum 

düzeninin, kamu sağlığının, kamu güvenliğinin ve kamu huzurunun bozulmasına yol açan faaliyetleri en-
gelleme genel idari kolluğun görev alanına girmektedir (Gözler, 2019, s. 500). Özel idari kolluk ise bütün 
faaliyetlerden ziyade belirli bir faaliyet ya da bir grup kişilere yönelik yetkili olunan durumlarda görev al-
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maktadır. Örnek verecek olursak av, banka, tarım, sigorta, çevre, doğal ve tarihi yerleri koruma kollukları 
özel idari kolluk grubuna girmektedir (Çağlayan, 2018, s. 25). Genel idari kolluk bütün insani faaliyetlerle 
ilgilenmekte, özel idari kolluk ise belli bir hedefle ilgilenmektedir. Örneğin ormanların korunma görevi 
genel idari kolluk makamlarına değil Orman Genel Müdürlüğüne aittir. Bu görevi yerine getirmek için de 
özel idari bir kolluk olan orman kolluğu görev yapmaktadır.

Genel İdari Kolluk
2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 3’üncü maddesinde “Türkiye Cum-

huriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların 
ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir” 
şeklinde belirtilerek Jandarmanın genel kolluk kuvveti olduğu açıklanmıştır. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı 
Kanunu’nun 3’üncü maddesinde ise genel kolluk, “silahlı bir kuvvet olan polis ve jandarmadır” şeklinde 
ifade edilmiştir. Polis il ve ilçe belediye merkezlerinde, jandarma ise il ve ilçe belediye merkez sınırlarının 
dışında kalan yerlerde yetkilidir.

2016 yılında 668 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
(SGK) İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. Ayrıca sahil güvenlik birimlerinin kuruluşu, bağlılığı ve görev-
leri 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanunun 4’üncü maddesinde 
“Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale bo-
ğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası 
hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla ve Cum-
hurbaşkanlığı Kararnameleriyle kendisine verilen görevleri uygulamak ve yetkileri kullanmak” şeklinde 
görevleri ifade belirlenmiştir. 

Özel İdari Kolluk
2803, 2692 ve 3201 sayılı kanunların kapsamlarının dışında kalan, görevlerini yerine getirirken silah 

kullanabilen ve özel kanunlarla belli görevleri yerine getiren kolluk kuvvetleri özel idari kolluk şeklinde 
adlandırılmaktadır. Örneğin 5393 sayılı Belediye Kanunu 51’inci maddede beldenin sağlık, düzen ve sı-
nırlarının temin ve korunması için belediye zabıtası teşkili kurulmasına yönelik hüküm belirtilmiştir. Yine 
442 sayılı Köy Kanunu 73’üncü maddede belirtildiği üzere köyün güvenliğini sağlamak için güvenlik 
koruculuğu sistemi getirilmiştir. 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Hakkında Kanun kapsamında ise 
çiftçilerin mallarının korunması için kır bekçiliği ve çiftçi mallarını koruma kolluğu kurulmuştur. Ayrıca 
6831 sayılı Orman Kanunu ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hak-
kında Kanuna göre orman suçlarını önlemek için orman muhafaza kolluğu kurulmuştur. Bir diğer özel 
idari kolluk türü olan gümrük muhafaza kolluğunun görevleri ise 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
15’nci bölümde alınan yetkiye dayanarak yürütülmektedir. 618 sayılı Limanlar kanununca kurulan liman-
lar zabıtası, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununca kurulan ve sahillerde görev alan hudut ve sahiller 
koruma kolluğu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununca kurulan askeri inzibat kuvvetleri 
de diğer özel idari kolluk türlerindendir.

3. Yöntem
Bu araştırmada ölçeklenebilir ve erişilebilirliği yüksek iletişim araçları üzerinden oluşturulabilen sos-

yal paylaşım ortamlarından (Cirit, 2021a, s. 539) biri olan özellikle video paylaşımında öne çıkan You-
Tube’da Jandarma Genel Komutanlığının resmi hesabında pandemiyle mücadele maksadıyla yayınlanan 
videolar incelenmiştir. Bu kapsamda üç video seçilmiş ve bu videoların 20.03.2022 tarihinde YouTube 
üzerinden taraması gerçekleştirilmiştir.

Araştırmada söylem analizi tekniği uygulanmıştır. Söylem analizinin kullanıldığı alanlar; yazılı dokü-
manlar, videolar, fotoğraflar ve ses ile sağlanan iletişim araçlarıdır. Bu çalışmada videoların içinde geçen 
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konuşmalar ve ifade şekilleri incelenmiştir. Ayrıca söylem analizi; yazılı metin, görsel veya konuşarak 
iletişim gibi söylemlerin analizi şeklinde ifade edilmektedir (Çomu, 2012, s. 108). Heterojen yapılı nitel 
bir çalışma olan söylem analizi ile içeriklerin uygunluk durumunu değerlendirmek mümkün olmaktadır. 
Bu çerçevede Çomu (2012)’nun ve Dondurucu ve Uluçay (2015)’ın söylem analizi modeli (Tablo 1) 
kullanılmıştır.

Bu model çerçevesinde videoların başlıkları, URL adresleri, süreleri, tarihleri, izlenme sayıları, beğe-
nilme ve beğenilmeme sayıları, olumlu, olumsuz ve nötr yorum sayıları, kategorileri, tanımları ve diğer 
ağlara link verme durumlarıyla künyeleri oluşturulmuştur (Taşkın ve Tuncer, 2020, s. 2059).  Daha sonra 
Tablo 1’de belirtilen makro ve mikro yapı analizi yapılmıştır.

4. Bulgular ve Yorum
Bu çalışmada Jandarma Genel Komutanlığı resmi YouTube hesabında pandemiyle ilgili paylaşılan üç 

(3) video analiz edilmiştir. Bu videolar izlenme fazlalığı sırasına göre “Orhan Baba Evde Kalın Diyor”, 
“Koronavirüs Riskine Karşı Uyulması Gereken 14 Kural!”, “Evde de Mutluyum” videolarıdır. Videolar 
izlenme fazlalığına göre sıralanarak buna göre incelenmektedir. Bu çerçevede öncelikle “Orhan Baba 
Evde Kalın Diyor” videosu analiz edilmiştir (Tablo 2).

A. Makro Yapı

1. Tematik Yapı
2. Şematik Yapı
a. Durum Tanımı
1. Videonun Anlatım Dili
2. Sonuçlar
3. Ardalan Bilgisi
4. Bağlam Bilgisi

B. Mikro Yapı

1. Sentaktik Çözümleme
2. Bölgesel Uyum
3. Kelime Seçimleri
4. Retorik

Tablo 1: Video Paylaşım Siteleri İçin Söylem Analizi Modeli

Başlık Orhan Baba Evde Kalın Diyor
URL https://www.youtube.com/watch?v=mM78MsS6h5s
Süre 20 saniye
Yayınlanma Tarihi 20 Nisan 2020
İzlenme Sayısı 13.495
Beğenilme Sayısı 559
Beğenilmeme Sayısı -
Yorum Sayısı 25
Olumlu Yorum Sayısı 24
Olumsuz Yorum Sayısı -
Nötr Yorum Sayısı 1
Kategori Film ve Animasyon
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a. Makro Yapı
Video başlığında yazılı olan “Orhan Baba Evde Kalın Diyor” ile içeriğin birbiri ile uyumlu olduğu 

saptanmıştır. Film ve animasyon tarzında olması ve Orhan Gencebay’ın şarkısından bir bölümün alınarak 
yine Orhan Gencebay görüntüsü ve sesi ile bir astsubayın şarkı söylemesi durumunun uyuştuğu görül-
mektedir. Kategori olarak film ve animasyon şeklinde sınıflandırma yapılmıştır. Orhan Gencebay isimli 
sanatçı astsubay üniformasıyla sokakta yürüyerek “Ya evde yoksan” şarkısının “içim ürperiyor, ya evde 
yoksan” bölümünü söylemektedir. Üniformasında “Gencebay” isimliği yazmakta ve arka planda trafik 
lambasında yeşil ışık yanmaktadır. Daha sonra bir eve gelen sanatçı zile basmakta, maskesini takmış 
halde evdekilerle konuşmaktadır. Bir anne, baba ve bir çocuk kapıyı açmakta ve “Biz hep evdeyiz Orhan 
Baba” şeklinde sanatçıya doğru açıklama yapmaktadırlar. Sanatçı ise bilindik ifadesiyle “Berhudar olun” 
şeklinde cevap vermektedir. Devamında Jandarma logosu, altında EvdeKal Türkiye etiketi ve altında bir 
ev görüntüsü verilmektedir. Videoda #EvdeKal #Jandarma #OrhanGencebay etiketleri kullanılmıştır.

Şematik Yapı
Durum
Videonun Anlatım Dili: Konuşmalar basit bir dille yapılmakta ve eksiksiz bir şekilde duyulmaktadır. 
Sonuçlar: Anlatıcı sanatçı ile özdeşleştirilmektedir. Evdekilerin pandemiyle mücadele için evde kalıp 

kalmadıklarını kontrol eden sanatçı, ev halkını evde gördüğünde mutlu olduğunu ifade etmektedir. Böy-
lelikle vatandaşlara mesaj ulaştırılmış olmaktadır.

Ardalan Bilgisi: Videoda ardalan bilgisi bulunmamaktadır. 
Bağlam Bilgisi: Videoda sanatçının şarkısı “Ya Evde Yoksan” ile pandemi ile mücadelede evde kal-

manın sağladığı olumlu sonuçlar özdeşleştirilmiştir. Evde görülen ailenin sanatçı tarafından mutlulukla 
karşılanması da şarkı ile bütünleşmektedir.

b. Mikro Yapı
Sentaktik Çözümleme: Önce bir şarkı metni, sonra ailenin açıklaması ve daha sonra sanatçının mutlu-

luğu ifade edilmektedir. İfade şekilleri aktif yapılıdır ve geniş zaman kullanılmaktadır.
Bölgesel Uyum: Cümlelerde nedensel ilişki görülmektedir. “İçim ürperiyor ya evde yoksan” dizesi 

evde olunmamanın vereceği üzüntü ve korkuyu ifade etmektedir.
Kelimenin Seçimleri: Videoda düz anlamlı kelimeler kullanılmıştır. 
Retorik: Daha çok duygusal retorik üzerinden vatandaşların etkilenmesinin amaçlandığı görülmektedir. 
“Orhan Baba Evde Kalın Diyor” isimli videodan sonra en çok izlenen video olan “Koronavirüs Riski-

ne Karşı Uyulması Gereken 14 Kural!” isimli videonun söylem analizi Tablo 3’te yapılmaktadır.

Tanım Orhan Baba #EvdeKal’ın, berhudar olun diyor ☺️ 
Peki ya sizler de hep evde misiniz? 

Diğer Sosyal Ağlara ya da Web 
sitelerine Link Verme Durumu

Facebook, Twitter, Instagram sosyal ağ sitelerine 
link verilmektedir.

Tablo 2. “Orhan Baba Evde Kalın Diyor” isimli Videonun Söylem Çözümlemesi (Video 1)
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c. Makro Yapı
Tematik Yapı
Video başlığında yazılı olan “Koronavirüs Riskine Karşı Uyulması Gereken 14 Kural!” ile içeriğin 

birbiri ile uyumlu olduğu saptanmıştır. Bir erkek astsubay tarafından dünyada ve ülkemizde yaşanan 
pandemi durumunu anlatılmakta ve daha sonra pandemiden korunmak için uyulması gereken 14 kural 
sıralanmaktadır. Videonun arka planında dinamik bir müzik çalmaktadır. Gerek dünya gerekse Türkiye 
haritası kullanılarak sorun genelden özele doğru anlatılmaktadır. Birinci kural olan ellerin sık sık ve sa-
bun ile en 20 saniye yıkanması ifade edilirken Karabulut soy isimli astsubay bir lavaboda bizzat ellerini 
yıkamaktadır. Bu esnada ellerin yıkanması görsel olarak ekranda yakın çekim gösterilmektedir. İkinci 
kural olan öksürme ve hapşırma sırasında ağzın ve burnun kapanması ve ağzın tek kullanımlık mendille 
kapanmasını ve mendil yoksa dirsek içinin kullanılması gerektiğini anlatan Karabulut, dirseğini ağzına 
doğru götürmektedir. Ellerin gözler, ağız ve buruna götürülmemesi gerektiği üçüncü kuralını anlatırken 
ellerini yüzüne götürerek akılda kalıcı tarzda işaretler vermektedir. Dördüncü kural olan soğuk algınlığı 
belirtileri gösteren kişilerle 3-4 adım uzakta durulması hususunu söylerken Karataş soy isimli bir kadın 
JAK astsubayı Karabulut’tan 3-4 adım uzaklaşmakta ve bu esnada ekranda kutusundan çıkan bir mendil 
gösterilmektedir. Beşinci kural olarak yurt dışı seyahatlerin iptal edilmesi ya da ertelenmesi hususu vur-
gulanmakta ve bu esnada arka planda bir uçak kalkış yapar yapmaz inişe geçmektedir. Altıncı kural olan 
yurt dışından dönüşte ilk 14 günün evde geçirilmesi ve ziyaretçi kabul edilmemesi ifade edilirken maske-
sini takan Karabulut kendimizi izole etmemiz gerektiğini de eklemektedir. Bulunulan ortamların sık sık 
havalandırılması yedinci kuralı anlatılırken bir odanın içinde duran Karabulut’un yanındaki pencere açıl-
makta ve oda havalandırılmaktadır. Sekizinci kural olarak sık kullanılan yüzeylerin her gün temizlenmesi 
gerektiği ifade edilirken bir elde deterjan bir elde ise bez görseli verilmektedir. Dokuzuncu kural olan 
hiçbir eşyanın ortak kullanılmaması gerektiğini anlatan Karabulut’un bulunduğu odadaki eşyalar ortadan 
kaybolmaktadır. Onuncu kural olan kıyafetlerin yüksek ısıda yıkanması gerektiği anlatılırken de bir ban-

Başlık Koronavirüs Riskine Karşı Uyulması Gereken 14 Kural!
URL https://www.youtube.com/watch?v=VNmH9afprQo
Süre 2 dakika 11 saniye
Yayınlanma Tarihi 5 Nisan 2020
İzlenme Sayısı 6.846
Beğenilme Sayısı 295
Beğenilmeme Sayısı -
Yorum Sayısı 7
Olumlu Yorum Sayısı 3
Olumsuz Yorum Sayısı 2
Nötr Yorum Sayısı 2
Kategori Film ve Animasyon

Tanım
 Risk almayalım gerekeni yapalım!
 Biz Jandarma Teşkilatı olarak üzerimize düşeni 

yapıyoruz. Ya siz? 
Diğer Sosyal Ağlara ya da Web 
sitelerine Link Verme Durumu

Facebook, Twitter, Instagram sosyal ağ sitelerine link 
verilmektedir.
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yoda çamaşır makinesinde çamaşır yıkanmakta ve ekranın sağ altında 60-90 derece görseli verilmektedir. 
On birinci kural olarak ise tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılması gerektiği söylenirken 
ekranda tokalaşan iki el ve üzerinde çarpı işareti gösterilmektedir. On ikinci kural olarak güçlü bir bağışık-
lık sistemi için bol bol sıvı tüketilmesi, dengeli beslenilmesi ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiği 
söylenirken ekranın alt kısmında brokoli, elma, havuz ve bir bardak su görseli verilmektedir. Ayrıca gece 
ve ay görüntüsü gösterilerek uyku düzeni hususuna vurgu yapılmaktadır. On üçüncü kural olarak soğuk 
algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas edilmemesi gerektiği söylenirken 
ekrana tekerlekli sandalyede bir yaşlı kişi gelmekte ve hızlı bir şekilde uzaklaşmaktadır. Bu esnada astsu-
bayımızın alnı kızarmakta ve hasta olduğunu belirtecek şekilde ter damlacıkları çıkmaktadır. Aynı kural 
içerisinde maske takmadan dışarı çıkılmaması gerektiği de eklenmekte ve bir evin önünde maskesiyle 
ayakta bekleyen Karabulut’un alnından ter akmaya devam etmektedir. On dördüncü ve son kural olarak 
ateş, öksürük ve nefes darlığı şikâyeti olan kişinin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması 
gerektiğini söyleyen Karabulut bu esnada bir hastanede sedyenin önünde beklemektedir. Daha sonra ekra-
na Kılıçoğlu soy isimli uzman çavuş gelmekte ve bu 14 kurala uyularak koronavirüsün yayılmasına engel 
olunması gerektiği vurgusu yapılmaktadır. Daha sonra Karabulut, Karataş ve Kılıçoğlu aynı anda ekrana 
gelmektedir. Son olarak koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını söyleyen Karabulut 
“Biz Jandarma teşkilatı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, ya siz?” şeklinde soru sormakta ve video 
sonlanmaktadır. Kategori olarak film ve animasyon şeklinde sınıflandırma yapılmıştır. Film ve animasyon 
tarzında olması içerikle uyuşmaktadır. Videoda #EvdeHayatVar #HayatEveSığar #EvdeKal # BirlikteBa-
şaracağız etiketleri kullanılmıştır.

Şematik Yapı
Durum
Videonun Anlatım Dili: Gayet akıcı ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. 
Sonuçlar: Anlatıcılar jandarma üniformalarıyla videoda yer almaktadırlar. Görsel ifadelerin akılda 

kalıcı tarzda hazırlandığı görülmektedir. Sempatik ifadeler sergileyen üç jandarma personelin de gayet 
etkili olduğu görülmektedir. 

Ardalan Bilgisi: Videoda anlatılan 14 kural Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.  
Bağlam Bilgisi: Videoda önce durum ortaya konmakta, sonra jandarma personeli tarafından alınacak 

tedbirler ifade edilmekte ve vatandaşların tedbir alması için çağrı yapılmaktadır.
d. Mikro Yapı
Sentaktik Çözümleme: İfade şekilleri aktif yapılıdır ve geniş zaman kullanılmaktadır.
Bölgesel Uyum: Cümlelerde nedensel ilişki görülmektedir. Anlatılanlar ile görsel tasarımlar birbirini 

tamamlamaktadır.
Kelimenin Seçimleri: Videoda düz anlamlı kelimeler kullanılmıştır.
Retorik: Daha çok görüntü ile kelime arasında aktarımı sağlayan duygusal retorik (Şahin, 2021a, s. 

158) üzerinden vatandaşların etkilenmesinin amaçlandığı görülmektedir. 
“Koronavirüs Riskine Karşı Uyulması Gereken 14 Kural!” isimli videodan sonra en çok izlenen “Evde 

de mutluyum” isimli videonun Tablo 4’te söylem analizi yapılmaktadır.
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e. Makro Yapı
Tematik Yapı
Video başlığında yazılı olan “Evde de mutluyum” ile içeriğin birbiri ile uyumlu olduğu saptanmış-

tır. Kategori olarak film ve animasyon şeklinde sınıflandırma yapılmıştır. Film ve animasyon tarzında 
olması içerikle uyuşmaktadır. Arka planda bir şarkı verilmektedir. Şarkının “Evde de Oynuyorum Evde 
Mutluyum” mısrası söylenirken ekranda şarkı metni verilmekte ve gülümseyen bir çocuk ev görseliyle 
görülmektedir. Daha sonra “Evde de Çalışıyorum Kitap Okuyorum” mısrası söylenirken iki çocuk çalış-
ma odasında çalışırken görülmekte ve peşinden “Ödevlerimi Aksatmıyorum” mısrası eşliğinde matematik 
işlemleri yapan gözlüklü bir çocuk görülmektedir. “Evde de öğreniyorum” mısrası söylenirken yanında 
kedi ve kuş olan bir kız çocuğu kitap okumaktadır. Daha sonra “Evde Oturmak Çok Eğlenceli” mısrası eş-

Başlık Evde de mutluyum
URL https://www.youtube.com/watch?v=8lEaCmTEu08&t=9s
Süre 1 dakika 35 saniye
Yayınlanma Tarihi 2 Nisan 2020
İzlenme Sayısı 1.963
Beğenilme Sayısı 169
Beğenilmeme Sayısı -
Yorum Sayısı 7
Olumlu Yorum Sayısı 5
Olumsuz Yorum Sayısı -
Nötr Yorum Sayısı 2
Kategori Film ve Animasyon

Tanım

Derslerine çalışan📚
Dışarı çıkmayan❌ 
Evde de mutlu olabilen✅tüm çocuklarımıza teşekkür ederiz✏👏🏻

Sözler 
Evde de oynuyorum evde mutluyum,
Evde de çalışıyorum kitap okuyorum,
Ödevlerimi aksatmıyorum,
Evde de öğreniyorum.
Evde oturmak çok eğlenceli,
Sağlığım her şeyden önemli,
İhmal etmem temizliği,
Bol bol yıkarım elleri.
Öğretmenim öğretir ekrandan,
Dinlerim not tutarak candan,
Tekrar ederim uyumadan.
Dinlenirim limonatamı içerken,
Severim kurabiye sıcakken,
Yiyorum yemeklerimi afiyetle.

Diğer Sosyal Ağlara ya da Web 
sitelerine Link Verme Durumu Facebook, Twitter, Instagram sosyal ağ sitelerine link verilmektedir.
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liğinde kedilerle oynayan bir kız çocuğu görülmekte, “Sağlığım Her şeyden Önemli” bölümü söylenirken 
elinde stetoskop ve sağlık çantası tutan bir erkek çocuğu ekranda belirmektedir. Şarkının “İhmal Etmem 
Temizliği, Bol Bol Yıkarım Elleri” mısrası eşliğinde el yıkama görseli gösterilmekte, “Öğretmenim Öğ-
retir Ekrandan” mısrası söylenirken görüntüde TV ekranında ders anlatılmakta, “Dinlerim Not Tutarak 
Candan” mısrası eşliğinde kitap okuyan bir çocuk görülmekte, “Tekrar Ederim Uyumadan” mısrası eşli-
ğinde yatağında uyumaya hazırlanan bir çocuk annesi ile konuşurken gösterilmektedir. Sonraki kıtada ise 
“Dinlenirim Limonatamı İçerken” mısrası söylenirken, limonata ve limon görseli, “Severim Kurabiye Sı-
cakken” mısrası söylenirken bir kurabiye görseli gösterilmekte, “Yiyorum Yemeklerimi Afiyetle” mısrası 
söylenirken iki kız bir erkek çocuğu masada yemek yerken gösterilmektedir. En sonunda çeşitli renkler-
de uçuşan kelebeklerden oluşan Jandarma logosu ile video sonlanmaktadır. Videoda #EvdedeMutluyum 
#HayatEveSığar #EvdeKal etiketleri kullanılmıştır.

Şematik Yapı
Durum
Videonun Anlatım Dili: Sade bir dil kullanılmıştır. Görsellerle desteklenmiştir.
Sonuçlar: Ev dışında yapılan bütün etkinliklerin ev içinde de yapılabileceği anlatılmaktadır. Özellikle 

çocuklar için evin daha eğlenceli hale getirilebileceğine yönelik içerik mevcuttur. Pandemi sürecinde evde 
kalınarak birçok etkinliğin yapılabileceğine ilişkin bilinç oluşturulmaktadır.

Ardalan Bilgisi: Videoda ardalan bilgisine rastlanmamıştır.  
Bağlam Bilgisi: Videoda arka planda üç kıtalı bir şarkı verilmektedir. Şarkının sözleri ile görseller 

birbirine bağlanmaktadır.
Mikro Yapı
Sentaktik Çözümleme: İfade şekilleri aktif yapılıdır ve şimdiki zaman kullanılmaktadır.
Bölgesel Uyum: Cümlelerde nedensel ilişki görülmektedir. Anlatılanlar ile görsel tasarımlar birbirini 

tamamlamaktadır.
Kelimenin Seçimleri: Videoda düz anlamlı kelimeler kullanılmıştır.
Retorik: Daha çok duygusal retorik üzerinden vatandaşların etkilenmesinin amaçlandığı görülmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bütün dünyayı saran Covid-19 pandemisi ile mücadelede ülkemiz dünyanın en başarılı örneklerinden 

biri olarak görülmektedir. Ülkemizin bu başarısında devletimizin tutarlı politikaları ve sağlık teşkilatımızın 
mücadelesi ön plan çıkarken kolluğun aldığı tedbirler de bu başarıya katkı sağlamıştır. Kolluğun güç kullan-
ma eğilimi görünür, örtük, ikna edici, kaba, cezbedici ve korkutucu gibi birçok şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Bu çalışmada kolluğun pandemi ile mücadelede gerçekleştirdiği faaliyetler incelenmektedir.

Kolluğun pandemi yönetimi sürecinde emniyet ve asayişi sağlama zorunluluğu kısa vadede sert güç 
kullanımını gerekli kılabilmektedir. Fakat vatandaş ile iş birliği ve fikir birliğinin sağlanması, rıza üretimi 
ile yumuşak gücün kullanımı uzun vadede devletin meşruiyetine katkı sağlamakta ve daha etkili sonuç ver-
mektedir (Özel, 2021, s. 89). Jandarma Genel Komutanlığının pandemi ile mücadele sürecinde uyguladığı 
yumuşak güç uygulamaları incelendiğinde üç stratejik yaklaşımın ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar 
bilinçlendirme stratejisi, ünlülerin kullanılması stratejisi ve yanınızdayız stratejisi şeklinde sıralanabilir.

Ünlülerin kullanılması stratejisi çerçevesinde “Orhan Baba Evde Kalın Diyor” isimli videonun hazırlan-
dığı, videonun 13.495 kişi tarafından izlendiği ve 559 kişi tarafından beğenildiği görülmektedir. Videonun 
altına yirmi beş yorum yapılmış, yorumların yirmi dördünün olumlu ve birinin nötr olduğu anlaşılmaktadır. 
Yirmi saniye süren videoda sadece on iki kelimenin kullanılmasına rağmen izleyici ve beğenilme sayısı 
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gayet yüksektir. Burada Orhan Gencebay isimli sanatçıya duyulan sevgi vatandaşların pandemi sürecinde 
evde kalmalarına hizmet etmektedir. Yorumlar incelendiğinde çok beğenildiği ve etki bıraktığı anlaşılmak-
tadır. İncelenen üç video içinde en çok beğenilen ve izlenen video olan bu videoda Orhan Gencebay isimli 
sanatçının tercih edilmesinin gayet yerinde olduğu görülmektedir. Anlatıcı sanatçı ile özdeşleştirilmektedir. 
Evdekilerin pandemiyle mücadele için evde kalıp kalmadıklarını kontrol eden sanatçı, ev halkını evde gör-
düğünde mutlu olduğunu ifade etmektedir. Böylelikle vatandaşlara mesaj ulaştırılmış olmaktadır.

Bilinçlendirme stratejisi çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığının icra ettiği en önemli faaliyetler 
eğitim faaliyetleridir. Eğitim faaliyetleri kapsamında Jandarma Youtube kanalında paylaşılan “14 Kural” 
animasyonu, pandemiyle mücadelede vatandaşların bilinçlendirilmesi maksadıyla hazırlanmıştır.  6.846 ki-
şinin izlediği “Koronavirüs Riskine Karşı Uyulması Gereken 14 Kural” isimli videoyu 295 kişinin beğen-
diği görülmektedir. Videonun altına yedi yorum yapılmış, yorumların üçünün olumlu, ikisinin olumsuz ve 
ikisinin nötr olduğu anlaşılmaktadır. İki dakika on bir saniye süren videoda gayet canlı renklerin kullanıldığı 
görülmektedir. Özellikle figüratif kullanımlarla anlamlar ve imgelerin birleştirildiği, duyguların ön planda 
olduğu retorik anlayışın benimsendiği görülmektedir (Şahin, 2021c, s. 134). Sağlık Bakanlığının yayınladığı 
on dört kural özet bir şekilde verilmekte ve vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlanmaktadır. İzlenme 
sayısına bakıldığına ilgi çekici olduğu ve fark edildiği anlaşılmaktadır. Anlatıcılar jandarma üniformalarıyla 
videoda yer almaktadırlar. Görsel ifadelerin akılda kalıcı tarzda hazırlandığı görülmektedir. Sempatik ifa-
deler sergileyen üç jandarma personelin de gayet etkili olduğu görülmektedir. Videoda önce durum ortaya 
konmakta, sonra jandarma personeli tarafından alınacak tedbirler ifade edilmekte ve vatandaşlara tedbir 
alınması için çağrı yapılmaktadır.

Yine bilinçlendirme stratejisi çerçevesinde hazırlanan “Evde de Mutluyum” isimli videoyu 1.693 kişinin 
izlediği ve 169 kişinin beğendiği görülmektedir. Videonun altına yedi yorum yapılmış, yorumların beşinin 
olumlu ve ikisinin nötr olduğu anlaşılmaktadır. Bir dakika otuz beş saniye süren videoda üç kıtalık bir şar-
kı dinletilmektedir. Şarkıyla eş zamanlı olarak uygun görseller ve özellikle çocuklar gösterilmektedir. Ev 
dışında yapılan bütün etkinliklerin ev içinde de yapılabileceği anlatılmaktadır. Özellikle çocuklar için evin 
daha eğlenceli hale getirilebileceğine yönelik içerik mevcuttur. Pandemi sürecinde evde kalınarak birçok 
etkinliğin yapılabileceğine ilişkin bilinç oluşturulmaktadır.

Videoların yaygınlaşmasında etiketlemenin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Birçok kurumun ve ki-
şinin etiketlenmesiyle bu videoların daha çok artacağı düşünülmektedir. Sistematik ve doğru içerik üretildi-
ğinde videoların daha çekici ve izlenebilir olacağı görülmektedir. Videoların izlenme, beğenilme, paylaşılma 
sayılarının artırılmasının ancak doğru içerik üretimi ile mümkün olacağı değerlendirilmektedir.
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GİRİŞ
Göç binlerce yıllık insanlık tarihinin ortak deneyimi olup insanlık var olduğu sürece devam edecek 

olan bir olgudur. Küreselleşme ile birlikte iletişim olanakların artması, seyahat imkânların kolaylaşması, 
ülkeler arasındaki gelişmişlik farkları, siyasi, ekonomik vb. nedenler uluslararası göçleri hızlandırmıştır. 
Göç günümüzde pek çok ülkenin üzerinde önemle durduğu çözülmesi ve başa çıkılması gereken bir me-
sele haline gelmiştir.

Türkiye bulunduğu coğrafi konumdan dolayı tarih boyunca birçok göç hareketliliklerine maruz kalmış 
ve günümüzde de bu göç hareketlilikleri artarak devam etmektedir. Doğu ve güney sınırlarına yakın ül-
keler ile Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde yaşanan çatışma ve istikrarsızlıkların ortaya çıkardığı göçler 
refah düzeyi yüksek Avrupa ülkeleri ile köprü konumunda olan Türkiye’yi daha fazla etkilemektedir. 
Türkiye’nin doğu sınırlarının yüksek ve dağlık alanlardan oluşması, sahil kesimlerinin özellikle Akdeniz 
ve Ege kıyılarının coğrafi olarak yasa dışı göçe elverişli olması ve en kestirme güzergâha sahip olması 
Avrupa’ya umut yolculuğuna çıkan göçmenler için bir transit geçiş rotası olmasına yol açmaktadır. Tür-
kiye’nin son yıllarda bölgesel ve ekonomik gücünü arttırması ve sahip olduğu sosyo-kültürel özellikler 
ülkeyi düzenli ve düzensiz göçmenler için hedef ülke konumuna getirmektedir.

Türkiye’de göç ile mücadelede en etkin kurum ve göç politikasının temel aktörü Göç İdaresi Baş-
kanlığı olmakla beraber, Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzensiz göçle mücadelede Em-
niyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı göç yönetiminde 
işbirliği çerçevesinde süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışmaktadırlar. Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
sorumluluk sahasının geniş olması ve yasadışı geçişlerin genel olarak kırsal alanlarda gerçekleşmesi ve 
bu bölgelerin Jandarmanın sorumluluk alanları olması, Jandarma Genel Komutanlığı’nın göçle mücadele 
sürecinde hem hukuki olarak hem de insani olarak görev ve sorumluluğunu artırmaktadır.

Çalışmada, göç kavramının tanımı, nedenleri ve türlerinden söz edilerek Türkiye’nin göç tarihi ve 
politikalarından ve Türkiye’nin göçle mücadele sürecinin en önemli aktörlerinden olan Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeledeki yeri ve önemi hakkında bilgiler verilecektir.

1. Göç Kavramı
Göç kavramını belirli bir zaman, süreç ya da tarih ile sınırlandırmak zordur. Göç, insanoğlu var oldu-

ğundan beri süregelmiş ve devam etmekte olan dinamik bir olgudur (Tekin, 2011, s.44). Kavramın geçmi-
şi insanlık tarihi kadar eski olduğu için birçok bilim dalını etkilemiş ve araştırma konusu olmuştur. Farklı 
disiplinler tarafından incelenmesinden dolayı da literatürde farklı tanımları yapılmıştır.  Bu tanımların 
ortak noktası ise göçün birey veya topluluk olarak yer değiştirme eylemi olmasıdır. Basit bir şekilde yer 
değiştirme olarak ifade edilebilse de göç nedenleri ve sonuçları bakımından birey ve toplumların üzerinde 
geniş ve önemli bir etkiye sahiptir (Çetiner, 2020, s.12).
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Göç Terimleri Sözlüğüne göre göç; kişi ya da kişilerin uluslararası bir sınırı geçmesi veya devlet 
içerisinde yer değiştirmesi olarak tanımlanır. Zamanı, sebebi ve yapısı fark etmeksizin insanların yer 
değiştirmiş olduğu bir nüfus hareketidir. Bunun içerisine yerinden edilmiş kişiler, mülteciler, ekonomik 
göçmenler ve ailesini bulmak gibi farklı nedenlerle göç edenler de dâhil edilmektedir (Göç Terimleri 
Sözlüğü, 2013, s.5).

Türk Dil Kurumu’na göre göç; kişi veya grupların ekonomik, siyasi, toplumsal nedenlerden dolayı 
bir bölgeden başka bir bölgeye veyahut da bir ülkeden diğer bir ülkeye taşınma, hicret veya muhaceret 
etmesidir (Türk Dil Kurumu, 2021). Kavramın bir diğer tanımına göre ise içinde bulunduğu yaşam ko-
şullarından ve ortamdan memnun olmayan kişi ya da kişilerin daha iyi şartlarda yaşayabileceklerini dü-
şündüğü bölgelere kalıcı veya daha önce göç etmiş olduğu yerdeki şartlar iyileşinceye kadar geçici olarak 
yerleşmesidir (Küçükbaşol ve Pekdoğan, 2019, s.888).

Bireylerin uzaktaki bir konuma, en azından mevcut durumda bulunduğu konumdan daha uzak bir yere 
yeniden yerleşmesi şeklinde de tanımlanabilmektedir. Göç her şeyden önce coğrafi bir yer değiştirme ol-
gusudur ve binlerce yıllık insanlık tarihinin ortak paylaşımı ve sürekli yaşadığı bir deneyimdir (Bartham, 
Poros ve Monforte, 2017, s.13).

Söz konusu kavram hangi bilim dalı tarafından incelenirse o yönüyle ele alınarak açıklanmıştır. Eko-
nomistler, ekonomik yönüyle, coğrafyacılar zaman ve yer değişikliği açısından, antropologlar kimin, ne-
den, niçin göç aldığı ya da verdiği ve o yerdeki sosyo-kültürel değişimler açısından ele almışlardır.  Birçok 
tanımının bulunmasına karşın bunlardan en önemlisi sosyolojik açıdan ele alınanlarıdır. Bu bağlamda göç; 
kişi ya da kişilerin ekonomik, coğrafi, sosyo-kültürel ya da demografik unsurlardan dolayı göç ederek, za-
manda ve mekânda yer değiştirme eylemi ile başlayan ve biten, bitmiş olmasına rağmen etkilerinin devam 
ettiği bir süreçler bütünü şeklinde ifade edilebilir. Göçün hem ekonomik ve toplumsal yapıdaki değişim 
sonucuyla oluşması hem de göç alan yerdeki ekonomik ve toplumsal yapıyı değiştirmesi sebebiyle, neden 
ve sonuç olarak ifade edilmektedir (Çetiner, 2020, s.12).

Kavramın farklı yanlarını ortaya koyan tanımlardan anlaşılacağı üzere göç basitçe bir coğrafi böl-
geden başka bir bölgeye geçilmesi olarak tanımlanamayacak kadar karmaşık ve çok boyutlu bir anlama 
sahiptir. Göç edilen yerden ayrılışla başlayan ve devamımda yerleşme ile sonuçlanabilmenin yanında geri 
dönüşün de olabileceği bir akışı ifade eder. Bu sebeple göç bir olay değil bir süreç olarak düşünülmelidir 
(Tavas, 2015, s.9).

1.1. Göçün Nedenleri
Dünya nüfusunun giderek artmasıyla birlikte insanlar kaynakların yetersizliği, savaş, kıtlık, doğal 

afetler, etnik ve dini meseleler, siyasi olaylar, güvenlik sorunları ve birçok faktör yüzünden bazen zorunlu 
olarak bazen de kendi tercihleri doğrultusunda daha iyi şartlarda yaşamak istedikleri için göç etmek du-
rumunda kalmaktadır (Öztürk, 2020, s.10). Küreselleşmenin etkisiyle artan iletişim ve ulaşım imkânları, 
siyasi ve ekonomik dengesizlikler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki nüfus farklılıkları, göç 
yoğunluğunu ve hızını arttırmaktadır. Bunların sonucunda göç, her geçen gün etkisini artırarak özellikle 
gelişmiş ya da geçiş konumundaki ülkelerin en önemli sorunlarından biri haline gelmeye devam etmek-
tedir (Tavas, 2015, s.7). 

1.1.1. Doğal Nedenler
İnsanların göç etmesinde etkili olan en temel unsur doğal nedenler olmuştur. İnsanoğlu var olduğun-

dan beri her zaman doğa ile iç içe olmuş ve bunun sonucunda da tarih boyunca doğal nedenlerden dolayı 
sürekli göç etmişlerdir (Yağcıoğlu, 2017, s.9). Literatürde bu kavram ekolojik göç/mülteci, çevresel göç/
mülteci, iklim mültecileri, iklim değişikliği mültecileri, afet mültecisi şeklinde geçmektedir. Ani veya 
uzun vadeli gerçekleşen deprem, sel, kuraklık, kaynakların tahrip edilmesi, ekolojik dengenin bozulması, 
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volkanik patlamalar, toprak kayması, volkanlar, sanayi kazaları, çölleşme gibi birçok çevresel değişiklik-
ler insanların bulundukları yerden başka bir yere kalıcı veya geçici olarak bazen zorunlu bazen de kendi 
istekleri doğrultusunda kişi veya grup halinde göç etmesine neden olmuştur. Bu göçler bazen iç göç şek-
linde gerçekleşirken bazen de uluslararası göç şeklinde olmuştur (Öztürk, 2020, s.11-12). 

1.1.2. Ekonomik Nedenler
Bireylerin gelir seviyesini artırmak, daha konforlu bir hayat sürmek, daha fazla iş imkânına sahip 

olmak için gerçekleştirdiği göç hareketi ekonomik nedenle göçü ifade eder (Aksoy, 2012, s.294). Hem 
günümüz hem de geçmiş zamanlarda yaşanan kitlesel göçlerin büyük bir çoğunluğu ekonomik nedenlerle 
gerçekleşmiştir. Göçün gerçekleşmesine neden olan ekonomik faktörler bazen kişi ya da toplum düzeyin-
de olurken bazen de ülke ekonomisinin bozuk olması, enflasyon, büyüme oranı, istihdam gibi makroe-
konomik değişkenlerden de kaynaklanmıştır (Çetiner, 2020, s.30). Ekonomik nedenlerle göç eden kişiler 
yalnızca temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla göç etmez bazen daha iyi şartlarda ve daha konforlu 
yaşamak için ya da hayat standartlarını yükselterek lüks mallardan ve hizmetlerden yararlanmak amacıyla 
da göç etmek isteyebilirler (Yağcıoğlu, 2017, s.10).

1.1.3. Siyasi Nedenler
Göçün temel nedenlerinde biri, siyasi alanda yaşanan olaylardır. Savaşlar, terör olayları, siyasi baskı-

lar, ülkeler arası imzalanan antlaşmalar, iç savaşlar, şiddet, zulüm, sivil çatışmalar, insan hakları ihlali, dü-
şünce özgürlüğünün kısıtlanması, dini, etnik çatışmalar gibi birçok sebep sebeple bireyler veya topluluk-
lar yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu tür toplumsal, siyasal ve sosyal gelişmeler 
siyasi nedenlerle yaşanan göç çeşidini ortaya çıkarmıştır (Öztürk, 2020, s.13). Bu göç türünün merkezinde 
devletler ya da hükümetler yer alır. Siyasi nedenlerle göçler zorunluluk haliyle ya da içinde bulunulan 
durumunun ağırlığı sebebiyle kaçma şekliyle ortaya çıkmıştır (Coşkun, 2021, s.10).

1.2. Göç Türleri
Göç türleri genel olarak ülke sınırları içerisinde ya da dışarısında olmasına göre; iç göç-dış göç (ulus-

lararası göç), kişi veya grupların gönüllü ya da zorunlu olarak göç etmesine göre; gönüllü göç-zorunlu 
göç, göç ettikleri yerde ikamet edip etmemelerine göre; geçici göç- kalıcı göç şeklinde sınıflandırılmıştır 
(Çetiner, 2020, s.13). 

1.2.1. İç Göç- Dış Göç
Bir ülkenin kendi iç sınırları içerisinde yaşanan nüfus hareketliliğine iç göç adı verilmektedir. Bu ha-

reketlilik genel olarak kentten kırsala, kentten kente veya kırsaldan kente şeklinde gerçekleşirken yaşanan 
göç hareketliliği ülke nüfusunda herhangi bir değişime neden olmamakta yalnızca yerleşim alanlarındaki 
nüfus yoğunluğunu etkilemektedir (Sayın, Usanmaz ve Aslangiri, 2016, s.2). Yaşanan bu nüfus hareket-
liliği ekonomiyle yakından ilişkilidir. Bir ülkenin her bölgesinde sanayi, eğitim, sağlık sosyal imkânlar 
ve gelişmişlik aynı düzeyde olmadığından dolayı iç göçler ekonomik olarak daha az gelişmiş yerlerden 
görece ekonomisi daha iyi olan bölgelere doğru gerçekleşmektedir (Dönmez Kara, 2015, s.21-21).

Dış göç veya diğer bir adıyla uluslararası göç ise; bir ülkenin sınırlarını aşarak başka bir ülkeye ya-
pılan bireysel veya kitlesel olarak yaşanan nüfus hareketliliği olarak ifade edilebilir. Uluslararası göçler 
genel olarak insanların gelir seviyelerini yükseltmek ve daha iyi hayat standartlarına sahip olmak için 
gerçekleştirdiği göç hareketleridir. Bu göçler daha az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yaşan-
maktadır. Birleşmiş Milletler uluslararası göç eyleminin 1 yıldan daha fazla süreli olması gerektiğini ifade 
etmektedir (Aksoy, 2012, s.294). Uluslararası göç her geçen gün daha da artmaya devam ederek ülkelerin 
yönetimlerini, siyasal ve sosyal yapısını, ekonomik yapısını, ulusal güvenliğini önemli ölçüde tehdit et-
mekte ve ciddi sorun alanlarından biri haline gelmektedir (Aydın, 2017, s.539-540).
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1.2.2. Gönüllü Göç-Zorunlu Göç
Gönüllü göç; kişilerin kendi iradeleri doğrultusunda eğitim, sağlık, yeni iş fırsatları, hayat standartla-

rını yükseltmek, kariyer yapmak, sosyal imkanlardan daha fazla yararlanmak, yabancı bir eş ile evlenme 
isteği, dini ve kültürel nedenler gibi birçok faktöre bağlı olarak yaşadıkları yerleri terk ettikleri göç hare-
ketleridir. Kısaca gönüllü göç kişilerin mevcut durumundan daha iyi şartlara sahip olmak amacıyla kendi 
tasarrufları doğrultusunda gerçekleştirmiş oldukları göçlerdir (Çetiner, 2020, s.14). 

Zorunlu göç; iklim değişikliği, savaş, kıtlık, siyasi baskı, zulüm, doğal afetler gibi kişilerin kendi 
iradeleri dışında gelişen nedenler yüzünden zorunlu olarak göç ettikleri yer değiştirme hareketi olarak 
tanımlanabilir (Doğan, 2020, s.18). Zorunlu göçe yakın geçmişten en iyi verilecek örnek ise Suriye’de 
yaşanan iç savaş sonucunda artan terör olayları, ulusal ve bölgesel güvenliğin tehdit altında olması, siyasi 
istikrarsızlık gibi nedenlerle milyonlarca kişinin zorunlu olarak yer değiştirmesidir (Öztürk, 2020, s.15).

1.2.3. Geçici Göç- Kalıcı Göç
Kişilerin yaşadıkları bölgeleri temelli olarak terk etmeleri kalıcı göçü tanımlarken tersi durum yani ki-

şilerin geri dönmek üzere bulundukları yerden belirli süreli olarak ayrılmaları ise geçici göçü tanımlamak-
tadır. Eskiden göçler daha çok kalıcı göç şeklinde yaşanırken günümüzde artan ucuz ulaşım imkanları bir 
yerden bir yere gidip dönmeyi kolaylaştırmakta bu yüzden bugün göçler daha çok geçici göçler şeklinde 
yaşanmaktadır (Şemşit, 2018, s.279).

1.2.4. Düzenli- Düzensiz Göç
Kişi veya kişilerin vatandaşı olmadığı ülkelerin yasal prosedürlerine uygun olarak giriş yapması dü-

zenli göçü ifade eder. Her ülkenin giriş yapmak isteyen kişiler için belirlemiş olduğu yasal düzenlemeler 
birbirinden farklıdır. Düzenli göç kontrollü bir biçimde yapıldığı için ülkeye giriş yapan kişilerin emek 
gücü, bilgi ve tecrübelerinde faydalanılmasını sağlar. Bunlar düzenli göçün olumlu yanlarıyken düzenli 
göç kapsamında gelen yabancıların vize veya ikamet süreleri dolmasına rağmen ülkeden ayrılmamaları 
düzenli göçü düzensiz göçe dönüştüren olumsuz bir durumdur (Öztürk, 2020, s.62).  

Düzensiz göç; kaynak ülke, hedef ülke ve transit geçiş ülkesi açısından farklı şekillerde değerlendiril-
mesi gereken bir kavramdır. Kaynak ülke açısından ülkeden çıkışın yasalara uygun olmayan bir şekilde 
olması, hedef ülke için ülkeye yasal yollarla girmiş kişilerin vize veya ikamet sürelerinin dolmasına rağ-
men ülkeden ayrılmamaları ve son olarak transit ülke açısından ise ülkeye giriş-çıkışların yasal olmayan 
yöntemler ile gerçekleşmesi şeklinde değerlendirilmektedir (GİB, 2021). Ekonomik kriz, savaş salgın 
hastalık, işsizlik, siyasi istikrarsızlıklar gibi sorunlar düzensiz göçün kaynak ülkelerde ortaya çıkmasına 
neden olmakta ve bunun sonucunda insanlar yaşadıkları yerlerden ayrılmaktadırlar. Düzensiz göç her za-
man hedef ülkeler açısından büyük sorunlar yaratmaktadır. Düzensiz göç beraberinde ulusal ve bölgesel 
güvenlik, askeri, ekonomik, sağlık, sosyal alanlarda sorunlara yol açmaktadır (Öztürk, 2020, s.63). Özel-
likle ülkemizde 1980’li yıllarla başlayan ve zamanla çeşitlenen birçok düzensiz olayı göç yaşanmıştır ve 
şiddetlenerek yaşanmaya devam etmektedir. Düzensiz göç hem Türkiye açısından hem de dünya açısın-
dan etkili bir şekilde yönetilmesi gereken önemli bir sorundur.

1.3. Göç ile Mücadele
Uluslararası göçün ve göçmen sayısının her geçen gün artması, göçün beraberinde getirdiği sorunların 

yerel, ulusal ve küresel düzeyde dikkate alınması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle son yıllarda 
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların ve devletlerin göç politikaları oluştur-
ma sürecinde destek ve teşvik sağladıkları görülmektedir (Baykal, 2019, s.29).

1990’lı yıllara kadar göçler daha çok ulusal düzeyde politikalarla yönetilmiştir. Fakat dünyada Soğuk 
Savaş’ın sonlanması bununla birlikte küreselleşmenin etkilerinin de giderek artmaya başlaması sonucun-
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da ulaşım ve seyahat imkanlarının kolaylaşması gibi nedenler uluslararası göçleri hızlandırmıştır. Yaşanan 
gelişmeler sonucunda artık ulusal politikalar yeterli gelmemeye başlamıştır. Göç yönetiminde mevcut 
politika ve kurumsal yapıların yetersizliği sonucunda göç edenlerin büyük çoğunluğu düzensiz ya da diğer 
adıyla yasadışı göçmen olarak tanımlanmıştır (Doğan, 2020, s.29).

Göçün getirdiği sorunlar yalnızca göç alan ve veren ülkeler açısından değil göçmenler ve aileleri açı-
sından da önemlidir. Devlet ve devlet dışı aktörlerin göç yönetimi konusunda ikili anlaşmalar, bölgesel 
diyaloglar ve uluslararası girişimler gibi yöntemlerle aralarındaki işbirliğini istikrarlı bir şekilde artırdığı 
görülmektedir. Ülkeler arasındaki işbirliği artış gösterse de göçmen kaçakçılığı, düzensiz göç, organize 
suçlar ve insan ticareti gibi hususlarda uluslararası işbirliği çerçevesinde hangi adımların atılması gerek-
tiği konularında ortak bir düşünce yoktur (Tavas, 2015, s.110). 

Göç alanında ortak ilk çalışmalar iş ve iş göçü üzerinden iki ya da daha fazla devletin anlaşarak işbir-
liği sağlaması şeklinde olmuştur. Bu anlaşmalar ekonomik boyutun yanında ülkelerin birbirleriyle olan 
ilişkilerini güçlendirmiş ve göçün yönetimi için gerekli yasal düzenlemeler ve politikaların varlığının 
artmasında etkili olmuştur (Baykal, 2019, s.30).  

Göç denildiği zaman ilk akla gelen kuruluşlardan biri Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü’dür 
(IOM). Tavas’ın ifadeleriyle IOM temel görevleri: “Göç yönetiminin artan operasyonel sorunlarının çö-
zümüne yardım etmek, göç konularına ilişkin ortak anlayışın geliştirmek, göç yoluyla sosyal ve ekono-
mik kalkınmanın teşvik etmek, göçmenlerin refah ve insan onurunun savunulması yönünde çalışmalar 
yürütmek”tir (Tavas, 2015, s.111). Her ne kadar IOM ülkeler üzerinde bağlayıcı bir güce sahip olmasa da 
devletlere göç yönetim konusunda sağladığı destek ve teşvikler ile küresel düzeyde ortak bir göç yönetim 
anlayışının oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır.

2.  Türkiye’de Göç
Türkiye bulunduğu jeopolitik ve jeostratejik konumu ile tarih boyunca hem göç alan hem göç veren 

hem de transit bir geçiş ülkesi konumundadır. Türkiye’deki göç süreçleri, Osmanlının son döneminde 
başlayan ve Cumhuriyetin ilanından sonra devam eden “ulus devletleşme” politikası çerçevesinde değer-
lendirilmelidir (Adıgüzel, 2016, s.35). Bu bağlamda Türkiye’de yaşanan göç hareketlerini genel olarak 
Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyetin ilanı sürecinden İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönem, İkinci 
Dünya Savaşı’ndan 1990’lı yıllara kadar olan dönem ve 1990 sonrası artan küreselleşmeye bağlı olarak 
çeşitlenen göç hareketleri şeklinde dönemlere ayırmak mümkündür (Baykal, 2019, s.37). 

2.1. Osmanlı Dönemi Göç Hareketleri
Genel olarak Kırım Savaşı, Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) ve Balkan Savaşları sonrasında Osman-

lı’nın Anadolu’daki topraklarına göç akınları artmıştır.  Kırım Tatarlarının Osmanlıya göçleri 1783 yılında 
Rusya tarafından ilhak edilmesiyle başlamıştır. Rusya uyguladığı iskan politikalarıyla Tatarları göçe zor-
lanmıştır. 1783 yılında başlayan süreç küçük çaplı göçler şeklinde yaşanırken, 1856 Kırım Savaşı sonra-
sında kitlesel boyutlara ulaşmıştır. Kafkasya’da bulunan Kırım Tatarları Kırım savaşının bitiminden sonra 
Osmanlı’nın Balkanlardaki topraklarına sığınmışlardı, Kırım Tatarları 93 Harbi ve Balkan Savaşlarından 
sonra Osmanlı’nın toprak kaybetmesi ile Anadolu’ya göç etmeye başlamışlardır (Efe, 2018, s. 20-21).

Özellikle Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) ve Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı büyük toprak ka-
yıpları yaşamış ve bu savaşlardan sonra Anadolu’ya göç akınları artmıştır. 1878 Osmanlı- Rus Savaşı’n-
dan sonra imzalanan Berlin anlaşması sonucunda bağımsızlığını ilan eden Romanya, Sırbistan ve Kara-
dağ gibi ülkelerden başta Türkler olmak üzere Çerkezler ve diğer Müslüman topluluklar Balkanlar’dan 
Anadolu coğrafyasına göç etmişlerdir (Öztürk, 2020, s.33-34). Berlin anlaşmasıyla beraber Bulgaristan 
Prensliği kurulmuş ve bu gelişmeyle binlerce Türk Anadolu coğrafyasına ve Edirne’ye göç etmek zorunda 
kalmıştır. Osmanlı- Rus Savaşı sonrasında yaklaşık 1 milyon Türk Balkanlardan göçe zorlanmıştır. 1912-
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1913 yıllarında yaşanan Balkan savaşları sırasında göç edenlerin sayısı yaklaşık olarak 400 ile 450 bindir 
(Efe, 2018, s.22). 

İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı arası dönemde artan iç ve dış güvenlik endişesi ülkede 
bulunan gayrimüslim nüfusa karşı sevk ve iskân politikasının uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Bu uygu-
lanan politikalar neticesinde 1913 ve 1918 yılları arasında 17,5 milyon olan ülke nüfusunun yaklaşık üçte 
birinin göç ettiği düşünülmektedir (İnan, 2016, s.16).

2.2. 1923-1950 Arası Yaşanan Göç Hareketleri
Erken Cumhuriyet dönemi olarak da bilinen Cumhuriyetin ilk yıllarında, yaşanan nüfus mübadelesinin 

etkisiyle nüfus çeşitliliği azalmış ve ulus-devlet modelinin yerleştirilmeye çalışıldığı bir Türkiye görün-
tüsü ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin ilan edildiği sürece kadar başta Osmanlı-Rus savaşları olmak üzere 
yaşanan savaşlar ve çatışmalar sonucunda, Müslüman-Hristiyan geriliminin iyice tırmanmaya başladığı 
ve savaşın yaşandığı bölgelerde bulunan Müslümanların Anadolu’ya, Anadolu’da bulunan Hristiyanla-
rın ise Anadolu topraklarının dışına doğru göç hareketliliği artarak devam etmiştir (İçduygu, Erder ve 
Gençkaya, 2014, s.100-101). Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk kitlesel göç hareketi Türkiye ve Yunanis-
tan arasındaki mübadele sürecinde yaşanmıştır.  Lozan Anlaşması’nın ön koşulu olarak imzalanan “Türk 
ve Yunan Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol” kapsamında Türk-Yunan mübadelesi 
gerçekleşmiştir. Bu anlaşma ile Batı Trakya’daki Türkler ile İstanbul’da bulunan Rumlar hariç diğer tüm 
Türk ve Rumlar yer değiştirmiştir. Anlaşma ile 1.200.000 Rum Yunanistan’a, 500.000 civarında Türk’te 
Anadolu topraklarına geri dönmüştür (Öztürk, 2020, s.34).

Balkan savaşları ile başlayan göç hareketliliği, Cumhuriyet döneminde de düzenli bir biçimde devam 
etmiştir. 1923-1950 arası dönemde başta Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya’dan olmak üzere Balkan ül-
kelerinden 850.000 kişinin Türkiye’ye göç ettiği bilinmektedir (İçduygu, Erder ve Gençkaya, 2014, s.54).

2.3. 1950-1980 Arası Yaşanan Göç Hareketleri
Türkiye’de modern anlamda göç hareketlerinin başladığı dönem 1950 ve sonrası dönemdir. Bu dönem 

tarımda makineleşmeye geçilmesiyle kırdan kentlere göçlerin arttığı ve Bulgaristan ve Yugoslavya’dan 
gelen göçlerin de devam ettiği ayrıca, başta Almanya olmak üzere ilk defa Batıya doğru yoğun işgücü 
göçlerinin başladığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.

İkinci Dünya savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri ekonomik yapılarını yeniden düzenlerken işgücüne 
ihtiyaç duymuşlardır. Almanya başta olmak üzere bazı ülkelere Türkiye’den işgücü sağlanmaya başlan-
mıştır. Türkiye beş yıllık kalkınma planlarında da belirtildiği gibi işsizlik sonucunda bozulan ekonomi-
sini düzeltmek, yurtdışına çıkan kişilerin tekrar ülkelerine döndüklerinde tecrübelerinden faydalanmak 
ve ülkeye gelecek döviz gibi nedenlerle işgücü göçünü desteklemiştir. Yaşanan işgücü göçü bir anlamda 
Cumhuriyet döneminde ilk defa Türk ve Müslüman nüfusun yoğun olarak yurt dışına göç ettiği bir süreç 
olmuştur. İlk etapta kısa süreli geçici olarak başlayan göç hareketleri daha sonra aile birleşmeleri ile Av-
rupa ülkelerinde kalıcı bir göç haline gelmiştir. 1970’li yıllara kadar daha çok Avrupa ülkelerine yaşanan 
işgücü göçü hareketliliği bu yıllardan sonra Avusturalya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de kap-
samıştır. 1980’li yıllara gelindiğinde Türkiye artık farklı ülkelere göç veren bir ülke konumuna gelmiştir 
(İçduygu, Erder ve Gençkaya, 2014, s.57).

İkinci dünya savaşı sonrasında Türkiye’de yalnızca dış göç hareketleri değil aynı zamanda iç göçlerde 
artmıştır. İç göç hareketleri daha çok kırdan kente doğru yaşanmıştır. 1950’li yıllarda tarımda makineleşme-
nin yarattığı istihdam azalışı ve sanayileşmenin artması kırsal alanda yaşayan insanlar için şehirlerde yeni 
iş imkanı anlamına geldiği için kırdan-kentlere göçün artışına neden olmuştur. Türkiye’de 1980’li yıllara 
gelindiğinde ise kentlerde yaşayan nüfusun oldukça arttığı görülmüştür (Baykal, 2019, s.46).
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Bu dönemdeki büyük göç dalgalarından bir diğeri de Bulgaristan’dan gelen göçmenlerdir. Bulgaris-
tan’dan, Türkiye’ye göçler ara ara devam ederek 1980’li yılların sonuna kadar sürmüştür. 1925 Türk- Bul-
gar ikamet sözleşmesinden itibaren 1949 yılına kadar 218.998 kişi göç etmiştir (Göç İdaresi Başkanlığı, 
2021). 1950-1951 yıllarında ise Bulgar hükümetinin, Türklere yönelik tehcir ve göçe zorlaması sonucu ilk 
büyük kitlesel göç hareketi yaşanmış ve 154.393 kişi göç etmiştir. 1950-1951 yıllarında göç edenler devlet 
tarafından iskânlı göçmen olarak yerleştirilmişlerdir. Bulgaristan’dan gelen göçler politik nedenlerden do-
layı bir süre durmuş olsa da 1969 tarihinde “Türkiye Bulgaristan Yakın Akraba Göçü Anlaşması”nın im-
zalanması ile göç süreci yeninden başlamıştır. Sonuç olarak 1968-1979 yıllarında 116.521 kişi Türkiye’ye 
göç etmiştir. Bu tarihlerde göç eden kişiler serbest göçmen statüsünde sayılmışlar ve kendi imkânları 
doğrultusunda daha önce akrabalarının bulunduğu bölgelere yerleştirilmişlerdir. Bulgaristan’dan yaşanan 
son göç akını ise 1989 yılında Komünist rejimin baskısından kaçan 300.000 kişinin Türkiye’ye sığınması 
ile olmuştur (İnan, 2016, s.19-21).

Yine bu dönemlerde yaşanan bir diğer önemli göç hareketi ise Yugoslavya- Makedonya’dan gelen 
göçlerdir. 1924 yılında başlayan göçler, 1936 yılında ikinci göç dalgası ve 1953 yılında imzalanan “Ser-
best Göç Anlaşması” ile üçüncü göç dalgası yaşanmıştır. Yugoslavya’dan toplam 305.158 kişi göç etmiştir 
(GİB, 2021). Bu göçler zorunlu göç olarak değil daha çok sosyo-ekonomik nedenlerle ortaya çıkmıştır.

2.4. 1980 Sonrasından Günümüze Yaşanan Göç Hareketleri
Türkiye’de 1920’lerden bu zamana kadar yaşanan göçler daha çok Türk soyu ve kültüründen olan 

göçmenlerin ülkeye göç etmeleri şeklinde yaşanmıştır. Fakat 1980’li yıllardan sonra Türkiye tarihinde ilk 
defa aynı kültürel kimlikten olmayanların yani yabancıların göç hareketleriyle karşılaşılmıştır. 

Bu dönem Türkiye’nin düzensiz göç hareketlerine maruz kaldığı bir dönemdir. 1970’li yıllardan baş-
layarak, Rusya’nın Afganistan’ı işgal etmesi, Irak-İran savaşı ve Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülke-
lerindeki komünist rejimlerin çökmesi gibi sebepler ile Türkiye düzensiz göçmenler için önemli bir hedef 
ülke haline gelmiştir. Yine bu dönemde küreselleşmenin etkisiyle göç çeşitliliği artmış ve Türkiye ulus-
lararası göç hareketlerinin geçiş ülkesi konumuna gelmiştir. Belirtilen ülkelerin dışında Asya, Orta Doğu 
ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin Türkiye’yi batıya geçmek üzere kullandıkları da bilinmektedir 
(İçduygu, Erder ve Gençkaya, 2014, s.230-231).

1979 yılında ise İran’da yaşanan “İran İslam Devrimi”nin ardından etnik köken olarak çoğunluğu Aze-
ri, Fars ve Kürtlerden oluşan tam sayısı belirli olmamakla beraber yaklaşık 1.500.000 kişi Türkiye’ye sı-
ğınmıştır. Bu göçmenler ülkede belirli bir süre durduktan sonra Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine göç 
etmeye çalışmışlardır. Aynı yıllarda Rusya’nın Afganistan’ı işgal etmesiyle birlikte Türkiye’ye sığınan ve 
çoğunluğu Avrupa ülkelerine geçiş yapan Afganlar olmuştur (Baykal, 2019, s.47-48). Türkiye’ye Irak’tan 
da iki büyük kitlesel göç hareketi gerçekleşmiştir. İlki 1980-1988 Irak-İran savaşı sırasında yaşanmıştır. 
İkinci göç dalgası 1990-1991 yıllarında Körfez Savaşı sonrasında olmuştur. Savaştan ve çatışmalardan 
kaçan asker ve sivillerden oluşan yaklaşık 500.000 kişi Türkiye’ye sığınmıştır. Körfez savaşı sonrasında 
Türkiye’ye sığınan Iraklı Kürtler önceleri Türkiye’de oluşturulan kamplara daha sonra ise Kuzey Irak’ta 
inşa edilen güvenli alanlara yerleştirilmişlerdir (Çetiner, 2020, s.70).

1990 sonrası dönemde Avrupa’dan Türkiye’ye yönelen en önemli sığınma talebi 1991 de başlayan 
Bosna-Hersek savaşı sırasında yaşanmıştır. Bu savaş sonucunda tahmini olarak bir milyondan fazla kişi 
ülke dışına kaçmıştır (Bağcı, 1992: 270). Bu sayının yaklaşık olarak 25.000’i Türkiye’ye sığınmış fakat 
daha sonra “Dayton Antlaşması” ile birçoğu ülkelerine geri dönmüşlerdir (Buz, 2008: 3). Sovyetlerin 
dağılması sonrasında da Türkiye’ye yönelik kitlesel göç hareketlilikleri yaşanmaya devam etmiştir. Fakat 
bunlar daha çok Doğu Avrupa ve Sovyet ülkelerinden yasadışı göç ve iltica talepleri şeklindedir. Ukrayna, 
Moldova, Rusya ve Gürcistan gibi ülkelerin vatandaşları daha iyi yaşam şartlarına erişmek umuduyla 
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Türkiye’ye gelmeye çalışmışlardır. Ayrıca 1999 yılında Kosova’dan 17.746 kişi ve 2001 yılında da Make-
donya’dan 10.500 kişi Türkiye’ye göç etmiştir (Baykal, 2019: 48).  2000’li yıllar ise Türkiye için komşu 
ülkelerde artan siyasi krizler, ekonomik bunalımlar ve iç savaş gibi nedenlerle düzensiz göçmen sayısın 
her geçen gün arttığı yıllar olmuştur. 

2011 yılında Suriye’de başlayan iç karışıklık kısa bir zamanda çok sayıda insanın hayatını kaybetme-
sine neden olan büyük bir iç savaşa dönüşmüş ve milyonlarca insanın ülke içerisinde yer değiştirmesine 
sebep olurken, milyonlarca insanın da zorunlu olarak dışarıya göç etmesine yol açmıştır. Suriyeli sığın-
macıların birçoğu kendisine coğrafi olarak en yakın ülke olan Türkiye’ye akın etmeye başlamışlardır. Ya-
şanan bu göç hareketliliği karşısında Türkiye, tarihindeki en büyük kitlesel göç hareketi ile karşılaşmıştır. 
Türkiye ilk günden itibaren uyguladığı açık kapı politikasıyla gelen sığınmacıları kabul etmiş ve bunların 
bir kısmını sınır bölgesindeki geçici kamplara yerleştirmiştir. Sığınmacı sayının her geçen gün artmasıyla 
beraber geri kalan kesim ise ülkenin muhtelif yerlerine dağıtılmıştır (Ertan ve Ertan, 2017, s.9-10).

Şekil 1’den görüleceği üzere Türkiye’de son verilere göre 3.736.760 Suriyeli geçici koruma kapsa-
mında bulunmaktır. Bu sayı Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan toplam göçlerden daha fazladır. Suriyeli 
sığınmacıların bugün büyük bir çoğunluğu dağınık olarak farklı kentlerde yaşamakta bu durum ekonomi, 
güvenlik, sosyal ve siyasi açıdan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Her ne kadar Türkiye bun-
dan önceki süreçlere göre daha kapsamlı ve etkili göç politikaları oluşturma konusunda önemli adımlar 
atmış olsa da (gerek hukuki olarak gerek idari anlamda) bundan sonraki süreçte 3.7 milyon geçici koruma 
kapsamında bulunan Suriyelilerin topluma ve kente uyumu önemli sorunların habercisi gibi görünmek-
tedir. Türkiye’ye son yıllarda Suriye’den gelen göçler devam etmekle birlikte Afganistan, Pakistan gibi 
ülkelerden ve çeşitli Afrika ülkelerinden de göçler devam etmektedir.

3. Türkiye’nin Göçle Mücadele Politikaları
Türkiye’nin göçle mücadele politikaları göç tarihi anlatılırken belirtilen dönemler ile benzerlik gös-

termektedir. Bu dönemleri, 1923-1950 arası ulus-devlet inşasının erken dönemi, ikinci dönem 1950-1980 
arasını kapsayan ulus devlet inşasının “yerel” ve “ulusal” olarak yerleşik duruma geldiği dönem ve son 
olarak 1980’den günümüze, ulus devlet inşasının “küresel” olarak belirginleştiği dönemler şeklinde tasnif 
etmek mümkündür (İçduygu, Erder ve Gençkaya, 2014, s.53).

Erken Cumhuriyet dönemi olarak da adlandırabileceğimiz 1923-1950 arası dönemde; Türkiye’de iz-
lenen göç politikaları ulus-devlet kurma anlayışına bağlı olarak milli kimlik ve aidiyet oluşturmaya yöne-

Kaynak: Göç İdaresi Başkanlığı, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, (12.12.2021)
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liktir. Bu kapsamda ülkede Türk soy ve kültüründen olan kişilerin iskân edilmeleri sağlanmıştır (Aktel ve 
Kaygısız, 2018, s.592). Bunun ilk örneğini Türk-Yunan mübadele sürecinde görmekteyiz. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında ülke dışındaki Türk ve Müslüman kimliğine sahip soydaşların Anadolu’ya, gayrimüslim 
nüfusun ise ülke sınırlarının dışına göçü kurumsallaşmıştır. Uygulanan göç, nüfus ve iskân politikalarıyla 
nüfus artırılmaya çalışılmış aynı zamanda ulus-devlet oluşturulması amacıyla nüfusun homojenleştirilmeye 
çalıştırıldığı görülmüştür (Güleç, 2015, s.92). Ulus-devlet oluşturma anlayışının Türk mevzuatına yansıması 
1934 yılında çıkarılan 2510 sayılı “İskân Kanunu” ile olmuştur. Kanun ile Türkiye’ye göç etme hakkı yal-
nızca “Türk soyundan meskûn veya göçebe” kişilere verilmiştir (Günay, Atılgan ve Serin, 2017, s.53-54). 
Cumhuriyet tarihinin iltica konusundaki ilk genel düzenleyici belgesi olan bu Kanun’a göre, dışarıdan Türki-
ye’ye yerleşmek için gelen “soydaş” olan kişiler “muhacir” olarak tanımlanırken, yerleşmek amacıyla değil 
de geçici olarak zorunluluk nedeniyle sığınan kişiler ise “mülteci” olarak tanımlanmıştır.  Yine bu Kanun 
ile Türk soyu ve kültürüne bağlı olanların ülkeye göçmen (muhacir) ya da mülteci olarak göç edebilmeleri 
kolaylaşırken, bunun dışında kalanların ülkeye girişleri zorlaştırılmıştır (Goularas ve Sunata, 2015, s.17).  

Türkiye’de ulus-devlet inşasının yerel olarak yerleşik boyut kazanması 1950-1980 arası dönemdir. Bu 
dönemde genel özetle sanayileşmenin artmasıyla kırdan kente göçlerin yaşandığı, gayrimüslim nüfusun 
çeşitli nedenlerle ülke dışına göçünün devam ettiği, Yugoslavya ve Bulgaristan’dan gelen göçlerin hala 
sürdüğü bir dönemdir. Aynı zamanda 1960’lı yıllardan itibaren ilk kez Türkiye’den işgücü göçü şeklinde 
batıya doğru göçler yaşanmaya başlamıştır.  1980’li yıllarda ise sınırımız olan ülkelerdeki karışıklıklar ve 
siyasi istikrarsızlar gibi birçok sebeple ülkeye yönelen göç çeşitlenmiştir. İlk kez ülke topraklarına Türk 
ve Müslüman olmayanların göçü gerçekleşmiştir. Türkiye bu dönemde göçleri uluslararası kuruluşların 
kurallarına göre yöneterek politikalar uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda 1951 yılında mültecilerin 
hukuki olarak statüsünü tanımlayan Cenevre Sözleşmesi’ni tarihi ve coğrafi çekince koyarak imzalamış 
ve 1961 yılında 359 sayılı Kanun’la onaylamıştır. Bu anlaşma ile sadece Avrupa’dan gelen sığınmacılara 
mülteci hakkı tanınmıştır (Demirhan ve Aslan, 2015, s.38-39).

1980’li yıllar Irak-İran savaşı, Körfez savaşı, Rusya’nın Afganistan’ı işgali ve Sovyetlerin dağılması 
gibi olayların ortaya çıkardığı sığınmacıların Türkiye’ye yöneldikleri yıllardır. Türkiye 1990’lı yıllar iti-
bariyle göç alan, göç veren ve göçmenler için transit bir geçiş ülkesi konumuna gelmiştir. Türkiye’nin bu 
yıllarda hem göç çeşitliliğinin artırması hem de AB uyum süreci gibi gelişmeler sebebiyle göç politikaları 
ve kurumsal düzenlemeleri de buna bağlı olarak yeniden şekillenmeye başlamıştır. Özellikle AB uyum 
süreci çerçevesinde uluslararası kuruluşlar ve hükümetler ile işbirliği geliştirilmiştir. Bu dönemde göç 
politikaları ile ilgili önemli çalışmalar yürütülmüş, özellikle düzensiz göç, sığınma ve mülteci hareketleri 
konularına ağırlık verilmiştir (Aktel ve Kaygısız, 2018, s.593). 

Cenevre Sözleşmesi’nde bulunan coğrafi çekince maddesi, Türkiye’ye yaşanan göç çeşitliliğinin art-
masıyla beraber göçler karşında herhangi bir düzenleme yapılamamasına neden olmaktaydı. Türkiye ilk 
zamanlar sözleşme harici gelen mültecileri kendilerine başka bir ülke buluna kadar geçici olarak kabul 
etmiş fakat Türkiye’ye yönelik farklı ülkelerden gelen göç yoğunluğunun artması çeşitli sorunlara yol 
açmıştı. Bu kapsamda Mülteci ve sığınmacılar ile ilgili ilk hukuki metin olan, “Türkiye’ye İltica Eden 
veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile 
Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygula-
nacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (iltica yönetmeliği) yürürlüğe girmiştir.1998 ve 2006 yıl-
larında güncellenen bu Yönetmelik 2013 yılında “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” (YUKK) 
çıkana kadar yürürlükte kalmış ve dış göç bu mevzuata göre yürütülmüştür (Demirhan ve Aslan, 2015, s. 
39-40). Bu dönemde göçler, geçmiş dönemde olduğu gibi ekonomik bakış açısıyla değil güvenlik açısın-
dan değerlendirilmiştir. Göçmen, sığınmacı, mülteci kavramlarının tanımları yapılarak düzensiz göç ile 
mücadele edilmeye çalışılmıştır (Baykal, 2019, s.75).
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“Reformlar dönemi” olarak da bilinen 2000’li yıllar, Türkiye’de göç ve iltica ile ilgili köklü deği-
şimlere sahne olmuştur. Türkiye bu dönemde transit ülke olma özelliğini sürdürürken aynı zamanda AB 
mevzuatına uygun bir biçimde göç politikalarını güncellemeye çalışmıştır. Türkiye’nin 2000’li yıllarda 
uluslararası göç yönetimine katılım konusunda attığı en önemli adımlardan birisi Uluslararası Göç Ör-
gütü’ne (UGÖ) üye olmasıdır. İlk kez 1991’de Körfez Savaşı sonrasında temasta bulunulmasına rağmen 
Türkiye’nin örgüte tam üyeliği 2004 yılında gerçekleşmiş ve bundan sonra düzensiz göç (yasadışı göç) 
ve insan ticareti gibi konularda UGÖ ile kolektif çalışmalar yürütülmüştür. Genel bir değerlendirme ile 
2000’li yıllarda göç politikalarıyla ilgili öne çıkan konular; Türkiye’nin UGÖ’ye üye olması, Ulusal Ey-
lem Planı’nın devreye girmesi ile iltica politikasının revize ederek daha kapsayıcı ve uzun dönemli olacak 
şekilde genişletilmesi, çeşitli ülkeler ile geri kabul anlaşmaları imzalanması, Cenevre Sözleşmesi’nde yer 
alan coğrafi çekince maddesinin kaldırılması, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını engellemek adına 
hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bir takım tedbirler alınması sayılabilir ( Goularas ve Sunata, 
2015, s.21). 

Türkiye’nin AB tam üyelik süreciyle beraber göç konusundaki politika ve düzenlemeleri de değişmiş-
tir. Bu dönemde yasa dışı göç, iltica ve yasal göç konularında kapsamlı yeniliklerin yapılması zorunluluğu 
doğmuştur. Türkiye 2001 yılında AB ile “Katılım Ortaklığı Belgesi” imzalamış fakat daha sonra 19 Mayıs 
2003 yılında bu belgeyi revize ederek, AB mevzuatının benimsenmesi için ulusal bir program uygula-
masına geçilmiştir. Katılım Ortaklığı Belgesi ile kısa ve orta vadeli hedefler belirlenmiştir. Kısa vadede; 
Avrupa Komisyonu ile geri kabul anlaşmasının görüşülmesi ve düzensiz göçle mücadelenin artırılması 
hedeflenmiş. Orta vadede; düzensiz göç konusunda AB müktesebatı uygulamalarının kabul edilerek yü-
rürlüğe konulması, Cenevre Sözleşmesi’ndeki coğrafi çekince maddesinin kaldırılması için çalışılması, 
sığınmacı başvuru ve değerlendirme sisteminin kuvvetlendirilmesi, mülteci ve sığınmacılar için konakla-
ma noktaları oluşturulması ve sosyal destek sağlanması hedeflenmiştir. Buna ek olarak Türkiye, AB adalet 
ve içişleri müktesebatına uyumumu sağlayabilmek için farklı devlet ve kurumlarla beraber Özel Görev 
Gücü oluşturulmuştur. Bu kapsamda sınır kontrolü, iltica ve göç alanında çalışmalar yürütülmüş ve bu 
alanlarda uygulanacak olan strateji belgeleri hazırlanmıştır (Demirhan ve Aslan, 2015, s.40-41).

2005 yılında kabul edilen “Ulusal Eylem Planı”, ulusal düzenlemeler ve AB tam üyelik müzakere 
sürecinde iltica ve göç mevzuatı ve sisteminin AB müktesebatına entegrasyonunu sağlayan en önemli 
belgedir. Söz konusu Plan, iltica konusunda politika, uygulama ve mevzuatta birçok değişim meydana 
getirmiştir.  Plan’da Türkiye’nin mevcut durumdaki göç ve iltica mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu 
hale getirilmesi için yapılması gereken yasal düzenlemeler, idari yapılanma ve fiziki altyapının oluşturul-
ması için gerekli olan yatırım ve tedbirler yer almıştır (Goularas ve Sunata, 2015, s.22).

Türkiye uzun yıllar yabancılar ve göç hukuku alanında çeşitli düzenlemeler yapmış olsa da genel ola-
rak bu düzenlemeler dağınıklığa neden olmuş ve uygulamada birtakım zorlukları beraberinde getirmiştir. 
AB’nin üzerinde durduğu konulardan birisi de mevcut durumdaki bu mevzuat dağınıklığının ortadan kal-
dırılması ve yabancılar ile göç alanında kapsayıcı tek bir düzenlemenin hazırlanması olmuştur. Böyle bir 
mevzuatın oluşturulması 2013 yılına kadar süren yoğun bir çalışma gerektirmiştir (Dönmez Kara, 2015, 
s.199).

Son döneme bakıldığında, Suriye’den gelen göçler sonucu tarihimizdeki en büyük kitlesel göç hareke-
tiyle ile karşılaşılmıştır. Bu göçler Türkiye’nin mevcut durumdaki göç yönetimini zorunlu olarak değiştir-
mesi ve yeni düzenlemeler yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 11 Nisan 2013’te yürürlüğe giren 
6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun (YUKK) göç yönetim mevzuatının değiş-
mesi ve eksikliklerin giderilmesi açısından çok önemli bir adım olduğu söylenebilir (Çetiner, 2020, s.79). 
Göçmen ve sığınmacıların hakları ile ilgili düzenlemeler yapmanın yanında kurumsal anlamda da önemli 
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bir adım atılmıştır. Kanun ile “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” yeni adı ile “Göç İdaresi Başkanlığı” (GİB) 
kurulmuştur (Baykal, 2019, s.85). Göç İdaresi Başkanlığı’nın kurulmasıyla birlikte Emniyet Teşkilatının 
yetkisinde yapılan işlemler 2015 yılında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkisindeki 
Suriyeli göçmen kampları ise 2018 yılında GİB’e devredilmiştir. Böylelikle iltica ve göç yönetimi için 
idari bir yapı oluşturulmuştur. Kapsamlı bir yasa olan YUKK’nın yürürlüğe girmesi ile Türkiye’de kayıtlı 
bulunan göçmenlerin haklarının hukuki çerçevesi belirlenmiş ve yerleşik bir uluslararası göç politikası 
için önemli bir gelişim kaydedilmiştir. Bu Kanun’un önemli bir kazanımı da keyfi olarak yabancıların 
geri gönderilmesinin önüne geçilmiş olmasıdır. Yine bu Kanun ile göçmen ve mültecilerin haklarının hu-
kuki çerçevesi uluslararası düzenlemelerle uyumlu hale getirilmiştir. Ayrıca 2014 yılında “Geçici Koruma 
Yönetmeliği”nin uygulamaya koyulması ile mülteci ve sığınmacı statüsünün yanında “geçici koruma” 
statüsü tanımlanmış ve bu kapsamda Suriyeli göçmenler bu statüye dâhil edilmiştir. Bu süreçten itibaren 
Türkiye’de göç politikasının belirlenmesinde asıl sorumluluk GİB’e verilmiştir. Ayrıca göç politikasını ve 
stratejisini belirlemek ve uygulanmasını takip etmek için “Göç Kurulu” oluşturulmuştur. Sonuç olarak son 
yıllarda Türkiye tarihinde ilk kez uluslararası göçmen sorununa iskân sorununun dışında güvenlik, sağlık, 
sosyo-kültürel uyum, hukuki destek gibi çok boyutlu ve kurumsal bir çerçevede politikalar geliştirilmeye 
başlandığı söylenebilir (Polat, 2021, s.156).

4. TÜRKİYE’DE GÖÇLE MÜCADELE TEŞKİLATLANMASI
Türkiye’de göç örgütlenmesinde en önemli adım 2002 yılında oluşturulan Göç Çalışma Grubu ile atıl-

mıştır. Bünyesinde Genel Kurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın içinde yer aldığı bu Çalışma 
Grubu artık Türkiye’de göçün yönetilmesi konusunda bir iradenin ortaya çıktığını göstermektedir (Altu-
nok, 2017, s.303). Göçle mücadele ve göç yönetimi teşkilatlanmasını sivil teşkilatlanma ile kolluk güçleri 
kapsamında teşkilatlanma şeklinde tasnif etmek mümkündür.

4.1. Sivil Teşkilatlanma ve Göçle Mücadele Uygulamaları
Türkiye’de yakın bir döneme kadar doğrudan sınır dışı göçleri yöneten, politikalar belirleyen ve uygu-

lamakla yükümlü herhangi bir kurumsal yapılanma bulunmuyordu. Göç yönetimine ilişkin görevler farklı 
kuruluşlar arasında dağılmıştı. Bu dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Yabancılar Şubesi 
ile Valilikler, ülkeye giriş-çıkış yapan yasadışı göçmenleri kontrol altında tutma, gerekli gördüğünde sınır 
dışı etme ve toplama merkezlerine yerleştirme konularında yetkiliydi. AB’nin ilgili müktesebatına uyum 
zorunluluğu, yoğun ve düzensiz göçlerden dolayı göç çeşitliliğinin artması ve Suriye Krizinin etkisiyle 
Türkiye kurumsal yapılarını ve idari kapasitesini güçlendirmek zorunda kalmıştır (Demirhan ve Aslan, 
2015). 

4.1.1. Göç İdaresi Başkanlığı 
Türkiye, göç sorunlarını etkili bir biçimde yönetmek için, dünyadaki örnekleri gibi görev alanına 

ilişkin strateji ve güncel politikalar oluşturup uygulayan, nitelikli personel ve insan haklarını temel alan 
ve sağlam bir alt yapıyla donatılmış etkili bir kurumsal yapılanmaya gereksinim duymuştur. 2013 yılında 
çıkarılan 6458 sayılı Kanun ile göçmen ve mülteci haklarının kanuni çerçevesi uluslararası standartlara 
uygun hale getirilmiştir. Ayrıca bu Kanun’un 103. maddesi ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, ku-
ruluşu düzenlenmiş fakat daha sonra Anayasa değişikliğine uyum sağlaması amacıyla 103. madde 703 
sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ardından 15.07.2018 tarihinde “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, 
İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesinin” 158. maddesiyle yeniden düzenlenmiştir. 158. maddede yer alan genel müdürlük 
statüsü 29 Ekim 2021 tarihinde 85 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile Başkanlık olarak 
değiştirilmiştir (GİB, 2021). 
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Göç İdaresi Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlanmasından oluşmaktadır. Taşra teşkilatı; 81 
ilde ve 143 ilçede, il göç ve ilçe göç müdürlükleri, geri gönderme ve kabul barınma merkezleri, insan tica-
reti mağdurları sığınma evlerinden oluşmaktadır. Yurt dışı teşkilatının hala kuruluş çalışmaları sürdürül-
mekle beraber göç müşavirlikleri ve göç ataşeliklerinden oluşacaktır. Suriye Krizinin etkisiyle kentlerde 
mülteci nüfusunun artmasından dolayı daha çok taşra teşkilatının geliştirilmesine odaklanılmıştır. Daha 
önceki yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) yürüttüğü yabancılara yönelik tüm işlemler, GİB’in 
teşkilatlanmasını tamamlaması, fiziki altyapısının ve göç-net yazılımının da hazırlanması ile birlikte, 2015 
yılı Mayıs ayından itibaren bu kuruma devredilmiştir (On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), s.35).

GİB’in başlıca görevleri 4 Sayılı CBK, 159. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır:
• Göç alanına ilişkin, mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürüt-

mek ve Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine 
etmek.

• Göç Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek
• Göçle ilgili iş ve işlemleri yürütme
• 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek
• İnsan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
• Türkiye’de bulunan vatansız kişileri tespit etmek ve bu kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
• Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
• Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
• Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluş-

ları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını 
takip etmek

• Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelen-
dirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve 
projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine 
destek vermek

• Mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek

Göç İdaresi Başkanlığı hizmet birimleri ise 4 Sayılı CBK, m.161’de:
• Yabancılar Genel Müdürlüğü.
• Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü.
•  Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü.
• Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü.
• Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
• Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.
• Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
• Hukuk Müşavirliği.
• Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.
• Özel Kalem Müdürlüğü olarak belirtilmiştir.
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2014 yılında YUKK’nın 58. ve 95. maddelerine dayanılarak GİB’e bağlı “Kabul ve Barınma Mer-
kezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi ve Denetimi Hakkında Yönet-
melik” çıkartılmıştır. Bu kapsamda Kabul ve Barınma merkezleri GİB tarafından kurulacak ve valilikler 
(il müdürlüğü) tarafından doğrudan ya da yönetmelikte belirtildiği üzere Türkiye Kızılay Derneği, kamu 
kurum kuruluşları ve kamu yararına çalışan derneklerden göç konusunda uzmanlığı olanlar ile protokol 
yapılarak işlettirilecektir.   Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsüne sahip kişilerin beslenme, 
sağlık, barınma, gibi temel ihtiyaçlarının yanında diğer ihtiyaçları karşılanmaktadır (Kabul ve Barınma 
Merkezleri Yönetmeliği, md.3). Geri gönderme merkezlerinde sınır dışı edilecek göçmenler yer alırken, 
kabul ve barınma merkezlerinde ise iltica talep eden ve barınma imkânı bulunmayan yabancılara yer ve-
rilecektir (Doğan, 2020, s.104).

Türkiye’nin 2011 yılında başlayan Suriye Krizinden sonra uyguladığı açık kapı politikası sonucu ilk 
etapta küçük gruplar halinde başlayan göç hareketleri daha sonra yoğun kitlesel göç akınlarına dönüşmüş-
tür. Geçici barınma merkezleri (GBM) yaşanan bu yoğun ve ani göçler sonucunda göçmenlerin barınma, 
iaşe ve diğer temel gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulmuş merkezlerdir. Bu merkezlerde herhan-
gi bir ücret talep edilmeden sağlık, spor, eğitim, mesleki eğitim ve her türlü ihtiyaçlar karşılanmaktadır. 
GBM’de ibadethane, okul, market ve sağlık birimlerine kadar normal bir yerleşim yerinde olması gereken 
tüm unsurlara yer verilmiştir. Bu merkezler bir kamptan ziyade adeta küçük bir yerleşim yeri olarak di-
zayn edilmiştir (Çoştan, 2020, s.60-62).

Tablo.1 Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Geçici Barınma Merkezlerine Göre Dağılımı

Tablo 1’den görüleceği üzere Türkiye’de Suriyelilerin küçük bir kısmı bu kamplarda yaşamakta, geri 
kalan 3.687.648 Suriyeli ise ülke içerisinde çeşitli yerlerde hayatlarını sürdürmektedir. Kısa sürede kurul-
malarına rağmen GBM; sağlık, güvenlik, eğitim ve barınma gibi çok yönlü şekilde ihtiyaçların giderilme-
sinde beklentilerin üzerinde bir başarı sağlamıştır. Merkezlerde uluslararası standartlarda hizmet sürdü-
rülmektedir. Bu merkezlerde barınan göçmenler de çoğunlukla merkezlerin genel durumundan memnun 
olduklarını ifade etmişlerdir (Çoştan, 2020: 60).

Göç yönetimi ile ilgili diğer önemli bir merkezi kuruluş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş-
te 703 sayılı KHK ile kaldırılan Göç Politikaları Kurulu’dur. Kurul, 2018 yılında çıkarılan 1 Sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden yapılandırılmış ve “Göç Kurulu” adını almıştır. İçişleri Bakanının 
başkanlığında ve çağrısı üzerine toplanan kurul yine İçişleri Bakanının belirlediği bakanlık kurum ve 
kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır. Yabancılarla ilgili göç stratejilerini oluşturmak, uygulanma-
sını ve koordinasyonunu takip etmekle görevli olan kurul yeniden yapılandırıldıktan sonra 28 Kasım 2018 
tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirmiş, 2019 yılında üç kez, 2020 yılında bir kez ve son olarak da 15 
Eylül 2021 tarihinde toplanmıştır (GİB, 2021). Göç Kurulu’nda alınan kararlar tavsiye niteliğinde olması-

İL GBM ADI GBM KAPASİTESİ TOPLAM KAPASİTE
ADANA Sarıçam 17.038 17.038

HATAY
Altınözü 2.456

8.381Yayladağı 3.316
Apaydın 2.609

KAHRAMANMARAŞ Merkez 9.660 9.660
KİLİS Elbeyli 8.208 8.208

OSMANİYE Cevdetiye 8.305 8.305
TOPLAM 51.592

Kaynak: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638. (09.12.2021)
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na rağmen kurul toplantılarının İçişleri Bakanının başkanlığında toplamasından dolayı, GİB’nin üzerinde 
konumlandığını olduğu ifade etmek yanlış olmayacaktır (Doğan, 2020, s.94).

4.1.2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Yakın bir zamana kadar göç alanında en etkin faaliyet gösteren kurumlardan birisi AFAD olmuştur. 

Özellikle geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılaması AFAD’ı göç yöneti-
mi konusunda önemli bir aktör haline getirmiştir. 2014 yılında çıkarılan “Geçici Koruma Yönetmeliği” 
kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilecek hizmetlerin AFAD tarafından sağlanacağı kararlaş-
tırılmıştır. Aynı şekilde Suriyelilere sağlanacak olan ayni ve nakdi yardımların koordinasyonu görevi de 
AFAD’a verilmiştir. 2018 yılına kadar geçici barınma merkezlerinin kurulması, kullanılması ya da kapa-
tılması AFAD’ın sorumluluğunda yürütülmekteydi. 2018 yılında ise geçici barınma merkezleri ardından 
Suriyelilere yönelik bütçe tertipleri GİB’e devredilmiştir (Doğan, 2020, s.109).

4.1.3. Türk Kızılay
Kızılay tarafından din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın Türkiye’de kayıtlı bulunan tüm yabacılara yönelik 

insani yardım faaliyetleri sürdürülmektedir. Türk Kızılay’ı göçmen ve mültecilere yönelik çalışmalarını 
kendi bünyesinde bulunan Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütmektedir. AFAD, GİB, Ulus-
lararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, İçişleri Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ve BM ajansları gibi göç alanına yönelik çalışma yürütülen kurum ve kuruluşlarla koordineli ve işbirliği 
çerçevesinde çalışmaktadır (Türk Kızılay, 2021).

4.2. Kolluk Kuvvetleri ve Göçle Mücadelede
Göçle mücadele ve göç yönetimi alanında gerektiğinde bütün kolluk kuvvetleri görev almakla birlikte 

bu bölümde çalışma kapsamında yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bu konudaki fa-
aliyetlerine yer verilecektir. 

4.2.1. Jandarma Genel Komutanlığı
İçişleri Bakanlığı’nın örgütsel yapısı içinde önemli bir konuma sahip olan, ülkemizin iç güvenliğini 

ve asayişini sağlayan Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), kolluk ve askeri yetenekleri birleştirilmiş bir 
kurumdur (Durgun, Aydın ve Bucak, 2019, s.5). 

Jandarma emniyet ve asayiş ile kamu düzenin korunmasını sağlamak ve diğer kanunların ve Cumhur-
başkanlığı Kararnamesinin verdiği görevleri yerine getiren silahlı bir genel kolluk kuvvetidir. Jandarma-
nın görevleri üç başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; mülki, adli ve askeri görevlerden oluşmaktadır. 
Mülki görevleri; kamu düzeni, asayiş ve emniyeti sağlamak, korumak ve kollamak, her türlü kaçakçılık 
faaliyetini engellemek, takip ve tahkik etmek, suçun işlenmesini önlemek adına gerekli tedbirleri almak 
ve uygulamak, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin dış korumasını sağlamak, adli ve askeri görevleri 
dışında bulunan diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarma-
ya verilen görevleri yerine getirmektir. Adli görevleri;  işlenmiş suçlara karşın ilgili kanununda belirtilen 
işlemleri ve adli hizmetleri yerine getirmek; askeri görevleri ise Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararname-
leriyle verilen askeri hizmetleri ifa etmektir (JGK, 2022).

4.2.1.1. Jandarmanın Tarihi
Jandarmanın temelleri Osmanlı döneminde Yeni Çeri birliğinin kaldırılması (1926) ile birlikte, Anado-

lu ve Rumeli’nin bazı illerinde kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan Asakir-i-i Mun-
tazâma Mansure, Asakir-i-i Muntazâma Hassa ve 1834'te Asakir-i Redîfe askeri birliklerin kurulmasına 
dayanmakla beraber Jandarma terimi ilk kez 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği yıllarda yayımlanan 
uygulama kararnamelerine dayanmaktadır. Bu nedenle 14 Haziran Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi’nin 
(Askeri Kolluk Tüzüğü) yürürlüğe girdiği tarih ile 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği yıl birleştiri-
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lerek, 14 Haziran 1839 Jandarmanın kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir. 1879 yılında Türk Jandarması 
bugünkü kullanılan adıyla Jandarma adını almıştır. 1908 yılında ise modernleşmeye devam eden teşkilat, 
1909 yılında Harbiye Nezaretine bağlanmıştır ve Umum Jandarma Kumandanlığı adını almıştır. I. Dünya 
savaşı yıllarında iç güvenliği sağlamanın yanı sıra, ülke savunması içinde cephelerde yer alan Jandarma 
özellikle Çanakkale savaşında büyük başarılar göstermiştir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildikten 
sonra da Jandarma teşkilatında modernleşme çalışmaları sürdürülmüştür. Bu bağlamda; Jandarma Bölge 
Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırılmış ve Seyyar Jandarma Bir-
likleri güçlendirilmiştir. 1937 yılında “Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi” yürürlüğe girmiştir. 
Dönemin Jandarma teşkilatının yasal dayanağı olan bu Kanun ile emniyet ve asayiş görevlerinin yanında 
cezaevlerinin korunması görevi de Jandarmaya verilmiştir. 1939 yılında Sabit Jandarma Birlikleri, Seyyar 
Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere Jandarma teşkilatı 4 grup halin-
de yeniden düzenlenmiştir. Gümrük Umum Kumandanlığı tarafından yürütülen sınır, kıyı ve karasuları 
emniyet ve koruması ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığın engellemesi, takip ve tahkik sorumlukları ve 
görevleri 1956 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’na verilmiştir. 1982 yılında kıyı ve karasularının ko-
runma görevi aynı yıl kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na devredilmiştir. 1983 yılında ise günümüz 
Jandarmasının temel kanunu olan 2803 sayılı “Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu” yürürlüğe 
koyulmuştur (JGK, 2022). 

Jandarma teşkilatı 2016 yılından sonra yeniden yapılandırma sürecine girmiştir. Bu kapsamda ilgili 
mevzuatta değişiklik yapılarak Jandarmanın tanımı, teşkilat yapısı, görev ve yetkileri, bağlılık durumu 
gibi birçok alanda değişiklik yapılmıştır. Nitekim en büyük değişiklik ise 668 sayılı KHK ile 2803 sayılı 
“Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu” 4’üncü maddesinde yapılan değişik ile Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanması olmuştur. Böylelikle İçişleri Bakanlığı tarafından sağ-
lanan iç güvenlik hizmetleri Jandarmanın da katılımı ile beraber tek bir çatı altında toplanmıştır (Eryıl-
maz, 2019, s.81). 

Daha önce silahlı kuvvetler ile ilgili konularda Genel Kurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş ile ilgi-
li konularda İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan kurum bu değişiklik ile gerçekleştirdiği tüm iş, işlem ve gö-
revlerde tamamen ilgili bakanlığa bağlanmıştır. Bu yeni düzenleme sayesinde Jandarma askeri bir kolluk 
kuvveti olarak değil, genel kolluk kuvveti olarak görev yapmaktadır. İlgili Kanun’da yer alan Jandarma-
nın adli görevlerinde Cumhuriyet Savcısına, mülki görevlerinde ise mülki amire karşı sorumlu olmasında 
herhangi bir değişiklik olmamış denetleme, eğitim, sicil, atama ve terfi gibi konular daha önce Genel 
Kurmay Başkanlığı’nın sorumluluğundayken bu yetkiler İçişleri Bakanlığı’na devredilmiştir. Jandarma 
teşkilatı her ne kadar geçmişte Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlı olmasından dolayı askeri niteliğe sahip 
bir teşkilat olsa da adli ve mülki görevlerinden dolayı genel kolluk olarak üzerine düşen görevi en iyi şe-
kilde yerine getirmiştir. Coğrafi şartların elverişsizliğine rağmen ülke yüzölçümünün yaklaşık %93’ünün 
asayiş ve emniyetini Jandarma sağlamaktadır. Söz konusu alanın büyük bir bölümünün belediye sınırları 
dışında sert engebeli bir arazi ve dağlık alanlardan olduğu düşünüldüğünde buralarda emniyet ve asayişi 
sağlamanın bir hayli zor olduğu görülmektedir. Günümüzde suçların ve güvenlik tehditlerinin milletler 
ötesi bir özellik kazanması ve küreselleşmenin güvenlik algısını değiştirmesi sonucunda Jandarmanın 
tüm faaliyetlerinde daha önce göstermiş olduğu hassasiyetten daha fazlasını göstermesi zorunlu bir hale 
gelmiştir (Durgun, Aydın ve Bucak, 2019, s.7).

Bugün Jandarma Genel Komutanlığı ülke genelinde 3.056 İç Güvenlik Birliği, 162 Cezaevi Birliği, 
218 Komando Birliği, 160 Koruma Birliği ve 4 Havacılık Birliğinden oluşan toplam 3.600 birimiyle, 
vatandaşların can ve mal varlığını korumak, kollamak ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek 
amacıyla 24 saat esasına göre faaliyet göstermektedir (JGK, 2022).
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4.2.1.2. Göçle Mücadelede Jandarma Teşkilatı
Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve doğu sınırlarının dağlık alan olması (sınır ihlal-

lerine müsait olması), çok fazla sınır komşusunun bulunması gibi nedenler Türkiye’nin göç konusundaki 
potansiyelini ortaya koymaktadır. Türkiye düzensiz göç ile mücadelede hem ulusal düzeyde etkin önlem-
ler alarak hem de uluslararası düzeyde birçok çalışmalara katılarak düzensiz göçü engellemek ve ülkede 
yasadışı bulunan yabancıları uzaklaştırmak için kararlı ve etkin bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. 

Türkiye’de düzensiz göç konusuna ilişkin çalışmalar: Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komu-
tanlığı ve ilgili kurumlar arasında ortaklaşa bir şekilde yürütülmektedir (Göç Raporu, 2016, s.56). 

Bu kapsamda düzenli ve düzensiz göç ile etkili bir şekilde mücadele etmek amacıyla kamu kurum 
ve kuruluşları ve kolluk birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, önlemler almak ve alınan önlem-
lerin uygulanmasını takip etmek gibi gerekçelerle kurulan Göç İdaresi Başkanlığı’nda, Jandarma Genel 
Komutanlığı’nı temsil eden bir irtibat subayı görevlendirilmiştir. Bir kolluk birimi olan Jandarma Genel 
Komutanlığı özellikle düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele konusunda diğer kolluk birimleri 
(Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) ile birlikte etkin şekilde görev yapan en 
temel kurumlardan birisi olup GİB’in en önemli paydaşlarındandır (JGK Tanıtım Kataloğu, 2022, s.74).

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde düzensiz göç ile mücadelenin etkin bir biçimde yürütülebil-
mesi için 10 Şubat 2016 tarihinde “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı” 
kurulmuş ve aynı yıl 26 Temmuz tarihinde personel ataması yapılarak fiilen faaliyete başlamıştır. Göçmen 
kaçakçılığının en çok yaşandığı illerde, İl Jandarma Komutanlıklarında, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ti-
caretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının yoğun olarak yaşandığı bu illerin ilçelerinde 
ise İlçe Jandarma Komutanlıklarında, Kısım Amirlikleri kurulmaya başlanmıştır. 2018 yılından itibaren 
ise bu kadrolara kademeli olarak personel ataması planlanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı, GİB ara-
sında ortaklaşa faaliyetler ve veri paylaşımı konusunda işbirliği protokolü yapılmıştır. Komutanlık düzen-
siz göç ile mücadelede GİB ve diğer kolluk birimlerinin (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik) 
yanı sıra AFAD ve Türk Kızılay’ı ile koordinasyon içerisindedir (Küçükbaşol ve Pekdoğan, 2019, s.897).

Ülke genelinde Geri Gönderme Merkezlerinin dış koruması ve yabancıların sevk işlemleri Jandarma 
Genel Komutanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle Geri Gönderme Merkezlerinin olduğu illerde 
Jandarma Asayiş, Koruma ve Sevk Takım/Timleri oluşturulmuştur (JGK Tanıtım Kataloğu, 2022, s.74).

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından göç konusunda personeli bilinçlendirmek ve eğitmek amacıy-
la birçok adım atıldığı görülmektedir. JGK ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BM-
MYK) koordinatörlüğünde başlatılan “Göç Hareketlerinde Uluslararası Koruma ve Kurumsal Kapasite-
nin Geliştirilmesi Projesi (1-2)” ile göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti mücadele konuları çeşitli eğitim 
ve toplantılar vasıtasıyla değerlendirilmiştir. Proje 1 kapsamında Eylül 2016-Ocak 2017 tarihlerinde 5 
dönem boyunca 206 personele uluslararası mülteci hukuku, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti konu-
larında temel eğitimler verilmiştir. 6-10 Şubat 2017 tarihlerinde ise 19 personele eğitimcilerin eğitimi 
verilmiştir. Göç olaylarının yoğun olarak yaşandığı illerde (Balıkesir, Kırklareli, Edirne, Çanakkale) ilgili 
daire başkanlığı ile BMMYK’den uzman personel katılımı ile saha ziyaretleri yapılmış, 20-24 Şubat ta-
rihlerinde ise İtalya’da çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ardından Ankara’da 15-16 Mart 2017’de 
yapılan koordinasyon toplantısıyla proje sonlandırılmıştır (Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mü-
cadele, 2017).

Proje 2 kapsamında Ekim 2017 ve Mart 2018 tarihlerinde 4 dönem halinde 185 personele temel eği-
tim verilmiş ayrıca daha önce Proje 1’de eğitimcilerin eğitimini alan personel ile Göçmen Kaçakçılığı ve 
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İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı’ndan bir personel Kasım 2017 ve 16 Ocak 2018 tarihlerini 
kapsayan dönemde belirlenen grup illerde görevli personele, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti alan-
larında ikişer gün süreyle eğitim verilmiştir. Yine göç olaylarının yoğun olarak yaşandığı illerde (Hatay, 
Şanlıurfa, Gaziantep, Iğdır, Erzurum, Van) saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir, İngiltere’de 19-22 Mart 
2018 tarihleri arasında çalışma ziyaretleri ve Ankara’da 27-28 Mart 2018 tarihleri arasında koordinasyon 
toplantısı yapılmıştır. Bu proje kapsamında koruma eğitim kılavuzu, düzensiz göç ve uluslararası koruma 
kılavuzu, bilgilendirme broşürü, haftalık ajanda basılmış ve 2018 Nisan-Mayıs ayları arasında İl Jandarma 
Komutanlıklarına dağıtılmıştır (Küçükbaşol ve Pekdoğan, 2019, s.898).

Göç idaresi başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte; 
“Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasitesini Uluslararası İnsan Hakları 
Standartları Çerçevesinde Güçlendirilmesine Destek Projesi Faz-II" kapsamında ilki 22 Aralık 2020 yılın-
da olmak üzere çevrimiçi olarak “İnsan Hakları Eğitimi” verilmiştir. Bu eğitime geri gönderme merkezle-
rinin (GGM) iç güvenliğinden sorumlu Jandarma ve özel güvenlik ekipleri katılmıştır. Eğitimde GGM’de 
sürdürülen iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslarla ilgili personelin (iç güvelikten sorumlu personel) yetki 
ve sorumlulukları, Türk Ceza Kanunu kapsamında faili olabileceği düşünülen suçlar, kültürel farklılıklar 
ve kaynak ülke bilgileri, insan hakları çerçevesinde işkence ve ayrımcılık konuları ele alınmıştır. 29 Aralık 
2020 tarihinde ise eğitime ikinci grup olarak; Ankara, İstanbul, Ağrı, Iğdır, Kocaeli ve Çankırı’da bulunan 
GGM’nin iç güveliğinden sorumlu Jandarma personeli aynı eğitime katılmıştır (GİB, 2020). Genel olarak 
değerlendirildiğinde Jandarma Genel Komutanlığı’nın göç alanında personelin eğitimi ve bilinçlendiril-
mesine yönelik olarak gerek GİB gerekse uluslararası kuruluşlar ile ortaklaşa ve koordinasyon içerisinde 
çalışmalar yürüttüğü görülmektedir (GİB, 2020).

Jandarma Genel Komutanlığı aylık olarak düzenli bir şekilde kendi sorumluluk alanlarında müdahale 
edilen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarının istatiksel bilgilerini ve diğer verileri paylaşmakta-
dır. Ayrıca 2018 yılından bu yana resmi web sitesinde faaliyet raporları paylaşılmaktadır. Hem bu faaliyet 
raporlarında hem de aylık olarak hazırlanan verilerde asayiş olayları altında yaşanan olay sayısı ve yaka-
lanan düzensiz göçmen sayısı ile organizatör sayıları verilmektedir. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı 
Onbirinci Kalkınma Planı’nda yer alan (2019-2023); göç konusunda uluslararası yardımların yönetiminde 
planlama, takip ve uygulama için kurumlar arası seferberliğin artırılacağı, ulusal kuruluşların uluslararası 
fonlardan doğrudan yararlanabilmesi yönünde kapasite geliştirileceği ve veriye dayalı politika ve hizmet 
sunumunun sağlanması amacıyla kurumlar arası koordinasyonun geliştirileceği ifadelerini temel politika-
lar kapsamında stratejik hedef olarak belirlemiştir (Onbirinci Kalkınma Planı, 2019, s.169). 

Şekil 2. Türkiye’de Yıllara Göre Yakalanan Düzensiz Göçmen Sayısı

Kaynak; https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikler. (06.12.2021)
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Şekil 2’den görülebileceği üzere 2014 yılına kadar Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen sayısı is-
tikrarlı ve dengeli bir şekilde devam ederken bu yıllardan sonra artış göstermiştir. 2019 yılında ise rakam-
larda büyük bir sıçrama olmuştur. Bu sıçrama, Suriye uyruklular başta olmak üzere Avrupa’ya geçmek 
isteyen ve Türkiye’yi bu noktada bir geçiş ülkesi olarak kullanmak isteyen yabancı sayısının artmasından 
kaynaklanmıştır. Bununla birlikte kolluk kuvvetlerinin denetim ve uygulamalarını sıkılaştırması ve ger-
çekleştirilen ortak operasyonlar ile düzensiz göçle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesinden kaynak-
lı, yakalan düzensiz göçmen sayısı bir önceki yılın iki katı olmuştur. 2020 yılında ise büyük bir düşüş 
yaşanarak yakalanan düzensiz göçmen sayısı 122.302’ye düşmüştür. Bu düşüşün, Covid-19 pandemisi 
kapsamında getirilen sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları, alınan önlemler ve sınırların kapatılması gibi 
tedbirlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Covid-19 Türkiye’de düzensiz göçmen seyrini büyük ölçüde 
değiştirmiştir. Bunun yanı sıra bu dönemde kolluk kuvvetlerinin sıkı denetim ve uygulamalarının da bu 
düşüşte payı olmuştur (Çoştan, 2020, s.103-104). 

Türkiye’nin son yıllarda artan düzensiz göçmen çeşitliği ve özellikle Suriye krizinin etkisiyle sınır gü-
venliği meselesi yeniden gündeme gelmiştir. Bilindiği üzere düzensiz göçmenlerin büyük bir çoğunluğu 
güneydoğu ve doğu sınırlarımızdan giriş yaparak kara yolları ile batı sınırlarına ulaşmaya ve ulaştıktan 
sonra göçmen kaçakçıları vasıtasıyla Avrupa’ya geçmeye çalışmaktadır. Her ne kadar ülke içerisinde ya-
pılan uygulamalar ve denetimler ile jandarma ve polis ekipleri tarafından düzensiz göçmen ve organiza-
törlerinin yakalanması için gayret gösterilse de bu çabalar belirli bir noktaya kadar yeterli olmaktadır. 
Türkiye’nin özellikle doğu sınırlarının yasadışı geçişlere müsait olması ve kontrolün zor olması sorunun 
ana kaynağıdır. Türkiye’de bu konuda birçok önemli adım atılarak sınır güvenliğinin sağlanması için sınır 
bölgelerinde beton duvarlar, hendekler ve gözetleme kuleleri yapılarak teknolojik araçlarla sınırlar kontrol 
altında tutulmaya çalışılmaktadır. Bu sayede hem düzensiz göçler ve kitlesel akınlar kontrol altına alınma-
ya çalışılmakta hem de terör ve kaçakçılık faaliyetleri engellenmek istenmektedir.

4.2.1.3. İnsan Kaçakçılığında Jandarma’nın Yeri ve Önemi
İnsan kaçakçılığında Jandarmanın yeri ve öneminden bahsetmeden önce insan ticareti kavramının tanı-

mının yapılması gerekmektedir. Bu kavram genellikle göçmen kaçakçılığı ile karıştırılmaktadır. Göçmen 
kaçakçılığı; “Doğrudan ya da dolaylı olarak, mali ya da farklı bir maddi çıkar elde etmek maksadıyla, bir 
kimsenin yasa dışı şekilde ülkeye sokulması, ülkede kalmasına ya da ülkeden yasa dışı olarak çıkarılma-
sına imkân sağlamak olarak tanımlanabilir. İnsan Ticareti ise; zorla çalıştırmak, fuhuş yaptırmak, hizmet 
ettirmek ya da esaret altında tutarak organlarının alınmasına yönelik tehdit etmek, baskı, cebir ve şiddet 
göstermek, kandırmak ya da kişilerinin rızalarını kötüye kullanmak veya kişilerin çaresizliklerinden fay-
dalanmak suretiyle ülkeye sokulması, ülkeden çıkarılması, tedarik sağlanması, bir yerden bir yere transfer 
edilmesi, barındırılma veya kaçırılmasıdır” (JGK, 2021). Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti arasındaki 
en önemli fark rıza unsurudur. Göçmen kaçakçılığında kişi kendi iradesiyle hareket ederken, insan ticareti 
suçunda kişinin rızası yoktur ya da rıza sakatlaması sonucu elde edilmiş rıza vardır (GİB, 2021).

2002 yılında 4771 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile göçmen ka-
çakçılığı suçu 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenmiştir. Uzun yıllar bir suç olarak tanımlanma-
yan göçmen kaçakçılığı genelde para cezası ve hapis cezasının paraya çevrilmesi şeklinde uygulanmıştır. 
Eski TCK’ya (mülga) eklenen madde 201/a ile göçmen kaçakçılığı suçunun tanımı ve cezalandırılmasına 
ilişkin bir takım yasal düzenlemeler getirilmiştir. Kanun’da göçmen kaçakçılığı; “doğrudan doğruya veya 
dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıyla, yabancı bir devlet tâbiiyetinde bulunan veya vatan-
sız olan veya Türkiye’de sürekli olarak oturmasına yetkili mercilerce izin verilmemiş bulunan kimselerin 
Türkiye’ye yasal olmayan yollardan girmelerini veya ülkede kalmalarını, bu kişilerin veya Türk vatandaş-
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larının yasal olmayan yollardan ülke dışına çıkmalarını sağlamak” şeklinde ifade edilmiştir (Küçükbaşol 
ve Pekdoğan, 2019, s.890).

2003 yılında ise “Birleşmiş Milletler Sınır Aşan Organize Suçlarla Mücadele Sözleşmesi (Palermo 
Sözleşmesi)”ne ek olarak insan ticaretinin, bilhassa çocuklar ve kadınların ticaretinin durdurulması, ön-
lemesi ve cezalandırılmasına ilişkin protokol imzalanarak iç hukuka dahil edilmiştir. Böylelikle Türkiye 
tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik tanımlar geniş anlamda kabul edilerek, 
Ceza Kanunu’nda yer alan ilgili suçlar bahsi geçen sözleşme ve ek protokole uyumlu hale getirilmiştir 
(Yıldız, 2017, s.30-31).

2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu madde 79’da göçmen kaçakçılığı 
suçunun cezasına ilişkin yaptırımlar ağırlaştırılmış ve yeniden düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda daha 
önce iki yıldan beş yıla kadar olan göçmen kaçakçılığı suçu yeniden düzenlenerek üç yıldan sekiz yıla ka-
dar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası şeklinde düzenlenmiştir. Eğer suç bir örgüt faaliyeti olarak 
işlenirse ceza yarı oranında artırılmıştır. 2010 yılında ek olarak suç teşebbüs aşamasında kalmış dahi olsa 
tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur maddesi eklenmiştir. Böylelikle ceza şartları ağırlaştırılarak suçun 
işlenmesinin azaltılmasına yönelik önemli bir adım atılmıştır. 2017 yılında 690 sayılı KHK uyarınca, 
YUKK eklenen madde ile göçmen kaçakçılığının işlenmesinde kullanılan araçlara el konulacağı belirtil-
miştir. Böylelikle hem ceza kapsamının genişletilmesi hem de maddi menfaatlerin müsadere edilmesiyle 
kaçakçılığın önlenmesi için etkili yasal zemin oluşturulmuştur (Yıldız, 2017, s.37).

Jandarma Genel Komutanlığı kendi sorumluluk sahasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile 
mücadelede; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde, eğitimli, bilinçli, far-
kındalığı yüksek ve mevzuata hakim Jandarma personeli ile etkin ve kararlı bir şekilde bu konudaki mü-
cadelesini sürdürmektedir (JGK Tanıtım Kataloğu, 2022, s.74).

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 26 Temmuz 2016 tarihinde fiili olarak faaliyete geçen “Göç-
men Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı” göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ko-
nularında görev ve sorumluluklarını yasal çerçeve içinde, hesap verilebilirlik, etkinlik ve temsil kıstasla-
rına uygun bir şekilde icra etmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bu birimin oluşturulması, 
gerekli stratejilerin belirlenmesi, çeşitli konularda personel eğitimleri gerçekleştirilmesi, saha ziyaretleri 
gerçekleştirerek personelinin bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması, İl Jandarma Komutanlıklarının öz-
verili bir şekilde faaliyet sürdürmeleri ile göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelenin gelişiminde 
önemli bir yol alınmıştır (JGK Tanıtım Kataloğu, 2022, s.71-72).

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı ise göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele-
nin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için GİB, diğer kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
ile koordinasyon içerisinde bir takım önlemler almak, alınan önlemlerin uygulanmasının takip ve kontrol 
etmek, İl jandarma Komutanlıklarını yönlendirmek ve gerekli görülen durumlarda destek sağlamak, bu 
alanda politika ve strateji belirlemek için çalışma yürütülmesi ve bu politika ve stratejilerin uygulanmasını 
takip ve koordine etmek, hem ulusal hem uluslararası kurum ve kuruluşlarla belirlenen konularda iletişi-
me geçmek, bu kuruluşlar vasıtasıyla sürdürülen işbirliği faaliyetleri ve toplantılara iştirak ederek alınan 
karar ve stratejilerin Jandarma Genel Komutanlığı ast birliklerinde uygulanmasını takip ve koordine et-
mek, geri gönderme ve kabul barınma merkezlerinin dış güvenliği ile kaçak göçmelerin sevk işlemlerine 
yönelik konularda bir takım önlemlerin alınmasını ve geliştirilmesini sağlamak (JGK, 2022) amacıyla 
kurulmuştur.

Türkiye yüzölçümünün %93’ü ve nüfusunun %21’i emniyet ve asayiş hizmetlerinin yürütülmesi aç-
sından jandarmanın sorumluluk alanındadır. Yaşanan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı olaylarının 
büyük bir kısmı kırsal ve ıssız bölgelerde olmasından dolayı Jandarmanın sorumluluk alanında gerçek-
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leşmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı kendi sorumluluk sahasında yaşanan düzensiz göç ve göçmen 
kaçakçılığı olaylarına yerinde ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla göç olayların yoğun ya-
şandığı; Edirne, Aydın, Van, Iğdır, Erzurum, Kars, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, 
Antalya, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep illerinde teşkilatlanmıştır (Küçükbaşol ve Pekdoğan, 2019, s.897). 

Ülke genelinde belirli periyotlarda Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jan-
darma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri 
operasyonlar ile birçok düzensiz göçmen ve organizatörü yakalamaktadır. Örneğin, 12 Haziran 2021 tari-
hinde gerçekleştirilen “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” ile 809 düzensiz göçmen ve 
15 organizatör yakalanmıştır (Taştan, 2021). Özellikle Suriye krizi sonrasında artan siyasi istikrarsızlık, 
savaş ve savaşın neden olduğu yoksulluk büyük göç dalgalarının Türkiye’ye gelmesine neden olmuştur. 
Bundan dolayı göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına karşı sürdürülen mücadelenin önemi artmak-
ta ve hassas bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir (JGK Faaliyet Raporu, 2020, s.24).

Şekil 3. Yıllara Göre Jandarma Genel Komutanlığının Müdahil Olduğu Göçmen Kaçakçılığı Olayları 
(2018-2019-2020 faaliyet raporları ve 2021 yılı verilerinden düzenlenmiştir)

Şekil 3’den görüleceği üzere Jandarma tarafından müdahale edilen olay sayısının, yakalanan düzen-
siz göçmen ve organizatör sayılarının 2019 yılına kadar istikrarlı bir şekilde arttığı görülmektedir. 2019 
yılından sonra Covid-19 salgın sürecinde uygulanan seyahat yasakları, ülke sınırlarının kapatılması, so-
kağa çıkma yasağı uygulaması sonucu bu tür olayların azalmıştır. Zamanla kısıtlamalar esnetilse de hafta 
sonu sokağa çıkma uygulamasına uzunca süre devam edilerek 81 il genelinde uygulanması ve ülke gene-
linde kolluk kuvvetlerinin denetimlerini artırması ve sokaklarda insan yoğunluğunun azalması düzensiz 
göçmenlerin hareketlerini kısıtlamıştır. Mart 2020’den itibaren Türkiye’den Yunanistan’a kaçak yollarla 
geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısının azalmasının hem Türkiye’nin Covid-19 için aldığı birtakım 
önlemler hem de Yunanistan’da düzensiz göçmelerin barındırıldığı yerlerdeki yaşam koşullarının kötü 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Avaner ve Ocaklı, 2021, s.8). Özellikle bu süreçte şehir 

Kaynak: https://www.jandarma.gov.tr/. (27.12.2021)
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giriş-çıkışlarında emniyet güçlerinin bulunduğu yerlerde ve jandarmanın sorumluluk alanlarında şahsi 
araçlar ve otobüslerin sıkı bir şekilde denetlenmesinin bu sürece büyük katkısı olmuştur. Bu sayede ülke 
genelinde rahat hareket edilememesi, doğu sınırlarından girerek, batı bölgelerine ulaşmak için kara yolla-
rını kullanan düzensiz göçmenlerin azalmasında etkili olmuştur.

Ülkelerin salgın hastalıklarla mücadelede uyguladığı politikalar her alanı ve kesimi etkilemektedir. 
Covid-19 salgın sürecinde genç, yaşlı, çalışan, çalışmayan birçok grubun bu süreçten etkilendiği gibi 
göçmen ya da mülteci diye adlandırdığımız kesimler de bu süreçten fazlasıyla etkilenmişlerdir. Salgın 
nedeniyle birçoğu işsiz kalan göçmen ve mülteci gruplarının ayrıca sağlık, gıda ve ilaç hizmetlerinden 
yeterli olarak faydalanamadığı gözükmektedir. Covid-19 salgın süreci göçmenler açısından oldukça zor 
ve sıkıntılı günleri beraberinde getirmiş ve birçoğunun işsiz kalmasına neden olmuştur. Bunun yanında 
sağlık, ekonomi ve toplumsal açıdan yaşanan birçok sıkıntı beraberinde suç oranlarını da artırmıştır. Göç 
tek başına suça neden olan bir eylem olmasa da bu sürecin etkili ve kontrollü bir şekilde yönetilememesi 
eğitimden, sağlığa, ekonomiye, uyuma, kültüre ve psikolojiye kadar pek çok alanda suça yönelik faaliyet-
leri artırmaktadır.  Özellikle bu dönemde yaşanan uluslararası ve şehirlerarası yasaklarının ihlali, kimlik 
ve belgelerde sahtecilik gibi konularda çeşitli olumsuz örnekler bu potansiyeli gösterir niteliktedir. Bu 
durumda ileriye dönük olarak hem GİB’in hem de onun koordinasyonunda bulunan kolluk kuvvetlerinin 
iş yüklerinin artacağı düşünülmektedir (Özcan, 2021, s.3819-3820). 

GİB’in kurulması ve onun koordinasyonunda genel kolluk kuvvetlerinin tek çatı altında ortaklaşa veri 
ve istihbarat paylaşımlarıyla hareket etmeleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin seyrini 
önemli ölçüde değiştirmiştir. Hem Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hem Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
içerisinde göçmen kaçakçılığına yönelik daire başkanlıklarının oluşturulması da bu süreç açısından atılan 
en önemli adımlardan birisi olmuştur. Bu sayede ülke genelinde asayiş ve huzurun sağlanmasının yanında 
etkili bir şekilde yasadışı göçün engellemesine yönelik çalışmalar, başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

4.2.2. Göçle Mücadelede Sahil Güvenlik Komutanlığı
 Sahil Güvenlik Komutanlığı; Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara De-

nizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, Van Gölü'nde liman ve körfezlerinde, karasularında, Münhasır 
Ekonomik Bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bu-
lunan deniz alanları ile hükümranlık haklarının korunmasına ilişkin görevler kapsamında uluslararası su-
larda, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Uluslararası Denizcilik Örgütüne deklare edilen Türk Arama 
Kurtarma Bölgesinde; deniz güvenliğini, deniz emniyetini, asayiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak 
ve kollamak, suç işlenmesini önlemekle görevli ve yetkili” (Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2022) bir ku-
rumdur.

Sahil Güvenlik Komutanlığı silahlı bir genel kolluk kuvveti olmasının yanı sıra güvenlik sektöründe 
denizlerde akla ilk gelen teşkilattır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve 8484 km kıyı uzunluğuna sahip ve kara 
sınırının yaklaşık olarak yarısına büyüklüğünde bir alanda hizmet vermektedir. Yürürlükteki mevzuat Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı’na denizlerde güvenliğin ve emniyetin sağlanması, denizlerde geçekleştirilen 
arama kurtarma faaliyetlerinin hızlı, etkin ve sonuç odaklı olacak şekilde yürütülmesi, düzensiz göç, insan 
kaçakçılığı ve tüm kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi gibi konularda görevler vermektedir (Düzgünçı-
nar, 2021, s.59).  

Sahil Güvenlik Komutanlığı özellikle denizlerde düzensiz göç faaliyetlerinin engellemesine yöne-
lik çalışmalarda bulunmaktadır. Yasa dışı geçişler doğu sınırlarımızdan başlayıp yoğunlukla Ege Denizi 
üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan yabancılar ve göçmen kaçakçılarının faaliyetleri şeklinde 
gerçekleşirken bu durumun önlemesinde ve batan botlarda mahsur kalan kişilerin hayatlarının kurtarılma-
sında Sahil Güvenlik Komutanlığı önemli rol bir üstlenmektedir (Coşkun, 2020, s.111).
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Savaş ve çatışmalardan kaçan ve ülkemize sığınan mültecilerin bir kısmı Ege Denizinden botlar vası-
tasıyla Yunanistan’a geçmeye çalışmaktadır. Yunan kuvvetleri insan haklarına aykırı bir şekilde bu botları 
Türk sularına geri itmeye çalışmakta, bu sırada da botlar ya devrilmekte ya da batma tehlikesine maruz 
kalarak beraberinde birçok insanlık dramının yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca Yunan Sahil Güven-
lik unsurlarının göçmenlerin bot motorlarını ve benzin bidonlarını alarak onları Ege Denizi’nde hareket-
siz bıraktıkları ifade edilmektedir. Tablo 2’den görüleceği üzere 2020 yılında 20.380 düzensiz göçmen 
kurtarılmış bunların yaklaşık olarak yarısını (9.008’i) geri itmeye maruz kalmış kişiler oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda geri itme olayları sonrasında Ege Denizi’nde yaşanan tehlike açıkça ortadır. Yunanistan’ın 
düzensiz göçmenleri koruma sorumluluğu ve kıyılarına ulaşan kişileri kayıt altına alarak ve sığınma baş-
vurularını Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ile işbirliği çerçevesinde bireysel olarak işleme 
koyma sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak hem düzensiz göçmenlerin ifadelerinden hem de istatiksel 
verilerden görüldüğü üzere Yunanistan açıkça bu sorumluluğunu yerine getirmemektedir (Düzensiz Göç 
ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, 2021, s.45-46). 

Son olarak 2021 yılı istatistiklerine bakıldığında ise Akdeniz ve Ege Denizi’nde meydana gelen 23.676 
düzensiz göç olayında 619 geri itme vakası yaşanmış ve 15.794 kişinin Yunanistan tarafından Türk su-
larına geri itildiği kayıtlara geçmiştir. Göçmenler darp edilerek havası indirilen lastik botlarla denizde 
ölüme terk edilmişler ve bu geri itme olayları sonrasında 11 göçmen hayatını kaybetmiştir. 2021 yılında 
toplam hayatını kaybeden göçmen sayısının 15 olduğu düşünüldüğünde yaşanan durumun önemi daha 
iyi anlaşılmaktadır (Özen, 2022). Bunların yanı sıra düzensiz göçmenlerin kullandıkları bot ve teknelerin 
eski olması, kapasitelerinin çok üstünde kişi taşımaları ve uygunsuz deniz koşulları eklendiğinde birço-
ğunun battığı ve ölümle sonuçlandığı görülmektedir. Yaşanan tüm bu durumlar Sahil Güvenlik ekipleri-
nin sorumluluğunu ve müdahale sayısını artırmaktadır. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın düzensiz 
göçle mücadele sürecini sekteye uğratmakla beraber sorumluluğunu ve operasyon sayısını artırmakta ve 
düzensiz göç faaliyetlerinin çoğunlukla arama kurtarma operasyonlarına dönüşmesine neden olmaktadır 
(Çoştan, 2020, s.103). 

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın denizlerde keşif/gözetleme imkanının artırılmasına yönelik yürüt-
tüğü projeler, Sahil Gözetleme Radar Sistemi, İnsanlı Keşif Uçağı, İHA, Drone, Ağır Sınıf Helikopter 
vb, ağır deniz şartlarına uygun öncelikle arama kurtarma faaliyetlerine yönelik olmak üzere görevlerini 
icra edebilmek amacıyla arama kurtarma botları tedariki ve karasuları içinde sahile yakın yerler ile akar-
suların denize döküldüğü yerlerde gerçekleşen olaylara hızlı müdahale edebilmek amacıyla kontrol bot 
tedariki kurumun temel politika ve öncelikleri arasındadır (Sahil Güvenlik Komutanlığı 2021 Performans 
Programı, 2021, s.9). Özellikle Sahil Gözetleme Radar Sistemi Türkiye’nin deniz sorumluluk sahasının 
tamamında deniz trafiğinin izlenebilmesine olanak sağlamakta, kamu kurumlarından alınan veriler ile risk 
analizi gerçekleştirilmesi ve düzensiz göç, gömen kaçakçılığı gibi suçların gerçekleşmeden önlenebilme-
sine de imkan tanımaktadır. Böylece her türlü teknolojik gelişme ve kapasitenin artırılması ile denizlerde 
gerçekleşen düzensiz göç, kaçakçılık faaliyetleri ve arama kurtarma operasyonları gibi benzeri faaliyetle-
rin tespiti kesintisiz bir şekilde sağlanarak sürekli gözetim ile önceden tespit ve hızlı müdahale açısından 
önemli bir rol üstlenmektedir (Sahil Güvenlik Komutanlığı 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu, 2020, s.25). 

Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz yolu ile gerçekleştirilen düzensiz göç olaylarına ilişkin bilgi, is-
tatistik ve görüntüleri güncel olarak paylaşmaktadır. Bu sayede kamuoyu ve medyanın ilk kaynaktan 
ve zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır (Sahil Güvenlik Komutanlığı 2020 Yılı İdare Faaliyet 
Raporu, 2020, s.35). Düzensiz göç olaylarına ilişkin verilerin düzenli paylaşımı sayesinde mevcut durum 
analiz edilerek bu konuda yetkili kurumlar için gerekli politika ve önlemlerin alınması açısından önemli 
bir katkı sağlamaktadır.
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Tablo.2 Yıllara Göre Sahil Güvenlik Komutanlığının Müdahil Olduğu Düzensiz Göç Olaylarına İliş-
kin İstatistikler

2015 yılındaki veriler, kayıtlara en çok düzensiz göçmenin (91.611) yakalandığı yıl olarak geçmiştir. 
İlerleyen yıllarda Jandarma ve Emniyet’in karada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ile denizlerde 
yakalanan düzensiz göçmen sayılarında azalma yaşanmıştır. 2019 yılında ise hem Jandarma’nın hem de 
Sahil Güvenlik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon sayısını ve düzensiz göçle mücadele kapasitesi-
ni güçlendirilmesinden kaynaklı olarak artış görülmektedir (Çoştan, 2020, s.103). 2020 ve 2021 yıllarına 
bakıldığında bir önceki yıla göre artış görülse de genel tabloda bir azalış trendi gözükmektedir. Bu azalışta 
Covid-19 salgının etkisinin olduğu düşünülmektedir.

Mevcut durumda ülkemizde bulunan 3.7 milyon geçici koruma kapsamında Suriyelinin, son dönemde 
ise İran-Türkiye sınır hattında olup Ülkemiz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan çok sayıda Afgan’ın 
ve Batı ve Orta Akdeniz’de İspanya ve İtalya’nın olası göçlere karşı almış olduğu önlemler neticesinde 
Afrika’dan yaşanabilecek göçlerin rotasının ülkemize yönlenmesi ileride karşılaşılabilecek yeni göç dal-
gaları ihtimalini arttırmaktadır. Hem düzensiz göçle hem de her türlü kaçakçılık ve organize suçla müca-
dele konusunda karşılaşılan deniz aracı, organizatör ve suça karışan diğer unsurların sayısının her geçen 
gün artması, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın standart devriye ve ihbara dayalı görev anlayışının yanı sıra 
daha kapsamlı bir biçimde risk analizi yaparak planlı ve plansız operasyon sayısını arttırması gerektiğini 
göstermektedir. Bu kapsamda risk analiz kapasitesinin artırılmasına paralel olarak cihaz, teçhizat, genel 
kolluk hizmetlerinin gerektirdiği her türlü ihtiyacın, gerekli personel ve eğitim faaliyetlerinin bir an önce 
tamamlanması gerekmektedir (Sahil Güvenlik Komutanlığı Stratejik Plan (2019-2023), 2021, s.35).

SONUÇ 
Türkiye tarih boyunca farklı zamanlarda göç hareketlerine maruz kalmış bir coğrafyada bulunmakta-

dır. 1980’li yıllarda başlayan düzensiz göç hareketleri 2000’li yıllardan sonra giderek artmıştır. Türkiye 
artık göç alan göç veren ve göç eden insanların geçiş ülkesidir. Türkiye bulunduğu konum nedeniyle ve 
çevre ülkelerindeki savaşlar, iç çatışmalar, ekonomik bunalımlar, yönetim değişiklikleri gibi olaylar göç 
potansiyelini her zaman canlı tutmaktadır.  

Ancak 2011 yılında Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar sonrasında Türkiye’ye yaşanan göçler Türki-
ye’nin tarihinde deneyimlemediği bir göç hareketliliğine neden olmuştur. Bu göç hareketliliği karşısında 
ilk günden itibaren sığınmacılara kucak açılmış, sığınmacılara insani ve ahlaki açıdan bakılarak açık kapı 
politikası uygulanmış ve tüm sığınmacılar kabul edilmiştir. Ancak yaşanan bu göç hareketliliğinin çok bü-
yük sayılarda olması Türkiye’yi birçok açıdan sıkıntılı bir sürece sokmuştur. Türkiye yaşanan bu olaylar 

YIL
DÜZENSİZ 
GÖÇMEN    

SAYISI

DÜZENSİZ 
GÖÇ OLAY 

SAYISI

YAKALANAN 
ORGANIZATÖR 

SAYISI

HAYATINI 
KAYBEDEN 
GÖÇMEN     

SAYISI
2015 91.611 2.430 190 279
2016 37.130 833 118 192
2017 21.937 495 171 56
2018 26.678 686 87 93
2019 60.802 1761 80 34
2020 20.380 624 53 37
2021 23.676 848 113 15

Kaynak: https://www.sg.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikleri. (04.02.2022)
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karşısında göçü daha etkili yönetmek, politika oluşturmak ve kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumluluk-
larını daha etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri ve koordineli çalışabilmeleri için bir takım kurumsal 
ve hukuki düzenlemeler yapmıştır. Göç idaresi Başkanlığı’nın kurulmasıyla göçmenler ile ilgili tüm faali-
yetler tek bir çatı altında toplanmış, kolluk kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa ve 
koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülerek göç ile mücadele planlı ve etkili bir biçimde sürdürülmeye 
başlanmıştır. Bu koordinasyonun sağlanmasında bir önemli adım da Jandarma teşkilatının tamamen İçiş-
leri Bakanlığı’na bağlanması ile atılmıştır. Böylelikle göç ile mücadele eden tüm kurumlar tek çatı altında 
toplanmıştır. Bu süreçten sonra tüm kolluk kuvvetleri düzenli veri, istatistik ve istihbarat paylaşımlarıyla 
beraber güçlü bir göç yönetim modeli örneği ortaya koymuşlardır.

Göçle mücadelede en etkin kolluk birimlerinden birisi elbette sorumluluk sahasının büyüklüğü ve göç 
olayların yoğun olarak kırsalda yaşanmasından dolayı Jandarma Genel Komutanlığı’dır. Jandarma Genel 
Komutanlığı bünyesinde 2016 yılında oluşturulmaya başlanan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Daire Başkanlığı göçle mücadelede atılan en önemli adım olmuştur. Özellikle göç olayların 
yoğun olarak yaşandığı İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarında şube müdürlüğü ve kısım amirliklerin 
kurulması göçle mücadelenin yerinde sürdürüldüğünü göstermektedir. Jandarma Genel Komutanlığı hem 
aylık olarak hem de yıllık faaliyet raporlarında, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı olayı ve yakalanan 
organizatör sayısı gibi istatiksel verileri paylaşması Jandarmanın düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığında 
gösterdiği çabasını ortaya koymakla beraber bu veri paylaşımlarıyla hem kamuoyunu aydınlatmakta hem 
de bu konuda çalışma yapacak ve politika oluşturacak akademisyenlere, kurumlara ve politika uygulayı-
cılara teşvik ve destek sağlamaktadır. 

Ayrıca bu çalışmada görüldüğü üzere Jandarma Genel Komutanlığı’nın göç konusunda personeli bi-
linçlendirmek ve eğitim düzeyini artırmak için çaba göstermesi bu kolluk biriminin göçle mücadele konu-
sunda üstüne düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığını göstermektedir. 

Sivil bir otorite olan GİB’in göç ve sığınma politikalarına dâhil olması, kolluk ve adli birimler arasın-
daki işbirliğinin artması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın düzensiz göç 
ile etkin mücadelesi, Sahil güvenlik Komutanlığı’nın başarılı arama ve kurtarma operasyonları ile birlikte 
Türkiye’nin düzenli ve düzensiz göç sürecine son derece önemli katkılarda bulunulmuştur. Özellikle jan-
darma ve polis teşkilatları ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar ile düzensiz göç 
ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin engellemesinde etkili olmuşlardır. Ancak Türkiye’ye yönelik göç 
hareketliliği her geçen gün şiddetlenerek artmaktadır. Gelişen teknolojiyle hızlı hareket edebilen göçmen 
kaçakçıları, Türkiye’nin düzensiz göçle mücadele sürecinin yanı sıra kaçakçılara karşı yürütülen operas-
yonlarda kolluk makamlarına büyük sorumluluk ve yük oluşturmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi göçle mücadelede birinci 
derecede sorumlu ve ilgili kuruluşların hepsinin İçişleri Bakanlığı bünyesinde toplandığı görülmektedir. 
Göçle mücadelenin bütüncül bir şekilde ele alınması gereken bir konu olması nedeniyle bu kurumların 
İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve hiyerarşik yapısı içerisinde toplanmış olmaları, bu alandaki poli-
tikaların tek merkezden belirlenip uygulanmasına ve başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamak-
tadır.
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GİRİŞ
Göç süreci üzerine araştırma yapmak, her şeyden önce, yaşanan olayların bağlamları içerisinde değer-

lendirilmesi, sorunlara ilişkin gerçekçi tanımlamalar yapılması ve karar vermenin tarihsel, coğrafi, ekono-
mik, kültürel ve psikolojik farklılıklar gösterdiğinin unutulmaması demektir. Çağımızda göç, göçmenlik, 
mültecilik, sığınmacılık, kitlesel sınır aşırı hareketlilikler, kültürlerarası entegrasyon gibi kavramlar sık-
lıkla birbirleriyle iç içe, birbirlerini ikame edecek ya da birbirlerinden ayrıştırılacak biçimde kullanılmak-
tadır. Teorik karmaşa ve belirsizliklerine karşın, göç en basit ifadesiyle insanoğlunun bir yerden başka 
bir yere hareket etme sürecidir ve bu süreç bir köyden yakınlarındaki bir kente gitmekten, bir ülkeden 
kıtalar aşarak farklı bir kültüre sahip başka bir ülkeye giderek yeni bir yaşam kurmaya değin çeşitlilik 
gösterebilmektedir. Göç eylemi genellikle yeni bir iş yaşamı, aile bütünlüğünü sağlama, eğitim görme gibi 
amaçlara bağlı olarak gerçekleşmekte ve göç edilen yeni coğrafyalarda ağırlı olarak kültürel problemlere 
yol açmaktadır. Doğal afetlere, politik kargaşalara, askeri çatışmalara, etnik ya da kişisel zulüm ve bas-
kılara bağlı kararların etkisiyle hızlı, tehlikeli ve çok kısa sürede göç eylemini gerçekleştirenler ise baş-
langıçta göç edilen ülkenin hukuki yapısında sorunlu bir niteliğe bürünmekteyse de zamanla ekonomik, 
politik ve sosyo-psikolojik gerilimlerin kaynağı olarak nitelenmektedirler. Düzensiz göçmenlik olarak 
niteleyebileceğimiz bu dinamik durum, dünya genelindeki bütün göçmenler arasında görece küçük bir 
oran oluşturmaktaysa da, insan ilişkilerinde toplumsal yardıma ve bireysel desteğe en çok ihtiyaç duyan 
grupları karşımıza çıkarmaktadır. 

‘Düzensiz göçmenlik’ kavramı zamana ve mekana bağlı olarak farklı şekillerde tanımlanan bir içerik 
sergilemektedir. Uluslararası Göç Örgütü tarafından 2019 yılında güncellenerek yeniden yayımlanan Göç 
Terimleri Sözlüğü (IOM Glossary on Migration)’nde düzensiz göçmen (irregular migrant) “yasadışı gi-
riş, giriş koşullarının ihlali veya vizenin geçerlilik tarihinin sona ermesi yüzünden transit veya ev sahibi 
ülkede hukuki statüden yoksun kişi” şeklinde tanımlanmış ve “bu terim, diğerlerinin yanı sıra, bir transit 
veya ev sahibi ülkeye meşru yollarla giriş yapan, ancak izin verilen kalış süresini aşan veya akabinde yetki 
verilmeden çalışmaya başlayan kişileri içermektedir (aynı zamanda gizli/kayıt dışı göçmen ya da düzen-
siz bir durumda olan göçmen olarak anılmaktadır). Cezai bir anlam taşıması ve göçmenlerin insanlığını 
göz ardı etmesi bakımından ‘yasadışı’ ifadesinden ziyade ‘düzensiz’ ifadesi tercih edilmektedir” şeklinde 
özetlenmiştir (IOM, 2019, s. 27). Ancak göçmenlik, doğum yerine, ikamet ettiği coğrafyaya, vatandaşlık 
bağlarına, gidilen yerde kalınan süreye bağlı olarak farklılıklar gösterdiğinden dolayı kimin göçmen kimin 
yerleşik, kimin düzenli kimin düzensiz olarak tanımlanacağı her dönemde sorun olmuştur. 50 yılı aşan bir 
süre önce Türkiye’den Almanya’ya çalışmak için göç eden ve çocukları -hatta torunları- o ülkede doğan 
insanların halen ‘ilk kuşak göçmen’ olarak nitelenmesi, buna karşılık Polonya doğumlu olan, 1990’lı yıl-
larda kendi ülkelerinde yaşayan ve birleşmenin çok daha sonrasında Almanya’ya gelen bir grup Prusya 
kökenli insanın ‘ülkenin asli unsuru olan vatandaşlar’ şeklinde betimlenmesi göçmenliğin esasen kültürel 
dinamiklerin parçası olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Sorun, göçmenlerin yaşamlarını sürdürmek için 
hedefledikleri coğrafyalar olan sanayileşmiş Batılı ülkelerinin kültürel yaklaşımında aranmalıdır. Hemen 
her daim, Batı için kendisi dışındaki coğrafyalar ‘farklı’, kendisince tanımlanan ve sınıflandırılan insanlar 
ise ‘öteki’ olmuştur. Ayrıştırmanın kültürel kodlara dayalı olduğunun açık göstergesi 1990’ların başında 
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Avrupa’nın ortasında yaşanan Yugoslavya’nın parçalanması ve iç savaş sürecidir. Avrupa Birliği (AB), 
komünist yönetimlerin yıkılması ve Doğu Bloku’nun çözülmesi sonrasında, 1990’ların başında Doğu Av-
rupa ülkeleri ile ekonomik, politik, diplomatik, ticari ve kültürel ilişkiler kurarken ve diyalogu artırırken; 
Balkanlar’da yaşanan 1991 Slovenya, 1992-1995 yılları arasındaki Hırvatistan-Sırbistan-Bosna Hersek 
ile 1999 Kosova savaşları sonrasında toplamda 3 milyona yakın kişinin Batı Avrupa ülkelerine göç etme-
sine tepki göstermiş ve 2000’li yılların başında birbiri ardına hukuki düzenlemeler ile kitlesel hareketli-
likleri durdurmaya çalışmıştır. Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasındaki eşgüdümsüzlük, göçmenlere sağ-
lanan koruma düzenlemesi içeriklerinin farklılık göstermesine neden olmuş ve göçmenler arasında ikincil 
yer değişikliklerine kaynaklık etmiştir. Bu durum AB üyesi ülkeler arasındaki çıkar çatışmalarını artırmış 
ve her ülkenin kısa vadede kendi lehine sonuçlar doğuracak hukuki düzenlemelere destek vermesine ne-
den olmuştur. Örneğin, üçüncü ülke vatandaşları tarafından AB üyesi devletlerden birine iltica başvurusu 
yapıldığında, başvuruyu incelemek ile hangi devletinin sorumlu olduğunu belirlemeye yönelik kriter ve 
mekanizmaları öngören 15 Haziran 1990 tarihli Dublin Konvansiyonu’ndaki hükümlerin yerine geçen 18 
Şubat 2003 tarihli Avrupa Konseyi Tüzüğü (EC) (OJ 2003 L 50/1) bu dönemde kabul edilmiştir. ‘Dublin 
II Konvansiyonu’ olarak da anılan tüzük uyarınca, üye devletler, kendi topraklarında yapılan iltica baş-
vurusunu hangi üye devletin incelemesi gerektiğini objektif ve hiyerarşik kriterlere göre değerlendirmek 
zorundadır. Sistem, ‘iltica alışverişini’ (sığınmacının birkaç devlet nezdinde iltica talebinde bulunması) 
önlemek, aynı zamanda, iltica başvurusunun sadece bir üye devlet tarafından işleme konmasını sağlamak 
üzere tasarlanmıştır (IOM, 2019, s. 25). Dublin II Konvansiyonu’nun hayata geçirilmesini en fazla iste-
yen ülke ise Akdeniz’de kıyısı bulunmayan Almanya olmuştur. Bu yeni mevzuata dayanarak Almanya 
düzensiz göçmen sorununu kendi açısından dışsallaştırmaya çalışmaktadır. Gazeteci Wolfgang Bauer, 
sistemin işleyişini şu değerlendirmesiyle özetlemektedir: “Dublin II Konvansiyonuna göre sığınmak is-
teyen kişi, ilk geldiği Avrupa Birliği ülkesine sığınma başvurusunda bulunmak zorundadır. İlk geldiği 
ülkede sığınma başvurusunda bulunmadan Almanya gibi bir başka AB ülkesine giderse, ilk ayak bastığı 
ülkeye geri gönderilir. Avrupa’nın ortasında bulunan Almanya’nın etrafı hemen tamamen AB ülkeleri ile 
çevrili. Sığınmacı olarak Almanya’ya gelmek isteyen birinin uçak hariç direkt Almanya’ya gelmesi de 
mümkün değil!” (2018, s. 27-28). Düzensiz göçmenlerin Yunanistan, İtalya, İspanya gibi AB üyesi ülke-
lerin sahillerine belgesiz, kimliksiz, pasaportsuz ulaşma stratejilerinin temelinde bu nokta yer almakta ve 
karaya ayak basan göçmenler hızla yasadışı yollardan Almanya’ya ulaşmaya çalışmaktadırlar. Böylelikle 
‘Dublin II Konvansiyonu’ beklenen etkiyi doğurmayarak, düzensiz göçmenleri insan ticaretiyle uğraşan 
suç şebekelerine doğru hızla itmiş ve uluslararası hukukun özünde bulunan ‘sorunun işbirliği içerinde 
çözümü-suçun işbirliği içerisinde ortadan kaldırılması’ ilkesi ile uyumsuz bir işlevsellik kazanmıştır.                      

Göç sürecinin çetrefilli ve çok boyutlu karakteri, sorunların tespitindeki isabetsizlikler ve çözüm öne-
rilerindeki yanlılıklar ile birleşince büyük bir kaos ortamı ile karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. 
Son on yıllık zaman diliminde özellikle Akdeniz sahillerinde artan deniz yolu üzerinden göç pratiği, Ku-
zey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasından Avrupa’ya gelen sayısız insanın nasıl tanımlanacağı, yaşananların 
hukuken hangi çerçeveye oturtulacağı tartışmalarına neden olmuştur. Bu bağlamda AB Bakanlar Konse-
yi’nin 20.07.2001 tarihinde kabul ettiği 2001/55/EC sayılı ‘Yurdundan Ayrılmaya Zorlanmış Kimselerin 
Kitlesel Sığınma Durumunda Geçici Koruma Sağlamak İçin Asgari Standartlar Hakkında ve Üye Dev-
letler Arasında Bu Tür İnsanları Ülkeye Kabul Etmesi ve Sonrasında Bunun Sonuçlarına Katlanılması 
Çabalarında Denge Sağlayacak Önlemler Hakkında Yönerge’nin 2’nci maddesinde “üçüncü ülkelerden 
gelen ve kendi ülkelerine geri dönemeyen yurdundan ayrılmaya zorlanmış kimselerin kitlesel sığınması 
ya da yakın bir kitlesel sığınma tehlikesi durumunda, özellikle de sığınma sisteminin bu akınla, etkili iş-
leyişi olumsuz biçimde etkilenmeksizin başa çıkamayacağına dair bir riskin bulunması durumunda, ilgili 
kişilerin ve koruma talep eden diğer kimselerin menfaatleri doğrultusunda bu tür kişilere acil ve geçici ko-
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ruma sağlanması” şeklinde ifade edilen ‘geçici koruma’ hareket noktalarından biri olarak görülebilecektir. 
2011 yılından itibaren Suriye’deki iç savaştan kaçarak kitlesel düzeyde ülkemize gelen insanların hukuki 
durumlarını açıklamak için bu tanım başlangıç noktası olarak düşünülebilecektir. Ancak bu başlangıç 
noktası ülkemizdeki her göçmen için farklı bir bağlama oturtulabilecek niteliktedir. Düzensiz göçmenler 
arasında Türkiye, kişisel göç süreçlerinin bir aşaması olarak değerlendirenler açısından ‘transit’, nihai 
varış noktası olarak görenler açısından ‘hedef’, koşullar düzeldiğinde ilk fırsatta geri dönmeyi düşünenler 
açısından da ‘geçici koruma’ ülkesi niteliğindedir. Göç sürecinde coğrafyaların, göçmenlerin öznel değer-
lendirmelerine ve beklentilerine bağlı olarak farklı kategorilerde değerlendirilmekte olduğu araştırmalar-
da asla akıllardan çıkarılmamalıdır. Düzensiz göçmenlerin ikamet ettikleri, göç sürecini başlatan olayların 
yaşandığı, kitlesel hareketliliklerin deneyimlediği ülke ‘kaynak ülke’dir. Kaynak ülke, göçmenlerin farklı 
nedenlerle bir başka ülkeye geçici ya da kalıcı olarak gitmek üzere ayrıldıkları ülkedir. Son dönem kaynak 
ülkelere örnek olarak Suriye, Afganistan, Honduras, Hindistan gösterilebilir. ‘Transit’ ülke göçmenlerin 
esas olarak ulaşmak istedikleri ülkeye varmak için kat ettikleri göç güzergahı üzerinde bulunan ve bu yüz-
den de zorunlu olarak geçmek zorunda kalınan ülkelerdir. Transit ülke, göçmenlerin beklentilerini belli bir 
zaman aralığında karşılayacağı düşünülen ve uygun fırsat açığa çıkar çıkmaz geride bırakılması planlanan 
coğrafyalardır ve yakın dönem örnek olarak Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, Macaristan, Meksi-
ka ve İran sıralanabilecektir. ‘Hedef ülke’ ise göçmenlerin ulaşmak istedikleri, yerleşerek kalıcı biçimde 
hayatlarını sürdürmek istedikleri, can ve mal güveni sağlanmış biçimde daha yüksek yaşam standardına 
kavuşacaklarını düşündükleri ülkelerdir. Günümüzde hedef ülkeye örnek olarak ABD, Almanya, İngilte-
re, Kanada, Avustralya gösterilebilir.

Bu çalışma özelinde odaklandığımız nokta, Türkiye’yi transit ülke olarak değerlendirip, zaman ve 
mekan koşullarına bağlı olarak ülkemizi deniz yolundan terk etmeyi planlayan düzensiz göçmenlerdir. 
Çalışma bağlamında İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Jandarma 
Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi gibi 
kamu yönetimimizin farklı düzeydeki kurumlarınca paylaşılan ve mevzuatımızda yer edinmiş olan “bir 
ülkeye yasa dışı yollarla giren, çıkan ya da bu ülkede yasa dışı ikamet eden ve bir ülkeye yasal yollarla 
girmiş olup yasal kalış süresi dolmasına rağmen ülkede kalmaya devam eden yabancı” şeklindeki düzen-
siz göçmen tanımı sorunu kavrayış biçimimizdeki ilk aşamayı oluşturmaktadır. Düzensiz göçmenin kim 
olduğunun tanımlanabilmesi ve yasa dışı yollardan -çalışma bağlamında deniz yoluyla- ülkeyi terk etme 
çabalarının detaylıca incelenmesi, küresel salgın sürecinde neler yaşandığını ve kamu idaresince hangi 
güvenlik tedbirlerinin alındığını anlamamızı kolaylaştıracaktır. Pek çok konuda olduğu gibi ülkelerin sahil 
güvenlik stratejilerinde de pandemi süreci hızlı bir dönüşüm yaşanmasına neden olmuştur.

1. Düzensiz Göçmenliğin Doğasını Kavramak
2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaş öncesi berberlik yapan Abdullah Kurdî, eşi Rihan Kurdî (27 

yaş) ve oğulları Galip (5 yaş) ile Alan’la (Jandarma Genel Komutanlığı’nın yaşanan olay sonrasındaki 
soruşturma raporu kayıtlarındaki ismiyle Aylan - 3 yaş) birlikte Şam’da yaşamakta idi. Suriye genelinde-
ki çatışmaların artmasıyla birlikte Şam’dan ayrılarak akrabalarının yaşadığı ülkenin kuzeyindeki Ayn-el 
Arab (Kobani) kentine 25 kilometre mesafedeki Begdik köyüne göç eden Abdullah Kurdî, bölgede IŞID 
terör örgütünün eylemlerinin artması sonucu ailesini de yanına alarak sınırı geçer ve Şanlıurfa Suruç’a sı-
ğınır. ‘Geçici Koruma’ statüsünde Türkiye’de yaşamaya başlayan aile, Kanada’daki akrabalarının yanına 
göç edebilmek için yasadışı yollardan Yunanistan’ın İstanköy (Kos) adasına geçebileceklerini düşündük-
leri Bodrum’a gelirler. Deniz üzerinden yasadışı şekilde Yunanistan’a geçmeyi planlayan Abdullah Kur-
dî, Suriye asıllı olan ve göçmen kaçakçılığı yapan Muwafaka Alabash ve Asem Alferhad ile Bodrum’da 
tanışır ve para karşılığı ailesini Türkiye’ye 8 mil mesafedeki İstanköy’e geçirmesi için anlaşır. İlk iki 
girişim, botların patlak çıkması ve anlaştıkları insan kaçakçılarının kararlaştırılan buluşma yerine gel-
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memesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanırken; 2 Eylül 2015 gecesi şafak öncesi başlayan son yolculuk 
gece karanlığında dalgaların şiddetlenmesi, lastik botu kullanan göçmen kaçakçısının dümeni Abdullah 
Kurdî’ye bırakarak kaçması ve bot içerisinde çıkan panik sonrasında Akyarlar’daki Alihoca Burnu açık-
larında alabora olmalarıyla bir faciaya dönüşmüştür. Bottakilerden Abdullah Kurdî ve sadece birkaç kişi 
daha kurtulabilirken, Kurdî’nin eşi ve çocukları ile pek çok mülteci boğularak ölmüştür. Gündüz saatlerin-
de kıyıya vuran cesetler bulunmaya başlamış ve 3 yaşındaki Alan (Aylan) Kurdî’nin çekilen fotoğrafının 
uluslararası basın ajanslarınca paylaşılması sonrasında ‘Aylan Bebek’ trajedisi, deniz üzerinden botlarla 
Avrupa’ya kaçak yollardan geçme çabasındaki mültecileri –bir süreliğine de olsa– dünya gündemine yer-
leştirmiştir.

Tüm bu yaşananlar, düzensiz göçmenliğin doğasını irdelememizi zorunlu kılmaktadır. Yirminci yüz-
yılın ikinci yarısına egemen olan Soğuk Savaş ve bloklar arası ekonomik güç mücadelesi, 1990’lara gel-
diğinde komünizmin çöküşüyle birlikte hızla yerini küreselleşme eğilimine bırakmıştır. Küreselleşme 
dinamiği sadece finansal sermaye hareketlerinin, uluslararası ticaretin ve enformasyon akışının önünü 
açmamış, benzer biçimde insan topluluklarının da yer değiştirme isteğini kuvvetlendirmiştir. Gerek bi-
reysel gerekse kitlesel düzeyde yer değiştirme isteklerinin temelinde ekonomik refah içerisinde bir yaşam 
sürme hayalleri, kişinin bilgisine ve emeğine yeterince değer verilmediğini düşündüğü coğrafyalardan 
kendi işini ve maddi ya da manevi üretimini çok daha fazla gösterebileceği coğrafyalara gitme talebi, daha 
kaliteli bir eğitim alarak kişisel gelişim sürecinde önemli adımlar atma isteği ve kendisinin/ailesinin can 
güvenliği sağlanmış, huzur içerisindeki koşullarda yaşama arzusu yer almaktadır. Ancak mevcut hukuki 
kural ve kurumların insan hareketliliklerinin küresel düzeye taşınmasının önünü açmadığı gözlemlen-
mektedir. Göç dinamikleri –ister gönüllü isterse de zorunlu olsun– kısıtlılıklar, engeller, kimlik ve kültür 
açısından belirsizlikler ve zaman zaman da, ölümler ile bezenmiş bir süreci bizlere hatırlatmaktadır. Göç-
menlerin geride bıraktıkları bir yaşam öyküsü, aileleri, arkadaşları, toplumsal ilişkileri ve üstlendikleri 
sosyal rolleri olduğu unutulmadığı takdirde, insanlık onurlarını koruyarak yeni coğrafyalarda yeni bir 
hayat kurmaları ve kendileri için yeni bir düzen oluşturmalarının kolaylaşacağı açıktır. Düzensiz göç-
menliğin trajedik boyutunu yaralanmalar, ölümler ve kayıplar oluşturmaktadır. Yaralanmaların, özellikle 
de vücut bütünlüğüne zarar veren organ kopma ve parçalanmalarının, düzensiz göçmenin geldiği yeni 
coğrafyanın sağlık sistemi üzerinde derin etkileri olmaktadır. Düzensiz göçmen ile iletişime girecek sağlık 
personelinin dil bilgisi, kültürlerarası iletişime yatkınlığı, yaralanan ya da kayba uğrayan organlara ilişkin 
uzmanlık bilgisi, sağlık kurumunda tedavi ve sonrası bakım hizmetlere ilişkin fiziki ve ekonomik koşullar 
ile iş hayatına ve sosyal yaşama katılım sürecinde artı engellerle karşılaşacak olan göçmenlerin psiko-
lojik sorunlarının çözümü bunlardan ilk akla gelenlerdir. Sorunların çözümü için sağlık politikalarında 
yeni bir bakış açısı ve yaklaşım tarzı geliştirmenin zorunlu olduğu açıktır. Özellikle savaş koşullarından 
kaçarak, hızla ve kitlesel ölçekte gelen düzensiz göçmenlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, ‘hedef’ 
ya da ‘transit’ ülkelerin sağlık ekonomisinde yeni harcama kalemlerini belirginleşmektedir. Öte yandan 
düzensiz göçmen, çevresindekilerinin ölümü ile karşılaştıkça ve kendi ölümüne ilişkin ihtimalleri kaçı-
nılmaz biçimde düşündükçe göç kararını yeniden değerlendiren, ancak barındırdığı tüm risklere rağmen 
yine de yeni bir yaşam kurma ümidini ve yaşam psikolojisini taşıdığından hukuk dışı yollara yönelme 
ihtimali yüksek olan kişidir. Cesetler ve kayıplar ise hem geride kalanların saygınlıklarını koruyacak hem 
de ölenlerin birer sayı değil de insan olduklarını hatırlatacak bir bilgi üzerinde çalışmayı gerektirmektedir. 
Kimliklerin meçhul kalması, ailelerin ölümlere dair hiçbir zaman uygun bildirim ya da teyit almadıkları 
anlamına gelmekte ve geride kalanlarda bir akrabayı kaybetmenin duygusal ve toplumsal (miras, yeniden 
evlenme, çocuk velayeti, ortaklıklar ve şirketler hukukunun kısmi etkileri vd.) sonuçlarını şiddetlendir-
mektedir (Last, 2017, s. 80). Düzensiz göç sürecinde kayıpların nasıl kayıt altına alınacakları ve takip 
edilecekleri, ölülerin cesetlerinin nasıl tespit edileceği ve inancına uygun şekilde nasıl defnedilecekleri 
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gibi konuların göç edilen coğrafyadaki yerleşik halkın empati yapmasını sağladığı ve kültürlerarası sosyal 
alışverişi kolaylaştırdığı düşünüldüğünden, kamu idaresince kayıpların aranması ve ölümlerin takibatının 
yapılmasının sürdürülmesi gereken dinamikler olduğu söylenebilecektir.

Küresel göç sürecini yakından incelediğimizde halen dünya genelinde kayıtlı-kayıtsız 281 milyon 
uluslararası göçmenin bulunduğu hesaplanmaktadır (McAuliffe ve Triandafyllidou, 2021). Bu rakam dün-
ya nüfusunun % 3.6’sına tekabül etmekte ve insan topluluklarının ezici çoğunluğunun doğdukları ülkede 
yaşamlarını sürdürdüklerini göstermektedir. Göçmenlerin üçte ikisi başka ülkelere çalışma amaçlı olarak 
giden işçilerden oluşmaktadır. Dünya genelinde 2020 yılı sonu itibariyle 89.4 milyon insan isteği dışında 
yerleşim yerini terk etmiş durumunda olup; bunların 26.4 milyonu mülteci, 4.1 milyonu ilticacı, 3.9 mil-
yonu Venezüellalı sığınmacı ve 55 milyonu da ülke içinde yerinden edilmiş kişiler (internally displaced 
persons – IDPs) kategorisi altında sınıflandırılmaktadır. Türkiye 5.5 milyona yaklaşan düzenli-düzensiz 
göçmene ev sahipliği ederek dünya genelinde düzensiz ve kitlesel göç dinamiği ile doğrudan muhatap 
olan birinci ülke konumundadır. 1970 yılında dünya nüfusunun toplamının % 2.3’ü (84.460.125 kişi) 
göçmen statüsünde iken, 2020 yılında bu oran % 3.6’ya (280.598.105 kişi) çıkması göç eğiliminin hızını 
bizlere göstermektedir (McAuliffe ve Triandafyllidou, 2021, s. 23). Göç edilen coğrafyaların dağılımına 
bakıldığında ise, 281 milyon uluslararası göçmenin % 30.9’unun Avrupa, % 30.5’inin Asya, % 20.9’unun 
Kuzey Amerika, % 9’unun Afrika, % 5.3’ünün Orta ve Güney Amerika ile Karayipler ve % 3.4’ünün de 
Okyanusya ülkelerine göç ettiği görülmektedir. Küresel ölçekte en fazla uluslararası göçmenin bulunduğu 
ülke ise 51 milyon ile Amerika Birleşik Devletleri’dir (McAuliffe ve Triandafyllidou, 2021).  

Ülkemizde düzensiz göçmenlere yönelik mevzuat, uluslararası koruma düzenlemelerinin genişletilmiş 
ve bölgesel dinamiklere uyarlanmış halidir. Türkiye’nin Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya üçgeni içerisin-
deki konumu göç hareketliliklerine açık bir coğrafyaya işaret ederken, 21. yüzyılın politik koşulları düzen-
siz göçmenliği olağanlaştırmıştır. Artan düzensiz göç hareketleri mevzuatın güncellenmesini gerektirmiş 
ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 11.04.2013 tarih ve 28165 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, “yabancıların Türkiye’ye girişleri, 
Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den korunma talep eden yabancılara sağlanacak 
korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir” (YUKK, Madde 1) şek-
linde ifade edilirken; Türk hukuk sisteminde düzensiz göçmenlere yönelik uluslararası koruma esasen 
Kanun’un Üçüncü Kısım’ının Birinci Bölümü’ndeki maddeler ile düzenlenmiştir. Buna göre, “Avrupa 
ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti 
veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında 
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü 
belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir” (YUKK, Madde 61) hükmü ile mültecilik; “Avrupa 
ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubi-
yeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülke-
sinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız 
kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye 
kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir” (YUKK, Madde 62) hükmü ile şartlı mültecilik; 
“Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri 
gönderildiği takdirde; a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek, b) İşkenceye, 
insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak, c) Uluslararası veya ülke genelindeki 
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silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehdit-
le karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan 
veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme 
işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir” (YUKK, Madde 63) hükmü ile ikincil koruma statü-
leri belirlenmiştir. Ancak son yıllarda ülkemize yönelik kitlesel düzensiz göç hareketlerinin kaynağı ne 
Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden gelen mültecilerden, ne Avrupa Konseyi dışı ülkelerden gelen şartlı 
mültecilerden ne de hukuki mevzuattaki şartları taşıyan ancak mülteci ya da şartlı mülteci kategorilerine 
girmeyen ikinci korumadaki yabancılardan oluşmaktadır. Bu bağlamda Kanun, kitlesel göç hareketlerine 
bağlı olarak topluluklar ya da büyük gruplar halinde sınırlarımıza ulaşan ve uluslararası koruma talepleri 
bireysel değerlendirmeye alınamayacak olanlar için ayrı bir kategori olarak geçici korumayı tanımlamış 
ve “(1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak 
amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabi-
lir. (2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında 
yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş-
lar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev 
ve yetkilerinin belirlenmesi, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” (YUKK, 
Madde 91) hükmü ile uluslararası korumayı düzenlemiştir. 6458 sayılı Kanunda belirtilen ‘Geçici Ko-
ruma Yönetmeliği’ 22.10.2014 tarih ve 29153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 
25.12.2019 tarih ve 1851 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Yönetmelikleri sınıfına 
alınmış durumdadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç 
Örgütü (IOM) ile yürütülen işbirliği faaliyetleri sonrasında hazırlanan Yönetmeliğin, son on yıllık dönem-
de artan düzensiz göç hareketlerinin neden olduğu sorunlara hukuki cevap geliştirme hedefine yönelik 
olduğu görülmektedir. Yönetmelik, geçici koruma kararının nasıl alınacağını ya da sonlandırılacağını, 
içeriğine ilişkin hususları, sürecin nasıl işletileceğini, hangi birimler aracılığıyla yürütüleceğini, kayıt ve 
belgelendirmenin nasıl yapılacağını, geçici korunanlara sağlanacak barınma, sağlık, eğitim, seyahat gibi 
hizmet süreçlerini düzenlemektedir.

Düzensiz göçmenlere ve özellikle de 2011 yılında Suriye’de yaşanmaya başlayan iç savaştan kaça-
rak Türkiye’ye gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına ilişkin statü sorunu hukuki düzenlemeler 
ile aşılmaya çalışılmışsa da, göç pratiklerinde süreç kaçınılmaz biçimde ‘deneyimleme-mevzuat geliştir-
me-mevzuatı yenileme’ şeklinde açığa çıkmaktadır. 2014 yılında yürürlüğe giren ‘Geçici Koruma Yönet-
meliği’nin Geçici 1. maddesinin 1. fıkrasındaki “28/4/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriye-
ti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel 
veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları 
ile vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici koruma al-
tına alınırlar. Geçici korumanın uygulandığı süre içinde, bireysel uluslararası koruma başvuruları işleme 
konulmaz” hükmü kitlesel göçün karadan gelişini düzenlerken, deniz yoluyla Türkiye’yi terk ederek AB 
ülkelerine geçmeye çalışan ve pek çok defa girişimleri başarısızlıkla sonuçlanarak ülkemize geri dönen 
düzensiz göçmenler için 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren 8722 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile geçici 1. maddeye eklenen 6. fıkra kapsamında “28/4/2011 
tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle Türkiye’ye gelmiş ve 
20/3/2016 tarihinden sonra ülkemiz üzerinden düzensiz yollarla Ege adalarına geçmiş olan Suriye Arap 
Cumhuriyeti vatandaşlarından, ülkemize geri kabul edilenlere koruma talep etmeleri halinde bu Yönet-
melik kapsamında geçici koruma sağlanabilir” hükmü getirilmiştir. Yönetmelikteki düzensiz göçmenlere 
yönelik geri gönderme yasağı göçmenlerin lehine en önemli hüküm olarak değerlendirilmekteyse de, 
kanaatimizce botlar ile denize açılan göçmenlerin geri kabullerinin ulusal hukuk rejiminde düzenlenmiş 
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olması Türkiye’nin uluslararası koruma düzenlemesindeki aktif rolünü ortaya koymaktadır. Ülkemizde 
göçmenlere ilişkin yasal ve idari düzenlemeler kalıcılığa atıf yapan mültecilik kavramından çok ‘sığınma-
cı’, ‘geçici kabul’ ya da ‘misafir’ gibi kavramlarla ilişkilendirilmektedir. Bu durumun esas sebebi göçmen-
lerin öngörülenden çok daha uzun süredir ülkemizde bulunmalarıdır. 10 yılı aşan bir süredir düzensiz göç 
hareketleri nedeniyle yüksek ekonomik maliyetlere katlanan, sorunun kaynağı konumundaki uluslararası 
aktörlerin siyasal baskılarına maruz kalan ve kültürel uyum politikaları geliştirmek için çalışmalar yapan 
Türkiye’nin AB üyesi ülkelerce hukuki mevzuat yetersizliği ile itham edilmesi oldukça haksız bir eleş-
tiridir. Batı dünyasının göç ve mültecilik konularındaki sorunları gelişmekte olan ülkelere yönlendirerek 
kendi topraklarından uzak tutmaya dayalı stratejisi, gelenekselleşmiş bir tutuma işaret etmektedir. 

2. Düzensiz Göçmenler ve Göçmen Botları
Dünya genelinde uluslararası insan hareketlilikleri ekonomik koşullara, ülkelerin izledikleri politika-

lara ve coğrafyalar arasındaki kültürel ve sosyolojik bağlara dayalı olarak dönemsel bakımdan farklılıklar 
göstermektedir. Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa ve Güney Doğu Asya’dan ABD’ye doğru gerçekle-
şen kitlesel göç akışı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın yeniden inşası stratejine bağlı olarak 
farklı bir rotaya yönelmiştir. Almanya, Hollanda, Belçika ve diğer ülkelerin göçmen işçi talepleri çevre 
ülkelerden karşılanırken; İngiltere ve Fransa ise insan gücü kaynağı olarak geçmişteki sömürgelerinin 
genç nüfuslarından faydalanmışlardır. Günümüzde 281 milyon kişiye ulaşmış uluslararası göçmen toplu-
luğunun % 78’inin 15-64 yaş arası çalışabilir aktif işgücünden oluştuğu bilinmektedir. Savaşlar, afetler, 
ekonomik gereksinimler, politik gerginlikler yoğun göç akışının oluşturduğu yolların açığa çıkmasına 
ve bu yollar üzerinden kültürlerarası diyalogun kurularak ‘koridorların şekillenmesine’ (karşılıklı etkiler 
doğuran akışın, demografileri yeniden biçimlendirmesine) imkan tanımaktadır. Örneğin Türkiye ile Al-
manya arasında yüz yıldan uzun süren insan hareketliliklerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın 
artan işgücü talebine bağlı olarak göç yolundan göç koridoruna dönüştüğü ifade edilebilecektir. Bu bir 
koridordur, çünkü sadece hedef ülke üzerinde değil göçmelerin iletişim yoğunluğuna, akrabalarıyla, hem-
şerileriyle ve sosyal çevreleriyle olan ekonomik, politik ve kültürel ilişkilerine bağlı olarak kaynak ülke 
üzerinde de demografik sonuçlar doğurmaktadır. 2020 yılı itibariyle dünya genelindeki en önemli göç 
yolları ‘Suriye-Türkiye’, ‘Hindistan-Birleşik Arap Emirlikleri’, ‘Rusya-Ukrayna’, ‘Hindistan-ABD’, ‘Af-
ganistan-İran’, ‘Kazakistan-Rusya’, ‘Bangladeş-Hindistan’, ‘Filipinler-ABD’ ve ‘Hindistan-Suudi Ara-
bistan’ şeklinde sıralanırken (McAuliffe ve Triandafyllidou, 2021, s. 27); ‘Meksika-ABD’, ‘Türkiye-Al-
manya’, ‘Hindistan-İngiltere’, ‘Cezayir-Fransa’, ‘Çin-ABD’ arasındaki insan hareketlilikleri ise tarihsel 
ve kültürel bağları ile uluslararası göç koridorları olarak tanımlanabilecektir.

Küresel ölçekte bazı göç yolları, bireylerin seyahat hareketliliklerini gerçekleştirme şeklini derinden 
etkileyebilecek bir dizi ekonomik, politik, çevresel ve sosyal faktörle ilişkili olarak güvenli olmayan ya da 
ölümcül şeklinde nitelenmektedir. Örneğin Ekim 2013’de İtalya’nın Lampedusa adası yakınlarında birbiri 
ardına iki teknenin batması ve Afrika’dan gelen 360’dan fazla düzensiz göçmenin ölümü sonrasında deniz 
yoluyla göç sürecinin doğurduğu tehditler dünya gündemine yeniden gelmiştir. Deniz yoluyla düzensiz 
göçler çok boyutlu bir konu olup, hukuki perspektiften bakıldığında göçmenlik kanunları, insan kaçakçı-
lığını önleyici uluslararası sözleşmeler, deniz ticaret hukuku, güvenli nakliye ve taşımacılık rejimi, sınır 
güvenliği hukuku ile arama-kurtarma operasyonlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri kapsayan bir içeriğe 
sahiptir. Dünya genelinde farklı deniz yolları üzerinden insan hareketliliğinin ve göçlerin uzun bir tarihsel 
geçmişe sahip olduğu bilinmekle birlikte, Akdeniz üzerinden göç pratiklerinin köklerinin uygarlıklar ta-
rihi ile özdeş olduğu ifade edilebilecektir. Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Roma uygarlıklarının Akdeniz 
havzasındaki farklı hinterlandlar üzerinde kurulmuş ve gelişmiş olması, birkaç bin yıldır Akdeniz’den her 
yöne doğru insan hareketliliğini olağan hale getirmiştir. Daha yakın dönemde ise, özellikle küreselleş-
me eğilimlerin güç kazandığı 1990’lardan itibaren, her yıl binlerce insanın Afrika, Türkiye ve Ortadoğu 
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kıyılarından Avrupa’ya göç etmek için teknelerle Akdeniz’i geçme çabası sergiledikleri görülmektedir. 
Avrupa’ya yönelik düzensiz göç hareketliliğinin en sık görüldüğü noktalar Akdeniz kıyılarıdır (MMP, 
2021). Avrupa ülkelerinin Akdeniz sahilleri, düzensiz göçmenlerce kullanılan göç yollarının varış noktası-
na dönüşmüş ve AB üyesi Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya’nın kıyıları göçmenlerce hedef topraklar 
olarak algılanmaya başlamıştır. Doğu Bloku’nun yıkılması sonrası AB genişleme süreci farklı stratejilerle 
(2004 yılında kabul edilen Avrupa Komşuluk Politikası ‘The European Neighbourhood Policy – ENP’, 
2008 yılında benimsenen Akdeniz İçin Birlik ‘Union for the Mediterranean – UfM’, 2009 yılında imzala-
nan Doğu Ortaklığı Anlaşması) desteklenmeye çalışılmışsa da; ‘komşu coğrafyalarla ekonomik, politik ve 
kültürel işbirliklerine giderek bu ülkelerle AB arasında güçlü bir bağlantı oluşturma’ hedefi gerçekçi bir 
amaç olmaktan uzak kalmış ve insanlar AB üyelik ihtimali ve sosyal refah düzeyi artışı beklentisi bulun-
mayan topraklarda yaşamlarını sürdürmektense AB üyesi ülkelere göç etme çabasına odaklanmışlardır. 
Geniş Avrupa söyleminin örttüğü gerçeklik, göç yönetimi ve mülteci koruma kapasitesini geliştirmek, 
yasadışı göçü önlemek ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele etmek için AB’nin yetki alanının AB üyesi 
olmayan komşu ülkeler üzerine doğru taşınabilirliğini sağlamaktır. Bu kapsamda Avrupa Birliği’nin kom-
şuluk söylemi, çevre mahallelerde yeni müdahale alanları inşa etme çabalarını gizlemekten başka bir işe 
yaramamıştır. 

Akdeniz genelinde düzensiz göçmen yolları temelde üç farklı grupta sınıflandırılabilecek olup bunlar, 
Fas ve Cezayir’den Cebelitarık, İspanya ve Fransa’ya doğru olan ‘Batı Akdeniz’, Tunus, Libya ve Mı-
sır’dan Fransa ve İtalya’ya doğru olan ‘Orta Akdeniz’ ve Türkiye’den Yunanistan ve İtalya’ya doğru olan 
‘Doğu Akdeniz’ göç rotasıdır (bakınız Görsel 1). Batı Akdeniz rotası yüzyıllardır Kuzey Afrika ile İspanya 
arasındaki geçiş yolu olmuştur. Sahra Altı Afrika’dan Avrupa’ya doğru uzanan bu yol Cebelitarık Boğa-
zı ve Alboran Denizi (Akdeniz’in Fas’ın kuzey kıyıları ile İspanya’nın Güney sahilleri arasında kalan 
bölgesi) boyunca farklı alt rotalardan erişime imkan tanımaktadır. Orta Akdeniz rotası, Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu’dan özellikle İtalya ve Malta’ya denizaşırı geçiş güzergahını oluşturmaktadır. Bu rotadan gelen 
Cezayir, Tunus, Senegal, Gine, Fildişi Sahilleri ve Mali kökenli düzensiz göçmenler için kültürel geçmiş 
kaynaklı olarak göç koridoruna dönüşmüş bulunan Fransa hedef ülke iken, Mısır, Libya, Çad, Sudan, Eti-
yopya, Somali, Arap yarımadası ve Ortadoğu kökenli düzensiz göçmenler için İtalya karaya ayak basma 
noktasıdır. Doğu Akdeniz rotası ise ağırlıklı olarak Türkiye olmak üzere Yunanistan’a ve İtalya’ya ve daha 
nadiren ise Kıbrıs ve Bulgaristan’a deniz yolu ile göç etme çabalarını içermektedir. Büyük ölçüde Orta-
doğu, Arap Yarımadası ve Kuzeydoğu Afrika’dan -özellikle Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar, Yemenliler ve 
Bangladeşliler olmak üzere- Yunanistan’a doğru insan hareketliliğinde kullanılan bu rota tarihsel olarak 
İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi ticaret yollarıyla da örtüşmektedir (MMP, 2021).   

Özellikle son 10 yıllık periyotta Akdeniz, AB’nin sınır ve güvenlik politikasının somutlaştığı, insanla-
rın yeni bir yaşam kurma umutları ile yabancı olarak ötekileştirilene şiddetin iki kutup noktası olarak bir-
birleriyle çarpıştırıldığı ve toplumsal vicdan ile Batı faşizminin bir potada eritilmeye çalışıldığı coğrafya 
olmuştur. 2010’lu yıllar boyunca AB, sınır kontrollerinin artırılması ve mültecilerin korunması talepleri 
arasında sürekli yalpalayan bir politik pozisyon sergilemiş ve ulusaşırı, ulusal ya da yerel sivil toplum 
kuruluşları ile müzakerelerinde bütüncül bir strateji geliştirmekten çok dönemsel koşullara göre karar 
almıştır. Bu dönemde Avrupa’ya göçün sembolü Akdeniz’i aşmaya çalışan küçük tekneler ve botlar olmuş 
ve AB üyesi ülkelerin iç politikalarında düzensiz göçmen botları, güvenlik için varoluşsal bir sorun, çö-
zümlenme aciliyeti olan bir olgu ve izlenecek hukuki süreçlerden kurtulmayı gerektiren bir tehdit olarak 
sunulmuştur. AB kıyı güvenliğinin ancak düzensiz göçmen botlarının durdurulmasıyla mümkün olacağını 
savunan üye ülke politikacıları açısından denizlerde göçmenlerin yaşadığı kaza, yaralanma ve ölümler salt 
birer sayı olarak okunması gereken ‘deneyimler’dir. AB ülkeleri –özellikle geçmiş dönemin sömürgeci 
kolonizatör devletleri– Afrika ve Asya’da yüzyıllardır uyguladıkları ekonomik, siyasi ve kültürel politi-
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kalardan kaynaklanan büyük küresel eşitsizliğin sonucu olan bu düzensiz göçlerin sorumluluğunu üstlen-
medikleri gibi; göç hareketliliklerini, uluslararası kamuoyuna uygarlıklarını tehdit eden ve göçmenleri 
damgalayan bir güvenlik sorunu olarak kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Böylelikle AB genelinde inşa 
edilen korku kültürü iklimi ile ırkçılığın zihinlerden sokaklara taşınması da kolaylaşmaktadır.

Şekil 1. Akdeniz Coğrafyasında Bölgesel Göç Rotaları

Düzensiz göçmen hareketliliğinin bu dönemdeki artışı için on yıl öncesine dönüp bakmamız gerek-
mektedir. 2000’lerin başından itibaren Kuzey Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında yerleşik yönetimlerin 
küresel serbestleşme karşısında hızla yozlaşmaya başlamaları, ülkelerin ekonomik koşullarının kötüleş-
mesi, işsizliğin artması ve pek çok geleneksel mesleğin ortadan kalkması ile Arap dünyasındaki liderlerin 
seçimlerle değişim talepleri aleyhinde bir politik yol izlemeleri Batı dünyasının politik aktörleri tarafından 
söylemsel düzeyde hızla eleştirilmeye başlamıştır. İletişim teknolojilerinin gelişimine ve yaygınlaşmasına 
–özellikle sosyal medyanın ortaya çıkışına– bağlı olarak, küresel medya kuruluşlarının Arap dünyası-
na yönelik ifade özgürlüğünü güçlendirme söylemleri ile bu coğrafyadaki nüfusun sosyal talepleri hızla 
örtüştürülmüş ve ‘Arap Baharı’ olarak nitelenen toplumsal değişim dinamikleri harekete geçmiştir. Bu 
süreci kendi çıkarlarıyla uyumlu olduğu ölçüde ve kendi sivil toplum kuruluşlarının yönlendirmesiyle 
yürütmeye çalışan Batı dünyası, 2010 yılı sonundan itibaren Tunus, Cezayir, Lübnan, Sudan, Mısır, Fas, 
Yemen, Irak, Libya ve Suriye’de yaşanan olaylar karşısında güvensizleşmiş coğrafyalarla karşı karşıya 
kalmış; özellikle zikredilen ülkelerde (Irak, Libya, Yemen, Suriye) yaşanan iç savaşlar Akdeniz hinterlan-
dında uluslararası ilişkileri istikrarsızlaştırıcı bölgelerin açığa çıkmasına neden olmuştur (Geddes ve Ha-
dj-Abdou, 2018). Batı dünyası protestoları, iç karışıklıkları, hükümet değişikliklerini ekonomik çıkarları 
doğrultusunda kullanırken, destek verdiği politik aktörlerin çıkan iç savaşlardaki rollerinden ve savaşların 
sebep olduğu kitlesel düzensiz göçlerden kendisini soyutlama çabası sergilemiştir. Akdeniz hinterlandının 
istikrarsızlaşmasına destek olan Batı dünyasının, sonrasında görmezden geldiği süreci Alman gazeteci 
Wolfgang Bauer şu ifadesiyle özetlemektedir:

“Yakın Doğu’da siyasi sistemler çöküşte. On yıllardır süren baskı nedeniyle toplumsal gerginlikler in-
anılmaz şekilde çığ gibi büyüdü. Sonunda politik depremlere dönüştü. Diktatörlükler yıkılıyor. Demokra-

Kaynak: Aksoy ve Poutvaara, 2021
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tik seçimlerde başa gelen hükümetler de tutunamıyor. Kahire sokakları kanlı protesto yürüyüşleriyle çal-
kalanıyor. Yemen kaosta, uçuruma doğru yuvarlanıp gidiyor. Irak’ın Yemen’den farkı yok. Libya, milis 
kuvvetleri birbirleriyle kıyasıya savaşa tutuşmuş bölgelerle paramparça. Fakat hiçbir ülke Suriye dere-
cesinde bütünüyle ezilip geçilmiş değil. Vietnam ve Çeçenistan savaşından beri görülmedik bir yıkım, 
görülmedik bir felaket. Şehirler yerle bir olmuş. Terk edilmiş köyler. Beşar Esad, üç yıldan beri akıl almaz 
bir imha savaşı sürdürüyor. Tüm imkanlarını, tüm silahlarını kullanıyor. Kimyasal silahlarla savaşıyor” 
(Bauer, 2018, s. 15).

Arap Baharı sürecine bağlı olarak ivmelenen düzensiz göçmen akışı, Akdeniz sahillerini göçmenler için 
dünyanın en tehlikeli geçiş noktaları haline getirmiştir. Aslında tehlike salt bugüne ait bir gerçeklik değil-
dir; düzensiz göçmenler geçmişten beri süregelen ve son on yılda artan bir biçimde, kendileri için ‘umudun 
dalgası’ olarak niteledikleri Akdeniz’in farklı noktalarının pek çok kez birer ‘ölüm koyu’na dönüştüğünü 
görmüşlerdir. Örneğin Amsterdam Üniversitesi ve AB kamu otoritelerince ortaklaşa hazırlanan ‘Sınırlar-
daki Ölümler Veri Tabanı’, 01.01.1990-31.12.2013 tarihleri arasında Ortadoğu, Kuzey ve Batı Afrika’dan 
İspanya, İtalya, Cebelitarık, Malta ve Yunanistan’a ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden ve cesetleri 
bulunan göçmenleri analiz eden uzun soluklu bir girişimdir. Toplam 3188 ölüm vakasından 743’ü (% 23.3) 
2011-2013 periyodunda yani Arap Baharı olayları sonrasında gerçekleşirken, cesetlerin 507’si İtalya, 145’i 
Yunanistan, 77’si İspanya, 13’ü Malta ve 1’i de Cebelitarık sahillerinde karaya çıkarılmıştır (Last, 2017, 
s. 81-84; VU, 2021). Bu istatistikler bile Doğu ve Orta Akdeniz göç yolu rotasının taşıdığı riskin yüksek-
liğini bizlere göstermektedir. Denizlerdeki göçmen boğulma ve ölümleri, Avrupa genelinde kamusal bir 
tepki geliştirilmesini sağlamış ve yaşanan krizi çözmeye yönelik yeni politikalar şekillendirilmiştir. Artan 
ölümlere yanıt olarak, Güney Avrupa ülkeleri 2013 yılından itibaren arama ve kurtarma operasyonlarını 
yoğunlaştırmışlardır. Bu operasyonların etkilerini belirlemek için bir düzensiz göç modeli geliştirilmiş ve 
hızla değişen geçiş koşulları güvenlik otoritelerince irdelenmiştir. Süreç içerisinde göçmen kaçakçılarının 
olumsuz hava koşullarına ve açık denizlere uygun teknelerden dayanıksız sallara ve botlara geçerek yeni 
yöntemler geliştirdikleri görülmüş; böylelikle daha fazla geçişin daha tehlikeli hale geldiği ve amaçlanan 
güvenlikleştirme ve kontrol stratejisinden beklenen faydanın sağlanamadığı ortaya çıkmıştır. Daha etkin 
bir politika, göçmen botlarının arzının kısıtlandığı ve göçün yasal alternatiflerinin genişletildiği bir yapı 
sergilemek zorundadır. 

Suriye iç savaşının 2013 yılının sonundan itibaren uluslararası güçlerin doğrudan müdahale sahasına 
dönüşmesi ve başta ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, İran olmak üzere pek çok ülkenin ‘Ortadoğu’da istik-
rar sağlama’ bahanesiyle ülkeyi IŞID, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin faaliyet sahası haline getirmesi 
kitlesel düzensiz göçün artmasına neden olmuştur. İç Savaşa dönüşecek olayların başladığı Mart 2011’de 
5000’e yakın düzensiz göçmenin Lübnan’a sığınması ve ardından Türkiye’nin sınır bölgelerinde gelen 
aileler için çadırkentler oluşturmasını takiben, insan hareketliliklerinin hızla çoğaldığı görülmüş; Aralık 
2012’ye gelindiğinde Türkiye, Lübnan, Irak, Ürdün ve Mısır’daki göçmenlerin durumunu iyileştirmesi 
amacıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)’nin denetiminde ilk Bölgesel 
Yardım Planı (Regional Response Plan)’nın uygulanmasına karar verilmiştir. 2011’de Suriye İç Savaşının 
başlamasıyla birlikte Türkiye, savaştan kaçan Suriyeliler için ‘açık kapı politikası’ izleyeceğini ilan etmiş 
ve 2014 yılında Suriyeli göçmenler için bu politikanın yasal dayanağı olan Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu kapsamındaki ‘geçici koruma rejimi’ni inşa etmiştir (Karadağ, 2019, s. 6). Ancak düzensiz 
göçmenlerin durumunu iyileştirme planlarının hiçbiri Suriye merkez hükümetinin kendi halkına yöne-
lik saldırıları artıracağını öngöremediğinden, kararlar hızla işlevsizleşmiş ve Mart 2013’de 1 milyon olan 
komşu ülkelerdeki toplam Suriyeli düzensiz göçmen sayısı Eylül 2013’de 2 milyona, Temmuz 2015’de de 
4 milyona çıkmıştır. Yine bu dönemde deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşma girişimleri hızla çoğalmış, özellikle 
Kuzey Afrika’dan gemi, sandal ve botlarla İtalya, Malta ve Yunanistan sahillerine düzensiz göçmen akışı 
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yaşanırken -2015 sonu itibariyle deniz yolundan göç eden Suriyeli sayısı toplamda 500.000’e ulaşmıştır-, 
Avrupa Birliği’nce göçmenlere karşı sert ve yer yer insanlık dışı bir ‘kale savunması’ stratejisi benimsen-
miştir: 

“Tehlikeden kaçmayı denemek de giderek tehlikeli olmaya başladı. 2014 yılında İtalya veya Yunanis-
tan’a ulaşmak için kaçarken boğulanların sayısı 3419. Bu sayı olasılıkla çok daha yüksek. Cesetleri bulu-
namayanlar var. Avrupa sınırlarını geçilmez kıldıkça, kaçakçılar durmadan daha tehlikeli yollar seçmek 
zorunda kalıyor. Avrupa sınırları dört yüz bin polisten oluşan bir ordu tarafından korunuyor. Altı metre 
yüksekliğinde tel örgülerle çevrili her yer, İspanya eksklavları Melilla ve Ceuta’da olduğu gibi. Bulga-
ristan ve Yunanistan da sığınmacı geçişlerine karşı yeni önlemler inşa etti. Cebelitarık Boğazı çok pahalı 
radar ve kamera sistemleri ile donatıldı. Sistem, Atlantik Okyanusu’nun Kanarya Adaları ile Batı Afrika 
arasında kalan bölümünü de kontrol altında tutuyor” (Bauer, 2018, s. 18).

2015 yılına gelindiğinde düzensiz göç hareketliliği Doğu Akdeniz rotasına doğru kaymış, takvim yılı 
içerisinde 1 milyona yakın kişi AB topraklarına ilk defa ayak basarken, göçmen kitlesinin % 90’ının 
–Frontex kayıtlarına göre 885.386 düzensiz göçmen– Doğu Akdeniz göç yolunu takip ederek hedefine 
ulaştığı tespit edilmiştir. Bu göçmenlerin çoğu Suriye kökenli iken, bu grubu Afganistan ve Somali va-
tandaşları takip etmiştir: Kasım 2015’de Türkiye ile Ortak Eylem Planı uygulamayı kararlaştıran AB, 
Suriyeli göçmenlerin hareketliliğinin kontrol altına alınması karşılığında, destek fonların mümkün olan en 
esnek ve hızlı şekilde harekete geçirilmesini ve Türk vatandaşları için vize koşullarının hafifletilmesini de 
içeren diyaloğu başlatmayı kararlaştırmıştır. Ancak süreç planlanan şekilde gelişim göstermemiş; AB’nin 
vize serbestleştirmesine yönelik açıklamaları vaatten öteye geçmemiştir. 2016 yılında düzensiz göçmen 
hareketliliği bir önceki yılın üçte birine düşerken, rota yeniden Orta Akdeniz’e kaymıştır. 181.000’in 
üzerinde düzensiz göçmen İtalya sahillerinden kıtaya ayak basmıştır. 2017 yılında Türkiye ile Yunanis-
tan arasındaki kara ve deniz sınırlarından 42.319 yasa dışı sınır geçişi tespit edilmiş ve bunun dörtte üçü 
deniz rotasında gerçekleşmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle 2015-2017 yılları arasında Ak-
deniz’de 110.000’den fazla insanın hayatı kurtarılmıştır. 2017 yılından itibaren AB güvenlik politikasını 
şekillendiren kurumlarının bu kuruluşları ‘göçmen kaçakçılarına zemin hazırlamak’ ve ‘düzensiz göçü 
çekici bir alternatif olarak göstermek’ ile itham etmeleri ve İtalya ile Malta’nın insanların denize açılmala-
rı önlemek için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle işbirliğine gitmesi sonrasında pek çok yardım ku-
ruluşunun operasyonları askıya alınmıştır. 2018 yılında Doğu Akdeniz güzergahında Frontex raporlarına 
göre 56.561 yasa dışı sınır geçişi tespit edilmiş, deniz yoluyla göçmen hareketliliği aynı düzeyde kalırken, 
kara yoluyla geçişler bir önceki yıla göre üç kat artmıştır. Bu dönemde uyruklarına göre Suriyeliler yine 
ilk sırayı oluştururken onları Afganlılar ve Iraklılar takip etmiştir.

3. Akdeniz’de Sahil Güvenlik Süreçleri ve Göçmenler
Avrupa, Afrika ve Asya kıtaları arasında yer alan bir içdeniz olarak Akdeniz, 2.5 milyon kilometre-

karelik bir alana yayılmış, tuzluluk oranı yüksek, çok sayıda koyu ile taşımacılığa, balıkçılığa ve turizme 
elverişli, Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu’ndan, Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’n-
dan ve Çanakkale ile İstanbul Boğazları aracılığıyla da Marmara Denizi ve Karadeniz’den ayrışmış sıcak 
iklim kuşağında bir coğrafyadır. Uygarlık tarihindeki kadim medeniyetlerin en önemlilerinin bu denizin 
hinterlandındaki topraklarda kurulmuş olması, ekonomik, politik ve kültürel bakımdan ne denli önem-
li bir konumda bulunduğunun açık göstergesidir. Akdeniz bin yıllar boyunca insan yaşamının güvenlik 
içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlandığı ve uygarlıkların birbirleri ile iletişim kurduğu bir yaşam alanı 
olmuştur. Dünya genelinde güç olma iddiası taşıyan her medeniyetin savaşlar ve stratejik politik hamleler 
ile Akdeniz tarihi içerisinde bir rol üstlenmeye çalıştığı, bu coğrafyanın farklı noktalarında hakimiyet 
kurmaya çalıştığı bilinmektedir. Bu kapsamda, günümüzde küresel politikaya yön verme iddiasındaki 
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her ülke de, Akdeniz üzerinde ve sahillerinde kendi güvenliğini sağlamayı ve sürdürmeyi hedefleyen bir 
strateji geliştirmek zorundadır. Geliştirilecek her güvenlik stratejisinin özünde insan odaklı olması ise, bu 
geniş coğrafyadaki kültürlere ve insan hareketliliklerine yakından bakmamız gerektiğini bizlere hatırlat-
maktadır. Akdeniz’e kıyısı bulunan Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa, Mısır ve Türkiye gibi devletlerin 
geçmişte bu coğrafyada hüküm süren en büyük ve köklü imparatorluklarının kültürel mirasçıları olmaları, 
güvenlik stratejilerinin parçası olarak sahil güvenliğin incelenmesini gerekli kılmaktadır.             

13.676 km kıyı şeridine ve İyon Denizi, Ege Denizi ile Doğu Akdeniz coğrafyasında 3054 adaya sa-
hip olan Yunanistan –toplamda sahip olunduğu 6000’e yakın ada, adacık ve kayalığın yaklaşık 250’sinde 
insan yerleşimi bulunan– bir deniz ülkesidir. Yunanistan’ın Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2009 yılında 
hükümet tarafından alınan karar ile Kamu Güvenliği Bakanlığına bağlanmış olarak faaliyet göstermek-
tedir. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevleri ticari gemilerde, limanlarda, kara sularında 
ve deniz sınırlarda kolluk görevlerinin yerine getirilmesi, denizlerde can ve mal emniyetinin sağlanması, 
arama ve kurtarma, seyir emniyeti, deniz güvenliği, su ürünleri faaliyetlerinin denetimi, deniz ekolojisi-
nin korunması ve yasa dışı göç ile mücadele şeklinde sıralanmakta ve 4 Saha Komutanlığı altında 7200’e 
yakın personel ile hizmet vermektedir. Sahil güvenlik personelleri yasa dışı göç ile mücadele amacıyla 
önleyici ve operasyonel olarak gruplandırılmış ve kapsamlı bir donanma gücü desteğinde faaliyetlerini 
gerçekleştirmektedir. Arap Baharı sürecinde Doğu Akdeniz rotasından gelen düzensiz göçmenlerin AB 
coğrafyasına ilk ayak basma noktası Yunanistan ve adaları olmuş; özellikle 2015 yılında çok sayıda göç-
menin bölgeye akın etmesiyle birlikte Yunan sahil güvenliği ‘kitlesel stresi’ kaldıramaz hale gelmiş ve 
kamu otoriteleri uluslararası hukuku hiçe sayarak göçmenlere ruhen ve bedenen şiddet uygulanmasına 
cevâz vermişlerdir. Pandemi süreci deniz yolundan göç pratiğinin ve göçmenlere yönelik şiddet vakası 
sayısının azalmasını sağlamışsa da, uygulanan şiddet ülkenin güvenlikleştirme stratejisinden bağımsız, 
orantısız, sistematik ve ırkçıdır.    

Tablo 1. Yunanistan Sınırlarında Düzensiz Göçmenler Tablo 1. Yunanistan Sınırlarında Düzensiz Göçmenler

Göçmenlere yönelik davranışlarıyla kötü bir şöhrete ulaşan Yunanistan’ın benimsediği resmi politika 
‘AB sınırlarını korumak’ bahanesiyle, geri göndermeme ilkesini hiçe sayarak, sınırlarına gelen mülteci-
leri asker ve polis şiddeti eşliğinde geri itmektir (push back). Yunan sahil güvenliğinin son yıllardaki geri 
itmeleri uluslararası sınır güvenliği gündemini oldukça meşgul etmektedir. Diğer taraftan hem mültecilere 
yönelik orantısız şiddet kullanımı hem de geri itme ile ilgili herhangi bir yaptırıma maruz kalmaması, 
Yunanistan’ın insan haklarını ihlal etmeye devam etmesini sağlamaktadır. Geri itme politikası hukuki te-
meli olmayan fiili bir devlet uygulamasıdır. Kitlesel göçün insan güvenliği ile ele alınması ve uluslararası 

Yıllar
Deniz Yolundan Ül-
keye Giren Düzensiz 

Göçmenler

Kara Yolundan Ül-
keye Giren Düzensiz 

Göçmenler
Ölen Düzensiz 
Göçmen Sayısı

2014 41.038 2.280 405
2015 858.723 4.907 799
2016 173.450 3.784 441
2017 29.718 6.592 59
2018 32.494 18.014 174
2019 59.726 14.887 71
2020 9.714 5.982 102
2021 4.109 4.826 53

Kaynak: UNHCR, 2022.
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temel haklar çerçevesinde değerlendirilmesi bir zorunluluktur. Böylesi bir durum, siyasi iradeyle çözüm-
lenebilecek bir konudur. Geri itmelere ilişkin ‘de facto’ uygulamayı AB sınırlarını korumak için meşru 
görmek, uluslararası insan hakları açısından kabul edilebilecek bir durum değildir (Köksal, 2020, s. 133-
134). Ancak Yunan Sahil Güvenliği fiilen bu durumu içselleştirmiştir ve uluslararası kamuoyu nezdinde 
olağanlaştırma çabası sergilemektedir.    

Akdeniz coğrafyasının deniz güvenliğine yön veren bir diğer ülke ise İtalya’dır. Güney Avrupa’da 
300.000 kilometre kareye yaklaşan toprağıyla bir Akdeniz yarımadası olarak yer alan İtalya, 7500 kilo-
metrelik sahilleri ve Akdeniz’in en büyük iki adası olan Sicilya ve Sardunya ile esasen bir deniz ülkesidir. 
Roma İmparatorluğu sonrası dönemde yerel krallık ve prenslikler şeklinde yönetilen coğrafya, 1886 yılı 
itibariyle milli birliğini tamamlamış ve idari bakımdan 20 bölge, 96 şehir ve 8047 kantondan oluşan bir 
cumhuriyet yönetimidir. İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı idari bakımdan Altyapı ve Ulaştırma Bakan-
lığına bağlı, askeri bakımdan da İtalya Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri hiyerarşisi içerisindeki bir 
kolluk kuvveti statüsündedir. İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz’de 350.000 kilometrekarelik 
münhasır ekonomik bölgesinde faaliyet göstermekte ve 54 Saha Komutanlığına bağlı 10.500 personeli 
ile faaliyetlerini yürütmektedir. İtalya, 2012 yılından itibaren sahillerine ulaşmaya başlayan Suriye kay-
naklı düzensiz göçmen dalgasına karşı başlangıçta insani yaşam güvenliği gerekçesiyle fazla bir tepki 
vermemişse de, 2014 yılından itibaren Sahra Altı Afrika’dan, Mısır’dan, Suriye’den ve hatta Pakistan ile 
Bangladeş’i de kapsayan uzak coğrafyalardan deniz yoluyla gelen göçmenlerin Avrupa’ya ayak basmak 
için kullandıkları birincil nokta haline gelmesiyle birlikte, ülke içerisinde toplumsal ve politik gerilimler 
yaşanmaya başlamıştır. Düzensiz göçmen botlarını Libya karasularına zorla geri göndererek insan hakları 
hukukunu ihlal ettiği yönündeki eleştirilere karşı kendini savunan İtalya, acil yardım çağrısında bulunan 
göçmen botlarını kurtarmak için Akdeniz’de bulunan sivil toplum kuruluşlarına ait teknelerin faaliyetle-
rini engellemeye başlamış; ırkçı ve göçmen karşıtı Kuzey Ligi Partisi lideri Matteo Salvini’nin koalis-
yon hükümetinde etkin rol üstlendiği 2017 yılından itibaren de, yasadışı göç ile mücadele bahanesiyle, 
kendisini ‘AB’nin fedaisi’ olarak niteleyerek kıta adına göçmen dalgasını durdurduğunu ilan etmiştir. 
Bir örnek olarak, 10 Haziran 2018’de Salvini’nin, “Avrupa’da herkes kendi başının çaresine bakıyor ve 
şimdi İtalya’da başını kaldırıyor. Artık yasadışı göç işini durduralım” açıklamasını yapmasının ardından 
İtalyan hükümeti, limanlarını sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin kurtarma teknelerine kapattığını 
ilan etmiştir. Bunun sonucu olarak Medecins Sans Frontieres ve SOS Mediterranee tarafından ortaklaşa 
işletilen ve 600’den fazla düzensiz göçmeni barındıran yardım teknesinin İtalyan makamlarınca karaya 
yanaşması reddedilmiş ve İtalya Sahil Güvenliği’nce tekneye kendisine Malta’da bir liman araması mesajı 
iletilmiştir. Malta’nın da göçmenleri reddetmesi üzerine yardım teknesini İspanya hükümeti tarafından 
kabul edilinceye dek Akdeniz’de açıkta bekletilmiştir. Bu kapsamda İtalya’ya deniz yolundan gelen dü-
zensiz göçmen sayısı 2014 yılında 170.100, 2015 yılında 153.842, 2016’da 181.436, 2017’de 117.153 
olmuş iken; göçmen karşıtı katı tedbirlerin uygulanmaya başladığı 2018 yılında 23.037, 2019 yılında 
11.471, 2020 yılında 34.134 ve 2021 yılında da 59.702 kişi karaya ayak basabilmiştir (Statista, 2021a). 
İtalya kamu güvenliği otoriteleri, topraklarının düzensiz göçmenlerce ‘transit ülke’ olarak görülmesine ve 
Almanya, Danimarka, İsveç gibi ülkelere ulaşma girişimlerine rağmen; kabul edilecek doyum noktasına 
ulaştıklarını ve denizden gelecek düzensiz göçmenlerin karaya çıkarılmasında uluslararası hukukun katı 
biçimde işletilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.      

Güneyinde Akdeniz, Batısında Atlas Okyanusu’nun Biscay Körfezi ve Kuzey Batısında da İngiliz 
Kanalı olarak da adlandırılan Manş Denizi ile çevrilmiş olan Fransa anakarası 4668 kilometrelik sahil 
şeridi ile çevrili durumdadır. Güney Amerika’daki deniz aşırı toprakları olan Fransız Guyanası, Martinik, 
Guadeloupe ve çevre adaları, Hint Okyanusu’ndaki Madagaskar çevre adaları, Pasifik Okyanusu’ndaki 
Fransız Polinezyası ve Yeni Kaledonya ile Akdeniz’deki Korsika adasıyla birlikte değerlendirildiğinde 11 



100

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

milyon kilometrekarelik münhasır ekonomik bölgesi ile dünya denizlerinde ABD’den sonra en geniş alanı 
kontrol eden ikinci ülke konumundadır. Bağımsız bir sahil güvenlik teşkilatı bulunmayan Fransa, sahil 
güvenliğini, ulusal kamu yönetimine özgü ‘Deniz Valilikleri’nin koordinasyonunda Deniz Jandarması, 
Fransız Donanması, Gümrük Teşkilatı, Denizcilik İşleri Teşkilatı ve Deniz Seyir Yardımcıları İşletme 
Teşkilatı gibi kurumları organize ederek yerine getirmektedir. Bu organizasyon içerisinde kolluk yet-
kileri bakımından öne çıkan Fransız Jandarma Genel Direktörlüğüne bağlı olarak 1952 yılında kurulan 
Deniz Jandarması olmuştur. İdari yönden Başbakan’a, askeri bakımdan Genelkurmay Başkanı’na bağlı 
olan Deniz Valilikleri, sahilden 2 mil uzaklıktan başlamak üzere görevlendirilmiş idari ve kolluk teşki-
latlarıdır. Merkezi Brest’de olan Deniz Valiliği Atlantik Okyanusu’ndan, Toulon’daki Akdeniz’den ve 
Cherbourg’daki de Manş ve Kuzey Denizi’nde sorumludur. Deniz Jandarma gücü ise Brest’de 4 bölük, 
Toulon’da 2 bölük ve Cherbourg’da 1 bölük olarak teşkilatlandırılmıştır. 1100’e yakın askeri personelin 
görev yaptığı Deniz Jandarması kaçakçılık ve yasadışı göç ile mücadele eden birincil ulusal teşkilattır. 
Özellikle Arap Baharı sürecinde Tunus’dan gelen ilk grup göçmenlerin hedefi doğrudan Fransa olmuş 
ve Ocak 2011-Temmuz 2012 döneminde Afrika’dan botlarla Fransa’ya geçmek isterken boğularak ölen 
göçmen sayısının 386’ye kadar çıktığı tahmin edilmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği’nin verilerine göre, 2011 yılında Tunus’da başlayan Arap Baharı olayları öncesi ülke genelinde kayıtlı 
sığınmacı ve düzensiz göçmen sayısı 210.207 iken, 2014 yılında 252.248, 2015 yılında 273.117, 2016’da 
304.527, 2017’de 337.158, 2018’de 368.345, 2019’da 407.915 ve 2020’de de 436.100 kişiye ulaşmış 
durumdadır (RS, 2021). Son yıllarda Fransa’da yaşanan bir dizi terör eylemi sonrasında Ekim 2017’de 
kabul edilen yeni terörle mücadele mevzuatının düzensiz göçmenleri potansiyel birer suçlu olarak değer-
lendirmesi ise göç sürecine vurulan en büyük darbe olmuştur. Yasa ile İtalya sınırının Fransa tarafındaki 
10 kilometrelik bölgeler göçmenler için ‘geçici bekleme bölgeleri’ olarak tanımlanmış ve 26 gün süre ile 
göçmenlerin burada tutulabileceği kararlaştırılmıştır. İnsanların bu bölgelerde zorla alıkonulmaları, ülke-
deki sivil toplum kuruluşlarınca keyfi ve hukuk aykırı biçimde özgürlüklerden yoksun bırakma olarak ta-
nımlanmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, hükümetin çıkardığı düzenlemelerin süresiz gözaltılara, Dublin 
II Konvansiyonu’nun sağladığı güvencelere aykırı işlemlere, adli yardıma erişememeye ve iltica hakkının 
açıkça ihlaline yol açtığını ileri sürmüşlerdir. Göçmenler, Fransız halkının geneli açısından görülmemesi 
gereken, kamu idaresince ise görmezden gelinen bireyler olmuştur. Pandemi sürecinde Fransız polis ve 
jandarmasının düzensiz göçmenlere yönelik şiddetini açıkça gösteren bir diğer olay ise 22 Kasım 2020 
gecesi Paris’te Place de la République’de yaşananlar olmuştur. İçişleri Bakanlığı Suçla Mücadele Tugay-
ları’nın katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çoğunluğu Afgan erkeklerden oluşan bir grup düzensiz 
göçmenin çadırı ters çevrilmiş, parçalanmış, direnenlerin üstüne göz yaşartıcı gaz püskürtülmüş ve yerde 
yüzüstü yatmakta olan insanlar dövülerek bölgeden atılmışlardır (Byrne, 2021, s. 1). Macron yönetiminde 
düzensiz göçmenlere yönelik polis şiddeti olağan hale gelmiş durumdadır.        

Akdeniz’de düzensiz göçmenlerin sıklıkla kullandığı bir diğer yol olan ‘Batı rotası’nın varış noktası 
ise İspanya Krallığı’dır. Barselona-Valencia-Almeria-Cebelitarık sahil hattı ile Akdeniz’in Kuzey Batı 
yakasını oluşturan ve tarihsel olarak Atlantik Okyanusu üzerinde hakimiyeti ile tanımlanan İspanya Kral-
lığı’nın 4964 kilometrelik kıyı şeridinin büyük kısmını Akdeniz sahilleri oluşturmaktadır. Ülkenin sahil 
güvenlik faaliyetleri, İspanya İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma teşkilatının organik yapısı içerisinde 
yer alan ve 1991 yılında kurulan askeri kolluk birimi ‘Guardia Civil Maritimo-CGM’ (Deniz Jandarması) 
tarafından Savunma, Ekonomi ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülmektedir. 551.000 
kilometrekarelik münhasır ekonomik bölgeyi kontrol eden ve anakara sahilleri dışında Fas’daki Ceu-
ta ve Melilla enklavlarının (Fas coğrafyasında yer alıp siyasi idare bakımından İspanya’ya bağlı olan 
özerk bölgeler), Akdeniz’deki Balear adalarını ile Atlantik Okyanus’undaki Kanarya adalarının da sahil 
güvenliğini sağlayan Deniz Jandarması birimi yaklaşık 1000 kişi ile güvenlik ve denetim faaliyetlerini 
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gerçekleştirmektedir. Yasadışı göçmenlik ve ticari mal kaçakçılığı konularında uzmanlaşmış olan Deniz 
Jandarması’na yönelik temel eleştiri Ortadoğu, Libya ve Mısır’dan botlarla gelen düzensiz göçmenler ile 
Fas’dan gelen göçmenlere farklı yöntemler sergilendiği şeklindedir. İspanya kamu güvenlik otoriteleri, 
Batı Akdeniz rotası üzerinden gelen Suriyeli göçmenlere daha toleranslı, ancak Fas’dan gelen sığınma-
cılara ise daha katı bir yaklaşım sergilemekle itham edilmekte, bunun sebebi olarak da Fas coğrafyası ile 
İber yarımadası arasındaki tarihsel köklere sahip askeri ve politik düşmanlıklar gösterilmektedir (Kassar 
ve Dourgnon, 2014). İspanya’nın özellikle Ceuta ve Melilla enklavları üzerinden yasadışı göçmen girişle-
rinde -İspanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre sadece 2018 yılında Ceuta ve Melilla üzerinden gelen 
kaçak göçmen sayısı 6505 olup bu rakam bu bölgeden yasadışı girişlerde önceki 8 yılın toplamından daha 
fazladır- bir artışa tanık olmasıyla birlikte hukuk dışı tedbirler almaya başladığı; polis güçleri tarafından 
yasadışı geri itmelerle insan haklarını ihlal eden bir sınır politikası izleme yoluna gittiği dile getirilmekte-
dir (Infomigrants, 2018). Sadece 2021 yılının ilk yarısında Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya adalarına 
218 bot ile 8222 düzensiz göçmen ulaşırken, 230’dan fazla göçmenin de yolculuk sırasında boğularak 
hayatını kaybettiği ifade edilmektedir. Son yirmi yıllık periyodda İspanya topraklarına deniz yolundan ya-
sadışı olarak giren düzensiz göçmenlerin sayısına bakarsak 1999 yılında 4.859, 2000’de 15.025, 2001’de 
18.512, 2002’de 16.670, 2003’de 19.176, 2004’de 15.775, 2005’de 11.781, 2006’da 39.180, 2007’de 
18.057, 2008’de 13.424, 2009’da 7.285, 2010’da da 3.632 olarak azalan bir eğilim içerisinde olduğu 
görülmektedir. Arap Baharı sürecinin yaşanmaya başladığı 2011 yılında 5.443, 2012’de 3.804, 2013’de 
3.237, 2014’de 4.552, 2015’de 5.312, 2016’da 8.162, 2017’de 21.971, 2018’de 57.498, 2019’da 26.103, 
2020’de 40.385 ve 2021’de de 40.106 düzensiz göçmenin sahillerden İspanya’ya ulaştığı tespit edilmiştir 
(Statista, 2021b). Bu kapsamda 2017 yılından itibaren görülen hızlı artışın birincil sebebi olarak, Orta ve 
Doğu Akdeniz rotalarından Avrupa kıyılarına ulaşmanın güçleşmesi sonrası düzensiz göçmenlerin rota 
değiştirmesi gösterilebilecektir.    

Akdeniz güvenliğinin bir diğer önemli aktörü olan Mısır’da ilk olarak 1878 yılında Gümrük Teşkila-
tı’nın parçası olarak kaçakçılığın önlenmesi amacıyla kurulan Mısır Sahil Devriye Tugayları, 1946 yılında 
kurulan ulusal donanmanın çekirdeğini oluşturmuş ve 1991 yılında da günümüzdeki organizasyonuna 
kavuşmuştur. Akdeniz ve Kızıldeniz’de 5898 kilometrelik kıyı şeridine sahip olan Mısır, 260.000 kilo-
metrekareye ulaşan münhasır ekonomik bölgesi ve tarihsel öneme sahip İskenderiye sahil şeridi ile Doğu 
Akdeniz'de merkezi bir konuma sahiptir. Ülkenin aynı zamanda en önemli limanları da olan Port Said, 
İskenderiye, Matruh, Süveyş ve Kızıldeniz deniz üslerinde konuşlu bulunan Sahil Devriye Tugayları, 
2000 personeli ile başta Süveyş Kanalı olmak üzere bölge denizleri üzerindeki insan ve emtia hareketlili-
ğini kontrol etmeye çalışmaktadır. 130.000’i aşkın Suriyeli düzensiz göçmenin İtalya ve Malta'ya geçme 
rotasında denize çıkış noktası olan Mısır, ülkesindeki düzensiz göçmenleri eğitim ve sağlık gibi kamu hiz-
metlerinden eşit koşullarda yararlandıran bir politika izlemektedir. Ancak ülke ekonomisindeki genel yapı 
ve sorunlar, göçmen ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlanmalarına ve sıklıkla insani yardıma 
muhtaç bir duruma düşmelerine neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin 
verilerine göre, Mısır genelinde gerek Suriye gerekse Afrika’nın farklı ülkeleri kökenli düzensiz göçmen 
sayısı 2011 yılında 95.078 iken, 2012’de 109.923, 2013’de 230.070, 2014’de 236.085, 2015’de 212.492, 
2016’da 213.515, 2017’de 232.647, 2018’de 246.746, 2019’da 258.391 ve 2020’de de 272.856 kişiye 
ulaşmış durumdadır (RS, 2021). Artan düzensiz göçmen hareketliliği Mısır Sahil Devriye Tugaylarının 
son yıllarda insan kaçakçılığı konusuna odaklanmasına neden olmuştur (SG, 2013). 

Akdeniz güvenliği ve düzensiz mülteci akışında rol üstlenen bir diğer ülke ise Malta Cumhuriyetidir. 
Akdeniz’in ortasındaki bir adalar topluluğu olan Malta, 253 km kıyı şeridine sahiptir. 1970 yılında hizmet 
vermeye başlayan Malta Silahlı Kuvvetleri Deniz Filosu, 500’ü aşan personeliyle 250.000 kilometrekare-
lik bir münhasır alanda ülkenin sahil güvenlik hizmetlerini yürütmektedir. Özellikle Libya ve Mısır üze-
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rinde Avrupa anakarasına ulaşmak için kullanılan ve düzensiz göçmenler için bir basamak olarak görülen 
Malta’da 2011 yılında 6948 olan düzensiz göçmen sayısı, 2012’de 8242, 2013’de 9900, 2014’de 6095, 
2015’de 7068, 2016’da 7941, 2017’de 7994, 2018’de 8579, 2019’da 8908 ve 2020’de de 9208 düzensiz 
göçmene ev sahipliği yaptığını bildirmiş durumdadır (RS, 2021). Özellikle sahillerine gelen düzensiz 
göçmen botları ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yardım gemilerine yönelik kısıtlamalar ile ulus-
lararası gündemde yer bulan Malta sahilleri, düzensiz göçmenler tarafından transit ülke olarak algılanan 
bir coğrafyaya işaret etmektedir (SG, 2013). 

Doğu Akdeniz güvenliğinde birincil öneme sahip olan ve tarihsel göç yollarını barındıran ülkemiz 
ise 2805 kilometrelik Ege Denizi ve 1577 kilometrelik Akdeniz kıyı şeridi ile bölgedeki en kilit coğrafya 
konumundadır. Gerek ticari gerekse turistik limanları ile bölgedeki her gruptan insan ve emtia hareketlili-
ğinin gözlemlenebildiği Türkiye’de İçişleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı, kara ile denizin birleşim noktasından itibaren tüm deniz alanları ve bu alanlar içerisinde bulunan 
liman tesisleri ve bunlara hizmet veren diğer tesisler, marina, balıkçı barınağı, çekek yeri, dalyan, iskele, 
rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri ile demir yerleri dâhil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün sahille-
rinde, iç suları olan Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, kara 
sularında, akarsuların denize döküldüğü yerden itibaren sahil güvenlik gemi ve botlarının girebileceği 
veya ulaşabildiği akarsu içlerinde, Münhasır Ekonomik Bölgesinde, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları 
uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanları ile hükümranlık haklarının korunmasına 
ilişkin görevler kapsamında uluslararası sularda ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde Uluslararası 
Denizcilik Örgütüne deklare edilen Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde kalan kara suları ile ulusla-
rarası sularda görevli ve sorumludur. Denizlerde silahlı olarak görev yapan genel kolluk kuvveti olarak 
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görev ve yetkileri, 21 Ocak 2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği ile belirlenmiştir (SG, 
2021a). Bu çerçevede görevler ‘Mülki Görevler’, ‘Adli Görevler’ ve ‘Askeri Görevler’ olmak üzere 3 
ana başlık altında toplanmıştır. Adli görevler, işlenmiş suçlarla ilgili olarak ceza muhakemesine ilişkin 
mevzuatta belirtilen işlemleri yapmayı ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmeyi kapsamakta; 
askerî görevler, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın seferberlik ve savaş hallerinde Cumhurbaşkanı kararıyla 
belirlenecek bölümleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev icra ederken kalan bölümleri ile 
normal görevlerine devam etmesini, ayrıca İçişleri Bakanı’nın izni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca 
planlanan eğitim ve tatbikatlara asli görevlerini aksatmayacak şekilde katılmasını ifade etmekte; mülki 
görevler ise emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip 
ve tahkik etmek, hassas ve kritik öneme sahip tesislerin korunmasına ilişkin önlemleri ilgili kuruluşlarla 
iş birliği içinde sağlamak, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak görevleri 
başta olmak üzere adli ve askeri görev kapsamına girmeyen diğer tüm görevleri icra etmek şeklinde ifade 
edilmiştir (SG, 2021a). Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında, mülki ve adli görevlerinin ifası 
sırasında 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, 1934 yılında kabul edilmiş olan 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri-
ne göre hareket etmekte ve kendisine verilen görevleri jandarma ve polisin sahip olduğu yetki ve sorum-
luluklar ile aynı yetki ve sorumluluklar kapsamında yerine getirmektedir. Ülkemiz Sahil Güvenlik Komu-
tanlığı 4 Bölge Komutanlığı’na (İstanbul’da konuşlu Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İzmir’de 
konuşlu Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Mersin’de konuşlu Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Samsun’da 
konuşlu Karadeniz Bölge Komutanlığı) bağlı 81 farklı üs ve limanda, 6300 personel ile 4 korvet, 100 adet 
sahil güvenlik gemisi, 76 adet küçük bot, 14 helikopter, 3 uçak ve 8 mobil radar gücünü konuşlandırarak 
faaliyetlerini yürütmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bu üs ve limanların 40’ı Ege ve Akdeniz 
sahillerinde yer almakta ve uluslararası göçmen kaçakçılığının esas rotası olan coğrafyada diğer kolluk 
kuvvetleriyle işbirliği içerisinde yoğun bir mücadele sergilemektedirler (SG, 2021b).  



103

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

Türkiye, 2011 yılından itibaren Ortadoğu coğrafyasında yaşanan bir dizi uluslararası gelişmenin et-
kisiyle düzensiz göçmenlerin ‘hedef’ ya da ‘transit’ ülke olarak niteledikleri bir yapıya bürünmüş ve 
ülkemize doğru kitlesel göç akışı yaşanmaya başlamıştır. Suriye İç Savaşı öncesi çok düşük sayılarda 
deneyimlenen düzensiz göçmen hareketlilikleri ve insan kaçakçılığı, süreç içerisinde hızla büyük rakam-
lara ulaşmış ve sınır güvenliği ile ülke içi emniyet faaliyetlerine büyük bir yük bindirmiştir. 2012 yılında 
14.237 olan geçici koruma altındaki Suriyeli düzensiz göçmen sayısı, 2013 yılında 224.655, 2014’de 
1.519.286, 2015’de 2.503.549, 2016’da 2.834.441, 2017’de 3.426.786, 2018’de 3.623.192, 2019’da 
3.576.370, 2020’de 3.641.370 ve 2021 yılı sonu itibariyle de 3.737.369 kişiye ulaşmış durumdadır (GİB, 
2022). 2013-2015 yılları arasında Suriye’deki iç savaşa uluslararası aktörlerin ve farklı terör örgütlerinin 
doğrudan müdahil olması, ülkemize yönelik kitlesel kaçışa zemin hazırlamış ve Türkiye’ye giriş yapan 
düzensiz göçmen sayısı bu dönemde ivmelenerek artmıştır. Türkiye, yaşanan sorun karşısında ‘açık kapı’ 
politikası izleyerek, uluslararası hukuka bağlı ve insan haklarına saygılı bir göçmen politikasına sahip 
olduğunu dünya kamuoyuna göstermiştir. Halen düzensiz göçmenlerden sadece 51.067 kişinin ekono-
mik koşullar ve sağladığı sıhhi imkanlar nedeniyle ülkemizin 5 şehrindeki 7 geçici barınma merkezinde 
(Adana-Sarıçam, Hatay-Altınözü/Yayladağı/Apaydın, Kahramanmaraş-Merkez, Kilis-Elbeyli, Osma-
niye-Cevdetiye) bulunması, % 98.7’sinin ise yerleşim yeri kayıt altında olmak şartıyla serbest dolaşım 
içerisinde yaşamlarını sürdürmesi bunun en açık göstergelerinden biridir. Ülkemizde geçici koruma al-
tındaki Suriyeli erkeklerin % 51.2’si (1.033.852 kişi), kadınların ise % 45.8’i (793.057 kişi) 15-45 yaş 
arası grupta yer almakta ve AB üyesi ülkelerin farklı sektör ve pazarlarında emek yoğun işlerde sigortasız, 
güvencesiz ve kayıtsız biçimde çalıştırılmak üzere talep edilen yedek işgücü ordusunu oluşturmaktadır. 
Suriyeli göçmenlerin potansiyel vasıfsız işgücü olarak nitelenmesi, organize insan kaçakçılığı gerçekleş-
tirme çabasındaki suç şebekelerince de değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu süreçte, düzensiz göçmen 
konumundaki Suriyeliler arasından ülkemizi transit ülke olarak algılayan ve gerek kara gerekse deniz 
yolu ile AB topraklarına geçmeye çalışan grupları hedefleyen insan kaçakçılığı girişimlerinde de sayıca 
artış yaşanmıştır. 2010 yılında ülke genelinde kolluk kuvvetlerince yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı 
1711 iken, bu sayı 2015’de 4471’e, 2016’da 3314’e, 2017’de 4641’e, 2018’de 6278’e, 2019’da 8996’ya, 
2020’de 4282’ye ve 2021’de de 7918’e ulaşmış durumdadır (GİB, 2022). Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 
tek başına gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı ise 2015’de 190, 2016’da 
118, 2017’de 171, 2018’de 87, 2019’da 80, 2020’de 53 ve 2021’de 114 olmuştur.               

Akdeniz’in ulus devletler düzeyinde güvenlikleştirilmesi çabalarının son yıllarda yetersiz kaldığına 
yönelik yorumlar, bu coğrafyadaki uluslararası güvenlik organizasyonlarının faaliyetlerini değerlendirme-
mizi zorunlu kılmaktadır. AB üyesi ülkeler kuruluşlarından itibaren uzunca bir dönem, Birliğin kuruluş 
amacı olan ekonomik piyasaların istikrar kazanması ve uluslararası ticaretin üye ülkeler lehine sonuç 
vermesi prensiplerinin ancak sınırların etkili bir biçimde korunarak güvenilir bir ‘tek bölge oluşturul-
masıyla mümkün olacağını konusunu tartışmışlardır. 1990’lardaki küreselleşme dalgası ile bu koşulların 
somutlaşması için gerekli adımlar atılmaya başlamış; 1992 yılında imzalanan Maastricht Anlaşması’yla 
ekonomik pazarda işbirliğine ‘ortak dış politika ve güvenlik’ ile ‘adalet ve iç mevzuatın uyumu’ ilke-
leri eklemlenmiş ve ‘tek bölge’nin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. İç mevzuatın 
uyumlandırılması ilkesi gereğince üçüncü ülke vatandaşlarının AB’ye girişlerinde izlenecek yöntemler, 
vize prosedürü, göç, sığınma, sınır ötesi suçların takibi gibi konularda üye ülkelerin ortak hareket etmesi 
hedeflenirken; insan, para ve emtia güvenliğinin sağlandığı bütüncül bir coğrafya oluşturulması amacına 
bir adım daha yaklaşılmıştır. 1990’ların sonundan itibaren entegrasyon sürecinin yoğunlaşmasına paralel 
üye devletlerin güvenlik taleplerinde de artış gözlemlenmeye başlamıştır. AB üyesi devletlerin dış sınır-
larının korunmasının bir merkezden idaresi 2002 Sevilla Zirvesi’nde kararlaştırılmışsa da; üye devletlerin 
ulusal egemenlik haklarından feragat edeceklerine yönelik çekinceleri bu konunun bir süre daha geri 
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planda tutulmasına neden olmuştur. 2004 yılına gelindiğinde ise kısa adı ‘Frontex’ olan Avrupa Birliği 
Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı’nın (European Agency for the 
Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European 
Union) faaliyete geçmesini sağlayan 25.11.2004 tarihli ve 2007/2004 OJL 349/12 sayılı Tüzük kabul 
edilerek yürürlüğe girmiştir. Tüzüğün 1’inci maddesi uyarınca Frontex’in kuruluş amacı gerek kişilerin 
serbest dolaşımı gerek özgürlük, güvenlik ve adalet alanı için dış sınır kontrolü ve gözetimi konusunda 
işbirliği yapılmasına duyulan gereklilik olarak tanımlanmıştır (Bilgin, 2017, s. 59). Bu amaç doğrultu-
sunda Frontex, üye devletlerin sınır güvenlik otoritelerinin işbirliği içerisinde çalışmasına yardımcı olma 
ve AB dış sınırlarının idaresinin koordinasyonuna hizmet etme görevlerini üstlenmiştir. Kuruluş süreci 
sonrasında 863/2007 sayılı Tüzük ile Frontex bünyesinde ‘Acil Sınır Müdahale Ekipleri’ oluşturulmasına 
karar verilirken; 2011 yılında yapılan ikinci bir değişiklikle dış sınırların kontrolünde entegrasyonun sağ-
lanmasına ve üye devlet sınır kontrol otoriteleri arasındaki işbirliğinin arttırılmasına ilişkin yeni hükümler 
getirilmiştir. Yapılan düzenlemelerin Arap Baharı sürecinde yetersiz kalarak deniz sınırlarında güvenliği 
sağlayamaması nedeniyle Frontex’in yetki ve görevlerinde artışa gidilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsam-
da deniz sınırlarındaki gözetimi artıracak ve güncel güvenlik gereksinimlerine yanıt verecek 2016/1624 
sayılı ‘Avrupa Sınır ve Kıyı Güvenliği Tüzüğü’ yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Avrupa Birliği Üye Ül-
kelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı’nın yetkilerinin genişletilmesi ve bu 
değişikliği yansıtmak adına kurumun adının ‘Avrupa Sınır ve Sahil Koruma Ajansı’ olarak değiştirilmesi 
ve Frontex isminin kullanımına devam edilmesi hüküm altına alınmıştır. 

Yeni Tüzüğün 8’inci maddesi ile Frontex’in faaliyet konuları üye devletlerle ortak operasyonlar dü-
zenlemek, koordine etmek ve üye devletlere yardım amacıyla acil müdahalede bulunmak, arama kur-
tarma çalışmalarını desteklemek, Avrupa Sınır ve Sahil Koruma ekiplerini hazır hale getirmek, teknik 
ekipman havuzu yaratmak, araştırma, soruşturma ve parmak izi hizmetleri ile üye devletleri sıcak noktada 
desteklemek, organize sınır ötesi suç ve terör faaliyetleri ile savaşmak, Avrupa Sınır Gözetim Sistemi 
çalışmalarına ve araştırmalarına yardımcı olmak, sınır denetim ve kontrollerinde inovasyon ve araştırma-
lara katılmak şeklinde sıralanmıştır (Bilgin, 2017). Ancak Frontex’in sahada somutlaştığı birincil faaliyet 
deniz yoluyla AB topraklarına ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin sınırları geçmesine engel olmak 
ve imkanlar dahilinde onları geldikleri noktalara geri göndermektir. Faaliyetlerini üye devletlere yapı-
lan çağrılar sonrasında üye devletlerce görevlendirilen personeller ve teknik ekipmanlarla gerçekleştiren 
Frontex’in ağırlıklı operasyon sahası İtalya, Yunanistan, Malta ve İspanya’dır.

“2006 yılında gerçekleştirilen ‘Gate of Africa’ isimli operasyonda, Kuzey Afrika’dan İspanya liman-
larına gelen teknelerde kaçak yolcu aramak suretiyle kapsamlı sınır kontrolleri gerçekleştiren Frontex, 
‘Hera I-II ve III’ olmak üzere yine İspanya deniz sınırında gerçekleştirilen operasyonlarda farklı bir 
statüde görev yapmıştır. Operasyonlardan ilkinde Kanarya adalarına gelen ve kimlik tespiti yapılamayan 
düzensiz göçmenlerin sayısını düşürmek amacıyla kimlik tespitinde görev alırken, ikinci ve üçüncü de, 
Birliğin Atlantik sınırının gözetim ve denetiminde yer alarak denizlerdeki can kaybının önüne geçmek 
öncelikli amaç olmak üzere yasadışı göç konusunda organize suçlarla mücadele etmek diğer bir amaç 
olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde öncelikli amacı Malta ve Lampedusa adasına yönelik düzensiz göç 
akışıyla mücadele olan ‘Nautilus’ isimli operasyonda da ev sahibi İtalya ve Malta’ya Birliğin güney deniz 
sınırlarının gözetim ve denetimin sağlanmasında yardımcı olmuştur. Benzer şekilde 2008 yılından itiba-
ren dönem dönem yürütülen ‘Poseidon’ operasyonlarında da Doğu Akdeniz’den Yunanistan ve İtalya’ya 
gelen düzensiz göçmen akışının önüne geçilmesi hedeflenmekte olup; Frontex, operasyonların her aşama-
sında görev yapmaktadır” (Bilgin, 2017, s. 62-63).
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Merkezi Varşova’da bulunan ve AB’nin eylemsel ajanslarından biri olan Frontex, temelde üye ülkeler 
arasından birinin yasadışı göç hareketliliklerine maruz kalması halinde AB üyesi diğer ülkelerin sağla-
yacakları desteğin koordine edilmesini planlamaktadır. Ülkelerin sınır tipine göre deniz, kara ya da hava 
operasyonları gerçekleştiren ajans, koşullara göre ‘risk analizi-planlama-uygulama-değerlendirme’ dön-
güsü içerisine girmektedir (Pawelczyk, 2015, s. 77). İlk aşamadaki risk analizi diğer görevler için de çok 
faydalıdır. Ajans, sınır geçiş noktalarından, uluslararası kuruluşlardan, ülke makamlarından, medyadan 
ve akademik araştırmalardan gelen bilgileri toplamaktadır. Bu bilgi, müdahale edilecek sınırdaki mevcut 
durumu raporlamak için de kullanılabilecektir. Frontex’de görev yapan uzmanlar sahip oldukları enfor-
masyonu kullanarak duruma yönelik eylem planları oluşturmaktadırlar. Organizasyonda, göçmenlerin 
uyruklarının nasıl belirleneceği, suç grupları ve ağları hakkında nasıl bilgi toplanacağı, uyuşturucu kaçak-
çılığı ve çalıntı araçlar hakkında hangi hukuki süreçlerin yürütüleceği gibi farklı konularda uzmanlaşmış 
personeller görev yapmaktadır. Olağan koşullarda kendi ülkelerinde görev yapan ancak başka bir ülkenin 
onlara ihtiyacı olduğunda kolaylıkla ajansa yardım edebilen bu kişiler, planlama aşamasındaki kilit ka-
rakterlerdir. Hazırlanan planlar kapsamında ortak harekat başlatılmakta ve sonrasında sahada yaşananlar 
hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapılmaktadır. Uygulama aşamasında dikkat edilmesi gereken bir 
diğer nokta da suçun mağdurları ile suç işleyenlerin ayırt edilmesidir (Pawelczyk, 2015). 

Ajansın deniz gücü yönetim merkezleri Doğu Akdeniz’de Pire-Atina ve Batı Akdeniz’de Madrid ol-
mak üzere düzensiz göçmen rotasındaki iki kritik noktada olup, operasyonlar bu merkezlerden idare edil-
mektedir. Küresel salgının başlamasının hemen öncesinde Türk-Yunan kara sınırına toplanan düzensiz 
göçmenlerin Edirne üzerinden sınırı geçmeye çabaları ‘Meriç 2020 Acil Sınır Müdahale’ operasyonu ile 
durdurulurken, yine Ocak-Mart 2020 döneminde 500’e yakın personel ile yürütülen ‘Ege 2020 Acil Sınır 
Müdahale’ çerçevesinde düzensiz göçmenlerin özellikle 5 Yunan adasına (Evros, Lesvos, Chios, Samos 
ve Kos) geçmelerine engel olunmuştur (Frontex, 2021c). Frontex’in deniz operasyonlarının asıl amacının 
yaşanan can kayıplarının önlenmesi olduğu sıklıkla ifade edilmekle birlikte, göçmen teknelerinin denize 
elverişliliği, devletlerin kurtarma yükümlülükleri dahi göz önüne alınmaksızın başka yöne veya üçüncü 
bir ülkeye geri itilmelerinin veya açık denizde bırakılmalarının bu amaca ne kadar uygun olduğu, kanaati-
mizce gerek uluslararası hukuka gerekse de AB hukukuna göre yeniden sorgulanmalıdır. Yakın dönem bir 
örnek olarak 2021 yılında Frontex’in göçmenleri Ege’de Türkiye’ye yasa dışı olarak geri itmesiyle ilgili 
açılan AB iç soruşturmasında hakları ihlal ettiğine dair ‘yeterli kanıt bulunamadığı’ sonucuna varılmış, 
ancak resmi raporlarda yer alan 5 olayla ilgili iddialara hiçbir cevap verilmemiştir. Brüksel merkezli ‘EU 
Observer’ internet sitesi, Frontex’ten temin ettiği belgelerle Atina hükümetinin Yunan Sahil Güvenliği’ne 
sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koymuş; Almanya’da yayım-
lanan Der Spiegel dergisinin de iddiaları haberleştirmesinin ardından 7 Avrupa ülkesinin uzmanlarından 
oluşan özel bir çalışma grubu durumu inceleyerek konuyla ilgili bir rapor hazırlamıştır. Raporda, Fron-
tex’in Ege denizinde göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye’ye geri itilmesinde temel hakları ihlal 
ettiğine dair ‘yeterli kanıt bulunmadığı’ kaydedilmiştir. Yürütülen kurum içi soruşturmada ise, suçlama-
lara konu olan 8 vakada Frontex’in ‘kusuru’ bulunmadığı, diğer 5 şikayetle ilgili ise ‘makul şüphenin 
ötesinde olayların tamamen çözülmesinin mümkün olmadığı’ sonucuna varıldığı açıklanmıştır. Frontex 
Direktörü Fabrice Leggeri, Avrupa Parlamentosu’nda Frontex ile ilgili inceleme grubu üyelerinin sorula-
rını yanıtlarken, “Nihai raporda Frontex’in temel hakları ihlal edilmesine katıldığına veya bu tür ihlallerde 
bulunduğuna dair kanıtlara dayalı bir sonuç bulunmamaktadır” diyerek ajansın politikalarını savunmuştur 
(Euronews, 2021a). Geri itme sürecine maruz kalan göçmenlerin açık ifadelerine ve çok sayıda uluslarara-
sı medya kuruluşunun bu durumu eksiksiz biçimde belgelemesine rağmen Yunan hükümetinin göçmenleri 
Türkiye'ye zorla geri gönderdiğini reddetmesi, uluslararası hukukun açık ihlalini gizleme çabası olarak 
değerlendirilmelidir. Türkiye, bu türden bir uluslararası hukuk ihlali sürecine tepkiyi en üst makamları 
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aracılığıyla dillendirmektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 28 Aralık 2021 tarihinde yapılan Sahil Gü-
venlik Komutanlığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki en önemli 
mesele, elbette ki düzensiz göçle mücadeledir ve burada özellikle Yunanistan tarafından yapılan geri itme-
ler hem ciddi bir sorundur hem de bütün dünyanın gözünün içine baka baka insanlık suçudur. Yunanistan 
unsurları, sınırlarına ulaşan düzensiz göçmenlerin yüzde 83’ünü geri itmektedir” açıklamasını yapmış 
ve “Frontex yüzyılımızın kara kurumudur ve kollarına siyah bant takmak zorunda olan bir kurumdur. 
Hayatları boyunca bunun sorumluluğunu üzerlerinde hissedeceklerdir. Temiz bir kurum değildir. Avrupa 
medeniyeti ve Avrupa, bu kurumun hesabını verecektir. Dünyanın en kirli kurumu Frontex’tir. Avrupa bu 
kurumdan vazgeçmelidir. Yargılamalarını yapmaktadırlar, bu yargılamaların sonunda Frontex kurumu 
mahkum olmalıdır ve elini ayağını dünyadan çekmelidir. Yirmi birinci yüzyıldaki Avrupa’nın hakikaten 
kara zihniyetinin en önemli temsilcisi Frontex kurumudur” değerlendirmesinde bulunmuştur. Yine bu 
toplantıda küresel salgın süreci olarak değerlendirebileceğimiz bir zaman aralığı olan 28 Şubat 2020-21 
Aralık 2021 tarihleri arasında düzensiz göçmenleri geri itme sebebiyle sahillerimizde 1430 deniz olayının 
kaydedildiği ve bu olaylarda toplam 42.879 göçmenin ölümden kurtarıldığı bilgisi paylaşılmıştır (AA, 
2021). Mevcut durum, Frotex’in yüklenmiş olduğu deniz kolluk kuvveti, deniz arama ve kurtarma faa-
liyetleri ve deniz sınır karakolu görevlerinden hiçbirini eksiksiz biçimde yerine getiremediği gibi, yeni 
sorunlara da neden olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir.

4. Küresel Salgın Süreci ve Düzensiz Göçmenlere Yönelik Etkisi
Uluslararası ilişkiler teorisyenleri ve kamu güvenliği uzmanlarınca yirmi birinci yüzyıl ‘uluslararası 

terörizm ile küresel savaş’, ‘iklim değişikliği ile mücadele’, ‘küresel göç ve insan hareketliliklerinin kül-
türel sonuçları’, ‘dijital teknolojiler ve iletişim kaynaklı toplumsal dönüşüm’ gibi başlıklar çerçevesinde 
sınıflandırılıp analiz edilmeye çalışılmaktaysa da, son çeyrek yüzyılda insani gelişime ve güvenliğe dam-
ga vuran süreçlerin ‘global sağlık yönetişimi’ başlığı çerçevesinde derlenmesi gerektiği açıktır. Geçen 
yüzyılda gerek hastalıkların tedavi yöntemlerindeki gelişmeler, gerek sağlık teknolojilerindeki keşifler 
ve ilerlemeler, gerekse de koruyucu halk sağlığı hekimliği anlayışının ulusal sağlık sistemlerince kabul 
görmüş ve yaygınlaştırılmış olması; 2000’li yıllarda insan sağlığına ilişkin pek çok teşhis ve tedavi so-
rununun çözüleceğine, dünya genelinde bulaşıcı hastalıkların kontrol edildiğine, sağlık teknolojilerinin 
desteğinde yaşam kalitesinin zirvesine ulaşılmış bir ‘bedenen ve ruhen esenlik hali’ne kavuşulacağına dair 
beklentilerin açığa çıkmasına neden olmuştur. Ancak bu beklentilerin –şimdilik (!)– boşa çıktığı ifade edi-
lebilecektir. Özellikle Afrika ve Asya’da temiz suya erişim güçlüğünün ve çevre kirliliğinin neden olduğu 
bölgesel salgınlara, 2003 yılında solunum yolu virüsü SARS, 2005 yılında kuş gribi virüsü H5N1, 2009 
yılında domuz gribi virüsü H1N1, 2014 yılında negatif polariteli RNA virüsü Ebola, 2015 yılında solu-
num yolu virüsü MERS gibi patojenlerin yol açtığı küresel salgınların da eklemlenmesi sonrasında insan 
yaşamına yönelik global riskler hızla artış göstermiştir. “HIV/AIDS, verem ve sıtma gibi diğer hastalıklar 
birçok gelişmekte olan ülkede yaygın şekilde görülmeye devam etmekte ve birçok durumda ilaca dirençli 
türleriyle ölümcül geri dönüşler gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda Batı’daki ve başka bölgelerdeki dev-
letler biyolojik silahlarla terör saldırısı gerçekleştirilmesinin olası sonuçları konusunda endişe etmektedir” 
(Elbe, 2017, s. 335). Son olarak da 2019 yılının son günlerinde başlayıp 11 Mart 2020 tarihinde Dünya 
Sağlık Örgütü’nün (WHO) küresel salgın ilan etmesiyle somutlaşan SARS Cov-2-19 pandemisi gibi insan 
yaşamının sürdürülebilirliği ve güvenliği konularında karşı karşıya kalınan tehditler, ‘global sağlık yöne-
tişimi’ olarak tanımlayabileceğimiz bir dizi karar alma sürecine odaklanmamızı zorunlu kılmıştır.

Sağlık alanında yaygınlaşma eğilimine giren salgınlar, geleneksel güvenlik stratejilerini mekan ve 
zaman düzeyinde sarsmakta ve iletişim gündeminin merkezine ‘en çok mağdur olanları’ almaktadır. Co-
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rona virüs (SARS Cov-2-19) pandemisinde de gözlemlendiği gibi karantinalar ve seyahat kısıtlamaları, 
bireylerin güvenlik algısında mekanın muğlaklaşmasına neden olmakta; insan ilişkilerinde ‘yakınlık’ artan 
risklere ‘mesafe’ ise güven duygusuna işaret etmeye başlamaktadır. “Dış kaynaklı tehdit olarak tanımlanan 
virüsler, mekan bağlamında toplumsal güvenlik sorunlarını tartışmaya açmakta ve kişisel fayda ile kolektif 
çıkar arasında uyumsuzluğu belirginleştirmektedir” (Özdemir ve Tellan, 2021, s. 216). Göç eyleminin, 
özellikle de küresel ölçekte düzensiz göçmen hareketliliklerinin, doğrudan doğruya mekan ile bağlantılı 
olması, insan güvenliği anlayışında ulus-devlet odaklı yaklaşıma sınır aşırı perspektiflerin de eklenmesi 
gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. Düzensiz göçmenliğin çok kısa zaman diliminde mekanlar arası kit-
lesel hareketliliğe dayalı işleyişi, salgın koşullarında hedef ya da transit coğrafya konumundaki ülkelerin 
büyük bir sağlık yönetişimi yükü altına girmesine neden olmaktadır. Evrensel sağlık hizmetleri sunumun-
da temel ilkeler olarak sıralanan uygulanabilirlik (availability – bireyin gereksinimlerini karşılanabilmesi 
için yeterli sayıda sağlık hizmet sunucusunun ve hizmet biriminin var olması), erişilebilirlik (accessi-
bility – sağlık hizmetlerine evde, işte, okulda, tatilde, toplumsal alanlarda, insan günlük yaşamının tüm 
mekanlarında erişilebilmesi ve erişim sürecinde herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşılmayacağının 
ve ayrımcılığa uğranılmayacağının garanti altına alınması), hizmet kalitesi (quality – sağlık hizmetlerine 
ulaşılmasının teknik, içerik ve sunum bakımından kaliteli, güvenli ve kolay olması), ödenebilirlik (affor-
dability – hizmet sunumunun insan onuru ve yaşam sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmayacak ölçekte 
ücretlendirilmesi ve kamu yönetimince desteklenmesi) ve kabul edilebilirlik (acceptability – sağlık hiz-
metlerinin psikolojik durum, sosyolojik yapı ve kültürel kodlarla uyumlu, cinsiyete bağlı talepleri göze-
ten bir içerikte güncellenebilmesi) çerçevesinde yapılan değerlendirmeler, SARS Cov-2-19 pandemisinde 
Türkiye’nin örnek bir strateji izlediğini ortaya koymaktadır (Ertem ve Keklik, 2019). Ülkemizde geçici 
koruma statüsüne sahip olan düzensiz göçmenler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarına doğrudan 
başvurabilmekte; ikamet ettikleri ildeki tüm sağlık hizmetlerinden vatandaşlarımızla aynı şekilde ve üc-
retsiz olarak faydalanabilmekte; gerekli görüldüğü takdirde özel sağlık kurumlarına ya da üniversitelerin 
araştırma hastanelerine sevk edilerek tedavilerine orada devam etme imkanı tanınmakta ve usulüne uygun 
olarak reçete edilen ilaçları eczanelerden ücretsiz olarak alabilmektedirler. Ayrıca göçmenlerin pandemi 
sürecinde ücretsiz olarak yürütülen inaktive ve MRNA aşı hizmetlerinden de herhangi bir ayrım gözetil-
meksizin yararlanmaları sağlanmıştır.  

Corona virüs (SARS Cov-2-19) pandemisi 17 Kasım 2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei 
bölgesindeki Wuhan şehrinde ilk vakanın görülmesi sonrasında açığa çıkmıştır. İnsandan insana bulaşan 
şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu önce Uzakdoğu Asya coğrafyasında hızla yayılmış, ardından Av-
rupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde görüldüğü rapor edilmeye başlamıştır. Mart 2020’de küresel 
salgının merkez üssünün Avrupa olduğu bildirilirken, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nce 
(WHO) küresel salgın olarak ilan edilmiştir. Bu çalışmanın tamamlandığı Şubat 2022 itibariyle dünya 
genelinde 415 milyonu aşan onaylanmış vakanın bulunduğu ve 5.849.234 hastanın virüs kaynaklı ola-
rak öldüğü tespit edilmiş durumdadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre toplam vaka sayısı Haziran 
2020’de 10 milyona, Ağustos 2020’de 25 milyona, Kasım 2020’de 50 milyona, Ocak 2021’de 100 mil-
yona, Ağustos 2021’de 200 milyona, Ocak 2022’de 300 milyona, Şubat 2022’de de 400 milyona ulaşmış 
durumdadır. Dünya genelinde her ülke karantina, kısmi sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması ve böl-
gesel giriş-çıkış yasağı gibi farklı uygulamalarla pandemiyi kontrol altına alınmaya çalışırken; pandemi 
sürecinde yüz yüze eğitime ara verilerek kurumlar uzaktan eğitim programları uygulamaya başlamış, spor, 
sanat ve kültürel alanlardaki toplu etkinliklere ara verilmiş, tiyatro, sinema, kahvehane, lokanta gibi kapalı 
mekan faaliyetleri durdurulmuş ya da sınırlandırılmıştır. Dünya genelinde sosyal izolasyon politikalarına 
yönelinmesiyle birlikte pandeminin ilk döneminde ülke içi ve ülkeler arası insan hareketlilikleri neredeyse 
durma düzeyine gelmiştir. Küresel ölçekte, ulaşım, nakliye ve taşımacılık hizmetlerinde toplam 108.000 
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seyahat kısıtlaması kararı alınmış ve farklı ülkelerde farklı düzeylerde bu kısıtlamalara halen devam edil-
diği de görülmektedir. Yine dünya genelinde havayolu ile seyahat yapan yolcu sayısı 2019 yılında 4.5 
milyar iken 2020 yılında 1.8 milyara 2021 yılında da 2.3 milyara düşmüş durumdadır (ICAO, 2022). Pan-
demi sürecinde iş, turizm ya da etkinlik kaynaklı insan hareketlilikleri keskin bir düşüş içerisine girmiş 
ve ulus-devletlerin, uluslararası toplulukların, ekonomik sektörlerin ve kültürel sistemlerin işleyişi adeta 
küresel ölçekte test edilmiştir. Aralık 2020’de başlayan virüse karşı aşı çalışmaları ise kısa sürede etkisini 
göstermiş ve dünya genelinde en az 1 doz aşısını olan birey sayısı Haziran 2021’de 1 milyara, Ağustos 
2021’de 2.5 milyara Kasım 2021’de 4 milyara erişmiş ve küresel ölçekte Şubat 2022’de iki doz aşısını 
tamamlayıp bir doz hatırlatma aşısını yaptırmış olan (3 doz aşılı) insan sayısı 1 milyarı aşmıştır. Salgın 
ırk, cinsiyet, yaş ya da etnik özellikler gibi farklılıklara bağlı bulaşma ya da hastalık seyri göstermemek-
te, hemen her grubu benzer biçimde etkilemektedir. Solunum yoluyla bulaşım sıklığının yüksek olduğu 
corona virüs, kalabalık ve iyi havalandırılmayan ortamlarda bireyleri birkaç dakika içerisinde infekte ede-
bilmektedir. Bu kapsamda, düzensiz göçmenlerin günlük yaşamlarını sürdürdükleri mekanların virüsün 
yayılımına uygun olduğu ifade edilebilecektir. 

Salgının başlaması ve 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’nce ‘pandemi’ olarak ilan edilme-
siyle birlikte dünya genelinde insanlar hızla psikolojik ve sosyolojik bir dönüşüm sürecine girmişlerdir. 
Çok kısa sürede mesafe, temizlik, korunma, bulaşıcılık, aşı, sağlık hizmetlerine erişim, karantina gibi 
kavramlar bir bütün olarak insanlığın günlük yaşam pratikleri içerisinde karşılık bulmaya başlamış ve ulus 
devletlerin ülke içi ve ülkeler arası insan hareketliliklerini kısıtlayıcı kararlar aldığı gözlemlenmiştir. Hiç 
şüphe yoktur ki, bu süreçten en çok etkilenen insan topluluğu farklı coğrafyalarda yaşamlarını sürdüren 
farklı kültürlerden göçmenler olmuştur. Düzensiz göçmenlerin pandemi öncesi dönemdeki hareketlilikle-
rine bakıldığında, 2015 yılında AB üyesi ülkelerin topraklarına farklı rotalar üzerinden yaklaşık bir mil-
yon Suriyeli göçmenin göç ettiği tespit edilmiştir. Bu durum, 2016 yılında Frontex’in de yeniden organize 
edilmesi de düşünüldüğünde, AB’nin daha katı bir deniz sınır güvenliği politikası benimseyeceğinin de 
habercisi olmuştur. Özellikle Ege ve İtalya sahillerinde mülteci botlarını durdurmak ya da geri itmek için 
AB sınır güvenlik güçlerinin gemilerle yüksek süratli manevralar yapması bu botların alabora olmasına, 
botlardan çok sayıda kişinin -özellikle çocuk ve kadın göçmenlerin- düşerek boğulmalarına neden ola-
bilmektedir. Benzer biçimde, yasal göç yollarının tıkanmış olması, göçmenlerin yasadışı yollardan AB 
üyesi ülkelere girme amacına odaklanmalarına sebep olmakta ve kısa sürede göçmen kaçakçılarının eline 
düşerek yüksek riskli yolculuklar gerçekleştirmelerine zemin hazırlamaktadır. Deniz ve hava koşullarının 
getirdiği risklere, sınır güvenliği unsurlarından kaçma çabaları da eklendiğinde gerekli malzeme ve do-
nanımdan yoksun, çoğu yeterince ya da hiç yüzme bilmeyen, göç etmeye çalıştığı coğrafyanın güvenlik 
ve sağlık ekipleriyle doğru düzgün iletişim kuramayan düzensiz göçmenlerin gerçekleştirdikleri bot yol-
culuklarının olası sonuçları kolayca öngörülebilecektir. Mevcut koşullara, Yunanistan, İtalya, Malta gibi 
ülke halklarının ‘göçmenler tarafından istila ediliyoruz!’ şeklinde özetlenebilecek korku psikolojisi ve 
hükümetlerinin bunu körükleyen ırkçı ve etnik ayrımcı söylemleri de eklemlendiğinde, pandemi öncesi 
durumun net bir fotoğrafı çekilmiş olacaktır.

Pandemi sürecinde, düzensiz göçmen botlarını kurtarma ve sahile ulaştırma amacıyla girişimlerde bu-
lunan ulusal-uluslararası sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının kısıtlamalar ve karantinalar nedeniyle 
durdurulması, sahanın bütünüyle güvenlik idarelerinin denetimine bırakılmasına yol açmıştır. Özellikle 
Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Frontex görev güçleri sistematik biçimde tekneleri taciz etme, 
botları geri itme ve kıta sahanlığı ihlalleriyle Ege Denizini adeta terörize etmektedir. Farklı örneklerde, 
Yunanistan’ın adalara çıkan düzensiz göçmenleri asker veya polis güçleri eşliğinde zorla can sallarına bin-
dirip yeniden denize saldıkları ya da düzensiz göçmenlere sığınma kamplarında sistematik şiddet uygula-
yarak, Türkiye’ye geri dönmeye zorladıkları bilinmektedir. Türkiye ise bir yandan düzensiz göçmenlere 
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sahip çıkan ‘ahlaki pozisyon’unu korurken öte yandan ALO 158 Sahil Güvenlik Komutanlığı Acil Yardım 
Hattı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Uygulaması gibi kanallardan gelen yurttaş bilgilendirme ve 
ihbarları ile kolluk güçlerinin istihbarat çalışmalarına dayalı olarak deniz yoluyla yürütülen göçmen ka-
çakçılığı ile mücadelesini sürdürmektedir.  

2021 yılının ilk 9 ayı itibariyle Avrupa Birliği’ne yönelik yasadışı sınır geçişlerinin sayısı % 68 artarak 
133.900’e yükselmiştir. Bu rakam yasadışı sınır geçişlerinin sayısının 91.000 olduğu, (SARS Cov-2-19) 
küresel salgınının patlak vermesinden önceki 2019 yılına göre % 47 oranında daha fazladır. Sadece 2021 
yılı Eylül ayında Avrupa’ya ana göç rotaları üzerinden 23.630 yasadışı giriş yapılmış olup; bu rakam 
2019 yılı Eylül ayına kıyasla % 17’lik ve pandemi kaynaklı sınır kısıtlamalarının yürürlükte olduğu 2020 
Eylül’üne kıyasla ise % 40’lık bir artışa denk düşmektedir. Pandemi sürecinde en yüksek oranda artan 
yasadışı giriş rotaları Orta Akdeniz ve Batı Balkanlar olarak kaydedilmiştir (Frontex, 2021a). Akdeniz ve 
özellikle Orta Akdeniz rotası, halen dünyanın en fazla can kaybı verilen göç yolları arasında yer almak-
tadır. BMMYK’nın resmi rakamlarına göre Ocak 2019-Aralık 2020 döneminde -denizlerdeki göçmen 
ölümlerine ilişkin sistematik izleme ve kamuya açık raporlama eksikliği nedeniyle rakamlar kesin olma-
makla birlikte- en az 2239 göçmenin Orta Akdeniz rotasından Avrupa’ya geçmeye çalışırken boğularak 
öldüğü ya da kaybolduğu bildirilmiştir (Frontex, 2021b). Bu süreçte Türkiye’deki düzensiz göçmenlerin 
botlarla Yunanistan ve İtalya’ya geçiş çabaları özellikle 2020 ve 2021 yıllarının ilk yarısında duraklama 
eğilimine girmişse de, Sahil Güvenlik Komutanlığı’mızca 2020 yılı genelinde 624 kurtarma olayında 
19.570 göçmenin, 2021 yılında da 848 kurtarma olayında 23.676 göçmenin kurtarılarak karaya ulaştı-
rıldığı bilinmektedir. Bu durum daha önceki yıllarda tespit edilen botlarla göç girişimleri (2015 yılında 
2430, 2016’da 833, 2017’de 495, 2018’de 686 ve 2019’da 1761 düzensiz göç olayı) ile karşılaştırıldığında 
durumun stabil bir özellik göstermeye başladığını bizlere söylemektedir (SG, 2022).  

Tablo 2. Pandemi Sürecinde Karasularımızda Gerçekleşen Düzensiz Göçmen Olayları

Tarih Düzensiz Göç 
Olayı

Kurtarılan 
Düzensiz 
Göçmen 

Sayısı

Tarih Düzensiz Göç 
Olayı

Kurtarılan 
Düzensiz 
Göçmen 

Sayısı
Ocak 2020 2014 2014 2014 2014 2014
Şubat 2020 2015 2015 2015 2015 2015
Mart 2020 2016 2016 2016 2016 2016
Nisan 2020 2017 2017 2017 2017 2017
Mayıs 2020 2018 2018 2018 2018 2018

Haziran 2020 2019 2019 2019 2019 2019
Temmuz 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Ağustos 2020 2021 2021 2021 2021 2021

Eylül 2020 2018 2018 2018 2018 2018
Ekim 2020 2019 2019 2019 2019 2019
Kasım 2020 2020 2020 2020 2020 2020
Aralık 2020 2021 2021 2021 2021 2021

2020 Yılı
Toplamı

Kaynak: SG, 2022
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Düzensiz göçmenleri pandemi sürecinde en şiddetli düzeyde etkileyen olay ise yaygınlaşan ve siste-
matikleşen ‘geri itme’ olmuştur. Geri itme, göçmenlere karşı yerleşik bir önyargıyı ortaya koymakta ve 
AB üyesi devletlerin uluslararası sınırlarda, göçmenlerin insan haklarını korumaya yönelik uluslarara-
sı yükümlülükleri reddettiklerini göstermektedir. 2 Temmuz 2020’de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Yüksek Komiserliği Özel Raportörü Felipe Gonzales Morales, Madrid Carlos III Üniversitesi tarafından 
düzenlenen ‘Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde Göçmenlerin İnsan Hakları’ konulu bir konfe-
ransta göç bağlamında uluslararası düzeyde kabul görmüş bir tanımın yokluğunda, “devletler tarafından 
alınan kararla, bazen üçüncü ülkeleri veya devlet dışı aktörleri de kapsayan çeşitli önlemler doğrultusun-
da, sığınmacılar da dahil olmak üzere uluslararası bir sınırı, bir ülkenin karasularını ya da uluslararası 
suları geçmeye çalışan göçmenlerin, insan haklarının korunması ihtiyaçları konusunda bireysel bir de-
ğerlendirme yapılmaksızın geride bırakmaya çalıştıkları ülkeye, bölgeye ya da denize geri gönderilmeye 
zorlanmaları”nın geri itme olarak tanımlanmasını önermiştir (UN Human Rights Council, 2021). Bu 
tanım çerçevesinde geri itme uygulaması yaygın görülen bir eylem olarak nitelenebilecektir. Geri itme, 
caydırıcılık, cezalandırma veya daha geniş ölçekli uluslararası stratejilerinin bir parçası olarak göçmenleri 
hedef almanın bir ölçütüdür. Geri itme uygulamaları, sınırlarda fiziksel engellerin ve gelişmiş gözetim ve 
caydırıcı ekipmanların konuşlandırılmasıyla birlikte göçmenler için hayati tehlike arz eden riskler açığa 
çıkarmaya taşımaktadır. Her yıl binlerce göçmen uluslararası kara ve deniz sınırlarını geçmeye çalışırken 
trajik bir şekilde ölmektedir. Sınırlardaki yetkililer tarafından yapılan müdahalelerde ve geri itmede güç 
kullanımı, göçmenlerin transit geçişteki kişisel sağlık ve güvenliklerini derinden etkilemektedir. Doğu 
Akdeniz göç rotası üzerinde yer alan Yunanistan, Frontex ile işbirliği içerisinde, gerek ulusal gerekse AB 
ortak sınır operasyonlarının bir parçası olarak kara sınırında ve denizlerinde özel güvenlik devriye ekip-
leri görevlendirmektedir. Bu ekiplerin görev aldığı olaylarda Ege Denizi’nde, özellikle de Rodos, Samos 
(Sisam) ve Simi (Sömbeki) adalarında, geri itmede bir artış olduğu belgelenmiş ve 2020 yılı Mart-Aralık 
ayları arasında 9.798 düzensiz göçmenin dahil olduğu 321 olay kayıtlara geçmiştir. Özel Raportör Felipe 
Gonzales Morales, dayak, elektrik verme, nehirden zorla geçirme, kıyafetlerinin çıkarılması, cinsiyete 
duyarlı olmayan vücut aramaları ya da başlarının çapraz şekilde boyanması gibi insanlık dışı veya aşağı-
layıcı muameleye maruz bırakılan göçmenlerin geri itilmelerinin, uluslararası norm ve standartları ihlal 
eden her türden güç kullanımını da içerdiğine dair endişelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşmıştır (UN 
Human Rights Council, 2021).

Geri itme bazen bir cezalandırma ve sözde caydırıcılık olarak da gerçekleştirilmekte ve göçmenleri 
düzensiz geçiş sonrasında veya uluslararası bir sınırı geçmeye teşebbüs etmeleri durumunda, hukukta 
olması gereken korumalardan mahrum bırakmaktadır. Geri itme kapsamında eylemi yapanlara ceza ve-
rilmemesi oldukça yaygın bir durumdur. Birçok ülkede göçmenlerin adalete erişimi kısıtlıdır; kendilerine 
yapılan insan hakları ihlalleri üzerinde durulmamaktadır; bu ihlalleri gündeme getirecek bir kamuoyu ya 
da önleyecek iç denetim mekanizması bulunmamaktadır ve güvenlik güçlerinin hukuk dışı eylemleri-
nin açığa çıkarılmasının ülke kamu idaresinin başarısızlığı olarak görüleceği düşünüldüğünden olayların 
üstü kapatılmaktadır. Ülkelerin sınırlarındaki bağımsız insan hakları izleme kurumlarının yetkilileri sınırlı 
sayıdadır ve devletlerin işbirliği olmadan geri itme de dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri veya sui-
istimalleri önlenemeyecektir. Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleş-
me’ye 1963 yılında getirilen Ek 4’üncü Protokol’ün 4. maddesindeki “yabancıların toplu olarak sınır dışı 
edilmesi yasaktır” hükmü, geri itmenin uluslararası hukuka aykırılığını açıkça göstermektedir. Topluca 
sınır dışı etme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce yabancı uyrukluları ülkeden ayrılmaya zorlayan her 
türlü tedbir olarak nitelenmekte; böylelikle kara sınırlarını geçenlere ve göçmen botları ile karasularına 
girenlere yönelik geri gönderme amaçlı müdahalelerin insan haklarına aykırı eylem olarak görülmesi 
gerektiği anlaşılmaktadır. 
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Türkiye ile jeopolitik gerilimi artırarak AB içi diplomasiden güç bulma stratejisine yönelen Yunanis-
tan, Mart 2020’de Türkiye üzerinden hareket ile kara ve deniz sınırlarını geçmeye çalışan sığınmacılara 
karşı sert bir yaklaşım izleyeceğini açıklamıştır. Pandeminin başlangıcında benimsenen bu strateji (sı-
nır ötesi insan hareketliliklerinin ülkenin ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelenmesi), AB 
hukuku kapsamında koruma arayan kişilere sağlanan insan hakları standartlarının ve usule ilişkin ga-
rantilerin ihlal edileceğinin habercisi ve yapılacak olanları haklı çıkarma çabasını bizlere göstermiştir. 
Bu dönemde görülen sınırlardaki sistematik geri itmeler ve uluslararası hukuka aykırı gayri resmi geri 
göndermeler, AB’nin güneydoğu sınır politikalarındaki sertleşmenin en açık ifadesi olmuştur (Cortinovis, 
2021). Devletlerin virüsün Avrupa’ya yayılmasına karşı koymak için getirdiği sınır kapatma ve seyahat 
kısıtlama kararları, hem AB içi hem de AB dışı hareketliliği etkileyerek, uluslararası korumaya ihtiyacı 
olan göçmenlerin Avrupa ülkelerine sığınma talebinde bulunmalarını zorlaştırmıştır. Buna paralel olarak, 
pandemi öncesi başlayan ve 2020 yılı boyunca da devam eden biçimde, AB dış sınırlarında sığınmacıların 
gayri resmi geri dönüşlerinin ve reddedilmelerinin yaygınlaştığına ilişkin raporlar çoğalmaya başlamıştır. 
Sadece Yunanistan sınırları değil, AB’nin dış sınırlarının farklı noktalarında (Batı Balkanlar ile Orta ve 
Batı Akdeniz rotaları da dahil olmak üzere) geri itmeler belgelendirilmeye başlamıştır (Cortinovis, 2021).

Tablo 3. Geri İtmeler ve Temel Hak İhlallerini Ele Alan Bazı Raporlar (Eylül 2018–Kasım 2020)

Tarih Yetkili Kurum Rapor Edilen Şiddet Türü Hangi Sınır?

Kasım 2020

Avrupa İşkenceyi Önleme 
Komitesi’nin 13-17 Mart 
2020 tarihleri arasında zi-
yareti ile ilgili Yunanistan 
Hükümetine Sunulan Rapor

İnsanlık dışı ve aşağılayıcı 
muamele teşkil eden gözaltı 
koşulları, geri itmeler, polis 
tarafından gözaltına alınan 
göçmenlere kötü muamele

Yunanistan-Türkiye

Eylül 2020

Hırvatistan Ombudsmanlığı, 
2019 yılı Ulusal Önleme Me-
kanizması Faaliyetlerinin Per-
formansı Raporu

Geri itmelerin bağımsız ve 
etkili bir şekilde soruşturul-
maması, uygunsuz polis dav-
ranışı

Hırvatistan-Bosna 
Hersek,

Hırvatistan-Sırbistan

Aralık 2019

Yunanistan Ombudsmanlığı, 
Ulusal Keyfi Olayların İn-
celenmesi Mekanizmasının 
Raporu

Irkçı motivasyonla fiziksel 
bütünlüğün ihlali Yunanistan-Türkiye

Kasım 2019

Hırvatistan Ombudsmanlığı, 
2018 yılı Ulusal Önleme Me-
kanizması Faaliyetlerinin Per-
formansı Raporu

Uygunsuz polis davranışı, 
fiziksel şiddet, toplu sınır dışı 
etme

Hırvatistan-Bosna 
Hersek,

Hırvatistan-Sırbistan

Ekim 2019
BMMYK, Umutsuz Yolcu-
luklar Raporu 
Ocak – Eylül 2019

Dayak, şiddet, geri itme, geri 
gönderme

Hırvatistan, Yunani-
stan, Macaristan ve 
Romanya’nın dış 
sınırları
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Pandemi sürecinde göçmenler, başta Yunanistan ve Hırvatistan olmak üzere AB sınır ülkelerindeki 
özel güvenlik birimleri tarafından zaman zaman şiddet de içeren yasadışı geri itmeye maruz kalmışlardır. 
7 farklı ülkenin gazetecileri tarafından yürütülen ve yaklaşık 8 ay süren araştırma neticesinde, mülteci-
lerin ve göçmenlerin üniformalı ve bereler giyerek yüzlerini gizleyen Yunan ‘özel birimleri’ tarafından 
yasadışı yollarla Türkiye sınırına geri itildikleri ortaya çıkmıştır. Lighthouse Raporu olarak adlandırılan 
araştırma sonuçlarına göre, Mart 2020 sonrasında Yunanistan’da yaşandığı iddia edilen 635 geri itme 
olayının kamuya açık video görüntüleri toplanmış; incelenen video görüntülerinin 15’inde mültecilerin 
Ege kıyılarına ulaşmasını engelleyen maskeli kişilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Türk Sahil Güvenlik 

Haziran 2019

Avrupa Konseyi Parlament-
er Meclisi, Göç, Mülteciler 
ve Yerinden Edilmiş Kişiler 
Komitesi, Avrupa Konseyi 
üye devletlerinde geri itme 
politikaları ve uygulamaları 
konulu rapor

Toplu sınır dışı etme, geri 
itme, polis tarafından fiziksel 
şiddet, göçmenlerin eşyaları-
na zarar verme, idari veya 
yasal prosedürlere erişim izni 
verilmemesi, geri gönderme

Hırvatistan-Bosna 
Hersek, 
Macaristan-Sırbistan, 
Yunanistan-Türkiye, 
Bulgaristan-Türkiye, 
Polonya-Beyaz Rusya, 
İspanya-Fas

Nisan 2019

Avrupa Konseyi Göç ve 
Mülteci Özel Temsilcisinin 
(24-27 Temmuz ve 26-30 
Kasım 2018 tarihlerindeki 
ziyaretleri kapsamında) Bos-
na-Hersek ve Hırvatistan 
Hakkında Bilirkişi Eylem 
Heyeti Raporu

Özet iadeler, kötü muamele, 
köpek ısırmaları, el koyma ve 
mülkün yok edilmesi

Hırvatistan-Bosna 
Hersek

Şubat 2019

Avrupa İşkenceyi Önleme 
Komitesi’nin 10-19 Nisan 
2018 tarihleri arasında zi-
yareti ile ilgili Yunanistan 
Hükümetine Sunulan Rapor 

Fylakio’da yer alan merkez-
deki kötü koşullar (yetersiz 
hijyen, aşırı kalabalık, açık 
alana sınırlı erişim), çocuk-
lar için yetersiz tedarik, geri 
itmeler

Yunanistan-Türkiye

Şubat 2019

İspanya Ulusal Araştırma 
Konseyi, BMMYK ve İs-
panya hükümetince ortaklaşa 
hazırlanan İspanya’ya Gel-
en Mülteciler ve Göçmenler 
Raporu

Psikolojik ve fiziksel istismar İspanya-Fas

Eylül 2018 

Avrupa Konseyi Göç ve 
Mülteci Özel Temsilcisinin 
(18-24 Mart 2018 tarihler-
indeki ziyaretleri kapsamın-
da) İspanya Hakkında Bil-
irkişi Eylem Heyeti Raporu

İspanya'nın artan göç akışla-
rıyla yüzleşmesine nasıl yar-
dımcı olacağına dair somut 
öneriler 

İspanya-Fas

Kaynak: FRA, 2020. 
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Komutanlığının kimliği tanımsız ve maskeli kişiler tarafından tekrar denize itilen 35 mülteciyi kurtardı-
ğını bildiren rapor, bereler giyerek yüzlerini gizleyenlerin Yunan sahil güvenlik birimlerinde görev yapan 
kişiler olduğunu ifade etmektedir (Al Jazeera, 2021). Benzer bir örnek Yunanistan’ın Midilli Adasında 
faaliyet gösteren ‘Legal Centre Lesvos-LCL’ isimli sivil toplum kuruluşunun, Ege Denizi üzerinden Yuna-
nistan’a geçmek isteyen göçmenlerin Yunan güvenlik güçleri tarafından Türkiye kara sularına geri itilme-
leri nedeniyle uğradıkları hak ihlali kapsamında Yunan devleti aleyhinde açtığı davadır. Davanın konusu 
2020 yılı içerisinde yaklaşık 200 düzensiz göçmenin hava şartlarından dolayı batma tehlikesi geçiren bot 
ve teknelerini Yunan karasularına çektikten sonra ‘maskeli’ sahil güvenlik unsurlarının şiddetine maruz 
kalmaları ve küçük botlara tekrar bindirilerek Türk kara sularına itilmeleri üzerinedir (Euronews, 2021b). 

Küresel salgın sürecinde (SARS Cov-2-19 pandemisinde) uygulanan hareketlilik kısıtlamaları, bazı 
göçmenler için büyük sorunlara neden olmuş ve sınırların kapatılmasına bağlı olarak güvenlik endişesi 
yeni bir boyut kazanmıştır. Pandeminin, menşe ülkelerden ayrılma, transit ve hedef ülkelere giriş, transit 
ve hedef ülkelerde kalma ve menşe ülkelere dönüş ile başlayarak uluslararası göç döngüsü boyunca göç-
menleri olumsuz yönde etkileyen büyük bir istikrarsızlaştırıcı olduğu kanıtlanmış durumdadır (McAuliffe 
ve Triandafyllidou, 2021). Pandemi, kamu otoritelerinin düzensiz göçmenlere belirlenmiş hareketlilik 
türlerini önerdikleri veya hareketliliklerin resmi olmayan kanallara yönlendirilerek kitlelerin adeta ha-
reketsizliğe zorlandığı bir dönem olmaktadır. Bu kapsamda alınan önlemlerin biçimi, etkinliği ve göreli 
etkisi ülkelere bağlı olarak değişiklik göstermiştir.

Tarih Yetkili Kurum

Menşe ülkelerinden 
ayrılma

Göçmenler, iş, eğitim veya aile birleşimi gibi planlı göç yolculuklarına çıkama-
dı. Sığınma talep eden veya istikrarsız ülkelerden başka bir şekilde ayrılma ihti-
yacı duyan kişilerin ayrılmaları engellendi, bu da onları şiddet, istismar, zulüm 
ve/veya ölüm riskine maruz bıraktı.

Transit veya hedef 
ülkelere giriş

Kısıtlamalar kademeli olarak uygulandığı ve/veya güçlendirildiği için düzensiz 
göçmenler (mülteciler ve sığınmacılar dahil) transit ve hedef ülkelere giderek 
daha fazla ulaşamaz hale geldiler. 
Hasat mevsimlerinde tarım gibi belirli sektörlerde etkiler keskin bir şekilde 
hissedildi ve küresel gıda tedarik zincirleri bozuldu.

Transit ve hedef 
ülkelerde kalma

Pandeminin göçmenlerin yerleşikliği üzerindeki etkileri derin olmuştur. Özel-
likle sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerine erişimi olmayanlar, mevcut işini 
kaybedenler bu süreçte yabancı düşmanı, ırkçılık ve farklı bahanelerle gözaltına 
alınma riskiyle de karşı karşıya kalmaya başlamışlardır. 
Ayrıca, kamplardaki ve kamp benzeri ortamlardaki mülteciler ve ülke içinde ye-
rinden edilmiş kişiler, fiziksel mesafeye ve diğer COVID enfeksiyon kontrol ön-
lemlerine elverişli olmayan sıkışık ve kötü yaşam koşullarına tabi olmuşlardır. 

Menşe ülkelere 
dönüş

Bazı ülkelerdeki sınır kapatma duyuruları, gelir veya sosyal korumaya erişim ol-
maksızın göç edilen ülkede mahsur kalma korkusuyla birleşerek gruplar halinde 
kaynak ülkeye dönüşe neden olmuştur.
Bazı göçmenler için de geri dönememe, bulunulan ülkede mahsur kalınmasına 
neden olmuştur.
Bazı Devletler toplu geri dönüş operasyonları uygulamışsa da, pek çok göçmenin 
geri dönüşleri sağlanamamış veya organize edilememiş; bu da göçmenleri risk 
altında bırakmıştır.

Kaynak: McAuliffe ve Triandafyllidou, 2021.
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Pek çok insan için göç eylemi, özünde, istenmeyen durumdan kurtulma, zor koşullardan kaçış süreci-
dir. Kişi, kendi yaşam koşullarına bedenen ve ruhen dayanamadığı anlarda göç kararı vermekte ve ‘daha 
iyi’ olarak değerlendirdiği koşullara ulaşabilmek için rasyonel karar verme sürecinin ötesinde duygusal 
davranışlar sergilemekte ve bu durum da onu, ailesini ve çevresini tehlikeye atabilmektedir. “İnsanlar, 
daha iyi bir yaşam umudu ile yasa dışı, tehlikeli ve zorlu yolculukları göze almakta, bu yolculuklarda 
ve gittikleri yeni yerlerde ve ülkelerde zor durumlarından faydalanmak isteyen çeşitli suç örgütlerinin 
eline düşerek, kölelik, fuhuş, zorla çalıştırma ve organ ticareti gibi çeşitli suçlara konu olabilmektedirler” 
(Korkmaz, 2021, s. 161). Düzensiz göçmenlik dinamiğinin yasadışı eylemlere yönelmesinin kolaylığı, bu 
durumu fırsata çevirmek isteyen suç organizasyonlarına zemin hazırlamaktadır. Göçmenlerin hedeflerine 
ulaşmak için her türden zorluğa katlanma eğilimi sergilemeleri, ellerinde kalan son paranın da yasadışı 
yolculuk için farklı yöntemler kullanılarak ve adeta gasp edilerek alınmasına ve insanlık onuruyla bağ-
daşmayacak biçimlerde seyahat ettirilmelerine yol açmaktadır. Çok sayıda göçmen bu seyahat sürecinde 
ölmekte ya da yaralanmakta; birçok defasında ise göçmenler ‘hedef ülke’ yerine başka bir ülkeye götürül-
mekte ya da göç yollarının üzerinde bulunan ‘transit ülke’lerden birinde terk edilmektedirler.

Yasadışı göç eyleminin ve göçmen kaçakçılığının ülkeler arası niteliği, birden fazla devleti ve daha ge-
nel çerçevede uluslararası toplumu etkilemesi nedeniyle ulusal mevzuatların dışında yasadışı göçmenlik 
ile mücadele edilmesini sağlayacak uluslararası hukuk belgeleri de kabul edilmiştir. Bu kapsamda 4 Ka-
sım 1950 tarihinde Roma’da imzalanan Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İliş-
kin Sözleşme ile bu sözleşmeye getirilen Ek Protokoller göç sürecine ilişkin ilk referans noktası olmuştur. 
Kişinin yaşam hakkını, kölelik ve zorla çalıştırma yasağını, özgürlük ve güvenlik hakkını tanımlayan söz-
leşmeye getirilen 16.09.1963 tarihli Ek 4. Protokol ile serbest dolaşım özgürlüğü, vatandaşların sınır dışı 
edilme yasağı ve yabancıların topluca sınır dışı edilme yasağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Ek 4. 
Protokol 2. maddesi “1- Bir devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkes, orada serbestçe 
dolaşma ve ikametgahını seçebilme hakkına sahiptir. 2- Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeyi 
terk etmekte serbesttir. 3- Bu haklar, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin korunması, 
suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, 
demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler olarak ve yasayla öngörülmüş sınırlamalara tabi tutulabilir. 
4- Bu maddenin 1. fıkrasında sayılan haklar, belli yerlerde, yasayla konmuş ve demokratik bir toplum-
da kamu yararının gerektirdiği sınırlamalara tabi tutulabilir” hükmü ile serbest dolaşım özgürlüğünü, 3. 
maddesi “1- Hiç kimse, tek başına ya da toplu olarak, uyruğu bulunduğu devletin ülkesinden sınır dışı 
edilemez. 2- Hiç kimse, uyruğunda bulunduğu devletin ülkesine girme hakkından yoksun bırakılamaz” 
hükmü ile vatandaşların sınır dışı edilme yasağını ve 4. maddesi de “Yabancıların toplu olarak sınır dışı 
edilmesi yasaktır” hükmü ile yabancıların sınır dışı edilme yasağını düzenlemektedir. Yine sözleşmeye 
getirilen 22.11.1984 tarihli Ek 7. Protokolün 1. maddesindeki “1- Bir devletin ülkesinde kurallara uygun 
olarak ikamet eden bir yabancı, yasaya uygun şekilde verilmiş bir kararın uygulanması dışında sınır dışı 
edilemez ve bu durumda bir kimse, a) sınır dışı edilmesine karşı gerekçeler öne sürebilme, b) durumu-
nu yeniden inceletme, c) yukarıdaki amaçlarla, yetkili bir merci önünde veya bu merci tarafından tayin 
edilecek biri ya da birileri önünde kendini temsil ettirme hakkını haiz olacaktır. 2- Sınır dışı edilmenin 
kamu düzeni yararı ya da ulusal güvenlik nedenleri açısından gerektiği hallerde, bir yabancı yukarıdaki 1. 
maddenin a, b ve c bentlerinde öngörülen haklarını kullanmadan sınır dışı edilebilir” hükmü ile de yaban-
cıların sınır dışı edilmelerine ilişkin usul güvenceleri getirilmiştir. 

Benzer biçimde göçmenlerin haklarını uluslararası düzeyde koruyan diğer metinler ise 1951 yılında 
Cenevre’de imzaya açılan ve Türkiye tarafından 359 sayılı Kanun ile uygun bulunarak 05.09.1961 ta-
rih ve 10898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kabul edilen ‘Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 
Sözleşme’ ile 1967 tarihli Ek Protokol;1990 yılında Birleşmiş Milletlerce imzaya açılan ve 4662 sayılı 
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Kanun ile uygun görüldüğü bildirilip 2001 yılında TBMM’de onaylanarak ulusal mevzuatımıza entegre 
edilen ‘Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’ ile 
2000 yılında imzaya açılan ve Türkiye tarafından 4800 sayılı Kanun ile onaylanarak 30.01.2003 tarihinde 
yürürlüğe giren ‘Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ ve ‘Ek Kara, Deniz ve 
Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol’ ile ‘Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Ço-
cuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol’dür. Türkiye, 1951 
Cenevre Sözleşmesi’ni zaman ve coğrafya sınırlaması çekinceleriyle imzalamıştır. “Buna göre Türkiye, 1 
Ocak 1951’den önce Avrupa’dan Türkiye’ye iltica etmek isteyen yabancıları mülteci olarak kabul etmek-
tedir. Daha sonra Türkiye 1967 tarihli Ek Protokol’ü onaylarken zamana ilişkin sınırlamadan vazgeçmiş 
ancak coğrafya ile ilgili sınırlamayı korumuştur. Buna göre Türkiye’de sadece zaman sınırlaması olmak-
sızın Avrupa’dan gelen kişiler mülteci olarak kabul edilmektedir. Türkiye, böylece Avrupa dışında ger-
çekleşen olaylar nedeni ile sığınma talep edenlere Sözleşme uyarınca mülteci statüsü verme zorunluluğu 
altında değildir” (Saçlı, 2019’dan aktaran Korkmaz, 2021, s. 166). Ülkemiz hukuk mevzuatını etkileyen 
bir diğer uluslararası düzenleme ise ‘Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 
Ek Protokol’leri olmuştur. Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol’ün 3. maddesinde göçmen kaçakçılığı 
“doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin vatandaşlığını 
taşımadığı veya daimi ikametgah sahibi olmadığı bir Taraf Devlete yasadışı girişinin temini”, yasadışı gi-
riş “giriş yapılan devletin yasal giriş için gerekli şartlarına uymaksızın, sınırı geçmek”, sahte seyahat veya 
kimlik belgesi “(i) seyahat veya kimlik belgesini bir devlet adına yapmaya veya düzenlemeye kanunen 
yetkili bir kişi veya kurum dışında, herhangi bir kişi tarafından herhangi bir şekilde maddi olarak sahte 
bir biçimde yapılmış veya değiştirilmiş ya da, (ii) usulüne uyulmadan çıkarılmış veya aldatma, yolsuzluk 
veya baskı yoluyla veya yasadışı başka bir biçimde elde edilmiş ya da, (iii) gerçek hamili dışında bir kişi 
tarafından kullanılan, herhangi bir seyahat veya kimlik belgesi” ve gemi “bir devlet tarafından sahip olu-
nan veya işletilen ve kullanımı sırasında hükümetin ticari olmayan hizmetlerinde bulunan gemiler, yüzer 
hizmet araçları ve savaş gemileri hariç, su kesimi olmayan tekne ve deniz uçakları dahil olmak üzere, 
su üzerindeki taşımacılıkta kullanılan veya kullanılmaya müsait her çeşit yüzer araç” şeklinde tanımlan-
mış ve Türk Ceza Hukuku’nda göçmen kaçakçılığı suçu bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. Özellikle 
Ek Protokol’ün 5. maddesi, göçmenlerin protokolde suç sayılan eylemlerin konusu olmalarından dolayı 
cezai kovuşturmaya tabi tutulmayacaklarını belirterek cezalandırılacak tarafı açıkça göstermektedir. Bu 
doğrultuda Türk Ceza Kanunu’nun ‘Özel Hükümler’ başlıklı ikinci kitabının birinci kısmında ‘Ulusla-
rarası Suçlar’ başlığı altındaki konular (soykırım, insanlığa karşı suçlar ve bunun için örgütlenme) bir 
araya getirilmiş; göçmen kaçakçılığı da bu kapsamda değerlendirilmiştir. Kanunun ‘göçmen kaçakçılığı’ 
başlıklı 79. maddesinde “(1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksa-
dıyla, yasal olmayan yollardan; a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, 
b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan, kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar 
hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 22/7/2010-6008/6 
md.) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. (2) (Ek fıkra: 
22/7/2010-6008/6 md.) Suçun, mağdurların; a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması, b) Onur kırıcı 
bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. 
(3) (Değişik:6/12/2019-7196/56 md.) Bu su çun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde 
verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısın-
dan bir katına kadar artırılır. (4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel 
kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur” düzenlemesi ile suçu oluşturan eylemleri 
gerçekleştirenlere verilecek cezalar belirlenmiştir. 
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Göçmen kaçakçılığı suçu ile salt ülkelerin sınır güvenlikleri tehlikeye düşmemekte ya da ülkeye giriş 
çıkış ile ülkede kalmaya yönelik kurallar ihlal edilmemektedir. Bunun dışında farklı hukuki süreçleri 
de harekete geçirmektedir. Göçmenlerin ‘hedef’ ya da ‘transit’ ülkede kamu düzenini sarsacak suçlara 
karışma oranları düşük kalmakla birlikte, kaçak olarak geldikleri ülkenin çok farklı sektörlerinde sigor-
tasız ve düşük ücretle çalıştıkları için vergi kaybına ve işsizliğin artmasına neden olmaktadırlar. Göçmen 
kaçakçılığının ve insan ticaretinin neden olduğu bir diğer sorun ise yasa dışı yollardan yapılan geçişlerde 
güvenlik güçlerinin müdahalelerinin ülkeler arasında politik gerilime yol açması ve göçmenlerin geri 
gönderilmesi nedeniyle ülkeler arası hukuki düzenlemelerde sorunlar açığa çıkarmasıdır. Düzensiz göç 
hareketlerinde bir ülkeden diğerine geçiş yaya olarak ya da insani yolculuğa elverişsiz olan kamyonlar, 
konteynırlar ya da botlar ile gerçekleştirilmektedir. Çok sıkışık, dar ve aşırı kalabalık ortamlarda, havasız, 
uykusuz, susuz ve gıdasız koşullarda taşınan göçmenler ‘onur kırıcı bir muameleye’ maruz kalmaktadır-
lar. Özellikle deniz yoluyla yapılan göçmen kaçakçılığında adeta birer ‘eşya’ imişcesine taşınan insanların 
sıklıkla yaralandığı ya da botlardan düşerek boğulup öldükleri görülmektedir. Bu durum göçmenlerin 
vücut bütünlüklerine ve yaşama haklarına yönelik bir suçun somutlaşmasına neden olmaktadır. Doktrin-
de, göçmen kaçakçılığı suçu ile bir yandan ulusal ekonomik düzene, uluslararası toplum düzenine, kamu 
düzenine ve kamu güvenliğine ilişkin toplumsal hukuki yararlar ihlal edilirken diğer yandan da yaşama 
hakkı, vücut bütünlüğü hakkı, mülkiyet hakkı, kişi özgürlüğü hakkı ve insanlık onuruna ilişkin bireysel 
hukuki yararların ihlal edildiği vurgulanmaktadır.   

Ülkemizde göçmen kaçakçılığı ile mücadeleyle ilgili kurumsal yapı 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi’nin 522. maddesinin 1. fıkrasına 13.09.2018 tarihinde eklenen (h) bendi ile “Türkiye’nin yaban-
cılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulanmasını takip etmekle görevli olup 
İçişleri Bakanının başkanlığında, İçişleri Bakanlığınca belirlenecek bakanlık ve kurum ve kuruluşların 
temsilcilerinden oluşan” Göç Kurulu’nun koordinasyonunda, Göç İdaresi Başkanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi, Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığından oluşmaktadır. Gerek bağımsız gerekse gerçekleştirdikleri ortak operasyonlarla göçmen 
kaçakçılığı girişimlerinin önlenmesi, suç işleyenlerin yakalanması ve organize suç girişimlerinin engel-
lenmesi yönünde yoğun bir faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Türkiye’yi deniz yolu ile terk etmeye çalışan düzensiz göçmenlerin botlarını kurtarmaya yönelik 2020 
yılında 624, 2021 yılında 848 operasyon gerçekleştirmiş; bu operasyonlarda yıllar bazında 19.570 ve 
23.676 düzensiz göçmenin hayatı kurtarılırken, 2020 yılında 37 göçmenin 2021 yılında da 15 göçmenin 
boğularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir (SG, 2022).

Sonuç
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Soğuk Savaş ve 11 Eylül terörist saldırısı gibi küresel jeopoliti-

ği etkileyen olaylar sonrasında topyekün dönüşen göç dinamiklerinin corona virüs (SARS Cov-2-19) 
pandemisi sonrasında da yeni bir biçim kazanacağını öne sürmek hiç de mantıksız değildir! Pandemi 
sürecine ilişkin yeni veri, kanıt ve analizler açığa çıktıkça teorik tartışma çerçevesi olgunlaşmakta ve 
uzun dönemli göç pratiklerindeki değişimi kavramamız kolaylaşmaktadır. Bu dönemde gerek devletler 
tarafından izlenen politikaların gerekse devlet dışı aktörlerin stratejilerinin irdelenmesi ve her ikisinin de 
sonuçlarının analiz edilmesiyle birlikte insanların önümüzdeki dönemde neden ve nasıl göç edeceklerine 
ilişkin sorulara yanıt verilmesi kolaylaşacaktır. 2000 yılında 173 milyon olan göçmen sayısının % 62 
oranında artış ile 2021 yılında 281 milyona çıkmış olması dünya genelinde insan hareketliliğinin arttığı 
bir süreç içerisinde olunduğunu; küresel iklim değişimi, uluslararası terör eylemleri, salgın hastalıklar, 
jeopolitik gerilimler, bölgesel kıtlıklar ve kitlesel açlıklar gibi güncel olaylar ile savaş, iç savaş, etnik 
şiddet, kültürel ayrımcılık, politik baskı, ekonomik buhran, deprem, sel ve felaketler gibi gelenekselleş-
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miş sorunların insanları yer değiştirmeye yönelttiğini; göç kararının bireysel talepler (hayaller, umutlar, 
beklentiler) ile sosyal beceriler (göç edilen kültüre adaptasyon, teknoloji kullanım yatkınlığı, dil öğrenme 
ve kullanma kapasitesi, insan ilişkilerinde empati) arasındaki gerilime bağlı olarak başarılı ya da başarısız 
sonuçlar (göç sürecini etkin biçimde yöneterek hedefe varma; hareketlilik arzusunun yetersizliğine bağlı 
olarak bulunduğu yerde kalma; sürecin belli bir aşamasında yeterli ısrar ve azmi gösteremeyerek kayna-
ğa geri dönme; özlemlerinin peşinden gitmekle birlikte kendini tehlikeli durumlarda bulma, yaralanma, 
hatta canını kaybetme) doğurduğunu bizlere göstermektedir. Pandemi, geri dönüş hareketliliklerinin de 
hedefe doğru yönelme kadar etkili bir göç eylemi ya da düşüncesi olduğunu hatırlatmaktadır. Özellikle 
virüsün yayılım hızının arttığı dönemlerde, ülke içerisinde kentsel alanlardan kırsal alanlara doğru insan 
hareketlilikleri ile daha yalıtılmış coğrafyalarda iş, konut ya da sektör değişiklikleri olağan hale gelmiştir. 
Bu periyotta yetersiz fiziki koşullarda, aşırı kalabalık ve sıhhi hijyen şartlarının bulunmadığı ortamlarda, 
maske ve diğer kişisel koruyucu ekipmanlara erişim eksiklikleri altında göçmen barınma merkezlerinde, 
mülteci kamplarında ya da yoksul kentsel bölgelerde ikamet eden düzensiz göçmenlerin virüs yayılımını 
ivmelendirme riski sergiledikleri de ifade edilebilecektir. Süreç içerisinde, ülkeye yakın dönemde gelmiş 
göçmenler açısından yüksek risk içeren metropollerde yaşamak güçleşmekte ve küresel salgınlar, düzen-
siz göçmen akışında duraklamalara, hatta zaman zaman geri dönüşleri başlatmaya bile yol açmaktadır: 
“Bu dönemlerde, geri dönüş, yerinde kalma imkânına sahip olmayan çok sayıda göçmen için mevcut tek 
seçenek olarak görülebilir. Bu bağlamda pandemiden etkilenen göçmenler, çoğunlukla çatışma ve afetler 
nedeniyle hedef ülkeye gelmiş risk altındaki göçmenleri tanımlamak için kullanılan ‘krizdeki göçmenler’ 
kategorisine girmektedir” (Martin ve Bergmann, 2021, s. 672). Ancak küresel salgının neden olduğu kı-
sıtlamaların ve kısıtlı kaynaklarını hedef ülkeye ulaşmak için harcayan göçmenlerin yeni bir hareketlilik 
için yeterli ekonomik güce sahip olamamalarının geri dönüş yollarını da kapayabileceği unutulmamalıdır. 
Afganistan’da 2020 yılı içerisinde yaşanmaya başlayan politik krizden kaçarak İran’a geçen 100.000’den 
fazla düzensiz göçmenin, virüsün İran’da çok hızlı yayılması nedeniyle bulaşıcı hastalıklarla başa çıkma 
kapasitesi daha düşük olan Afganistan’a geri dönmelerinin, pandemi bağlamındaki geri dönme pratikleri-
ne örnek olarak gösterilmesi mümkündür.                

Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nce küresel salgın olarak ilan edilen corona virüs (SARS 
Cov-2-19) pandemisi, dünya genelinde 5 milyonu aşan ölü sayısı ile halen devam eden bir küresel krizi 
açığa çıkarmış durumdadır. Yaşanan makro kriz insan hareketliliklerini yavaşlatır, hatta durdururken; de-
neyimledikleri mikro ve mezo krizler nedeniyle kitleler halinde düzensiz göç yollarına düşen insanların 
bu durumdan daha radikal biçimde etkilenecekleri açıktır. Dünya göç yolları içerisinde en köklü tarihsel 
geçmişe sahip olan Akdeniz üzerindeki hareketliliklerin de pandemiden etkilenmemesi olanaksızdır. Pan-
demi, kamu otoritelerinin kararları doğrultusunda ülkelerin kolluk güçlerinin kısıtlayıcı tedbirleri artırma-
larına, düzensiz göç hareketlerinin durdurulmasına, sınır güvenliğine yönelik yeni tedbirler getirilmesine 
ve de özellikle deniz yolundan hedeflerine yönelen düzensiz göçmenlerin daha yüksek riskli girişimlerde 
bulunmalarına neden olmuştur. Pandemi süreci hiçbir tereddütte yer vermeyecek biçimde bizlere, kriz-
lerin ancak yerleşikler ile göçmenlerin yardımlaşmasına dayalı eylemler sergilenmesiyle aşılabileceğini 
göstermekte; krizin küresel tehditten çok gerek insanlık gerekse de milletler için bir işbirliği fırsatı olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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COVİD-19 SÜRECİNDE ADLİ BİLİM UYGULAMALARI
Doç. Dr. Gökhan İbrahim ÖĞÜNÇ*

GİRİŞ
2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan 

ve ardından tüm dünyaya yayılan “Ağır Akut Solunum Sendromu Korona Virüs-2” (Severe acute respi-
ratory syndrome coronavirus 2 – SARS-CoV-2) salgını o tarihten itibaren devletlerin en önemli gündemi 
haline gelmiştir (DSÖ, 2020). Sosyal, ticari, üretim ve eğitim hayatlarında getirilen kısıtlamalar ile alınan 
tedbirler daha önce görülmemiş etkiler ortaya çıkarmıştır. Toplumların sosyo-ekonomik yapılarında deği-
şimler yaşanmış, suç kavramının niteliğinde ve niceliğinde başkalaşmalara neden olmuştur. 

Covid-19 salgını öncesi hiçbir toplumsal olay veya salgın adli bilimleri bu derecede etkilememiştir. 
Bunun nedeni salgına karşı tüm dünyada alınan ve sosyal hayatı, kamu hizmetleri ile kamu güvenliğini 
doğrudan etkileyen tedbirlerdir. Tedbirler neticesinde tüm dünyada suç sayılarında azalma meydana gel-
mekle beraber, suçlar nitelik olarak siber suçlara, telefon dolandırıcılığına ve aile içi şiddet olaylarına yo-
ğunlaşmıştır (Interpol, 2020). Bununla beraber, salgının yayılımını sınırlandırmayı hedefleyen vardiyalı 
çalışma veya uzaktan çalışma gibi çalışma şekilleri Adli bilimlerin her kademesinde görev yapan persone-
lin çalışma sistemini de etkilemiştir. Sonuç olarak vardiya sistemiyle birlikte ilk ekip, olay yeri inceleme, 
kriminal laboratuvar ve adli tıp laboratuvarı personeli başına düşen inceleme sayısında artış yaşanmıştır.

Adli bilim kurumlarında salgınla beraber sadece iş yoğunluğunda artış meydana gelmemiştir; daha 
önceki dönemlerde yalnızca KBRN tehditlerinde karşı karşıya kalınması beklenen kontamine olmuş bul-
gular incelenmesi gerçeği ve ihtiyacı, çok yaygın şekilde ortaya çıkmıştır. Pek çok kolluk teşkilatı ile adli 
bilim kurumumun bu şekilde bir tehdide uygun ne prosedürü ne de koruyucu ekipmanı mevcut değildi. 
Nitekim prosedür eksikliğinden dolayı uzun süre adli otopsiler yapılamamıştır (Pomara, Li Volti, ve Cap-
pello, 2020).

Adli otopsiler ölüm nedeninin, daha doğru ifadeyle ölümü meydana getiren mekanizmaların tespit 
edildiği çok önemli incelemelerdir. Eğer Covid-19 salgını gibi dünya çapında süratle yayılan bir salgın 
hastalık durumunda adli otopsilerin yapılmasına ilişkin akredite prosedürler mevcut olsaydı, salgının ilk 
zamanlarında SARS-CoV-2 virüsünün insan vücuduna etkileri detaylı olarak farklı adli tıp laboratuvar-
larında raporlanabilecekti. Nitekim adli tıp laboratuvarları rutin incelemeleri kapsamında ölüm mekaniz-
masının ortaya konulmasında çok yetkin durumdadırlar, bu kapasitelerinin Covid-19 salgının ilk aşama-
larında kullanılamaması önemli bir avantajın değerlendirilememesine neden olmuştur (Osborn vd., 2020).

Diğer taraftan bu dönemde adli bilimler alanında görev yapan birimlerin hiçbirinin teknik altyapı 
açısından geniş kapsamlı bir salgına hazırlıklı olmadığı da görüldü. İlk ekip, olay yeri inceleme, kriminal 
laboratuvarlar ile adli tıp laboratuvarlarında kullanılan kişisel koruyucu ekipmanların niteliklerinin (Ka-
tegori-C ve üzeri) yeterli olmadığı, çoğunlukla Kategori-D ve hatta sadece cerrahi maskeyle görev yapıl-
dığı görüldü. Ayrıca KBRN tehditleri kapsamında kullanılan “Negatif Basınçlı” laboratuvarların salgın 
hastalıklarda da önemli olduğu ve Türkiye dahil pek çok ülkede yeterli miktarda olmadığı görülmüştür.

Konuya başka bir boyutuyla baktığımızda; Covid-19 salgınının akademik çalışmalarda kendisini yo-
ğun olarak hissettirdiğini, bu dönemde pek çok yayının salgın ile ilgili olduğunu da görmek mümkündür. 
Bu etkinin sayısal olarak değerlendirilmesi amacıyla yapılan incelemede 18 Nisan 2022 tarihi itibariyle 
Google® arama motoruna “Covid-19” yazıldığından 3.110.000.000 genel sonuç bulunmaktadır. Goog-
le Akademik® arama motoruna “Covid-19” yazıldığından ise 4.940.000 akademik yazı bulunmaktadır. 
Arama sonuçlarından görüldüğü üzere Covid-19 hakkında pek çok akademik ve genel araştırma, haber 
* Adli Balistik Uzmanı, JSGA, Adli Bilimler Enstitüsü



122

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

veya bilgi yazıları yer almakta ancak Google Akademik® arama motoruna “Covid-19 Forensic Science” 
yazıldığında ise 47.600 adet akademik yazı listelenmektedir. Başka bir ifadeyle Covid-19 salgını ile yapı-
lan akademik çalışmaların yaklaşık %10’nu adli bilimlerle ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Bu çalışma kapsamında, Covid-19 salgının adli bilimler üzerindeki etkisini kısa adli bilimler kavramı-
na değinildikten sonra olay yerinden başlayarak kriminal ve adli tıp laboratuvarlarına olan etkisi, alınması 
gereken önlemlere değinilmeye çalışılmıştır.

1. Cürüm – İlim Mücadelesi: Adli Bilimler
Covid-19 Sürecinde Adli Bilim Uygulamaları başlıklı bölümde ilk olarak cürüm ile ilim mücadelesi 

olarak tanımlanan adli bilimler kavramının ve çalışma alanlarının tanımlanması, Covid-19 virüsünün adli 
bilimler özelinde risklerinin tespit edilerek alternatif metotların geliştirilmesi için temel hareket noktasıdır.

Türkiye’de adli bilimler alanında hazırlanan birçok literatürde “Adli Bilimler” (Forensic Sciences/
Forensics) tanımının “Adli Tıp” (Forensic Medicine) tanımıyla karıştırıldığı görülmektedir. Söz konusu 
kavram karmaşası tarihsel bir sürecin sonucudur. Öncelikle Adli bilimlerin ilk uygulama sahasını oluştu-
ran zehir bilimi ve tıp biliminin M.Ö.3000 yılına kadar uzandığı ve antik Mısır’da saray doktorlarının bir 
görevinin de yargıçlara danışmanlık yaptığı bilinmektedir. Bunun en ünlü örneği olan İmhotep, Mısır ha-
nedanlığının başyargıcı olan Pharaoh Zoserin’e ölüm davalarında danışmanlık ve araştırmalar yapmıştır. 
Bir manada ölümün nedenine yönelik ilk raporları düzenlemiştir (Koç ve Biçer, 2011). 

Adli bilimler kapsamında tıp bilimi haricinde bir bilim dalının kullanılmasının da yine antik dönemde 
görmek mümkün. M.Ö. 200 yılında Siraküz kralı II. Hiero som altından bir taç talimatı vermiştir. Ancak 
tacın som altından üretilmediğine ait duyumlar gelmesi üzerine Archimedes’i sahteciliğin tespiti için gö-
revlendirmiştir. Archimedes tarafından tacın som altından imal edilmediğinin tespit edilmesi, adli bilimler 
tarihinde tıp dışında bir bilimin (simyanın) kullanılmasının ilk örneği olmuştur (Hughes, 2005).

Bir duruşmada delil olarak kabul gören tarihteki ilk adli tıp raporu, Jules César’ın Antistius tarafın-
dan bıçaklanarak öldürülmesi olayında M.Ö. 44 yılında görülmektedir. Roma İmparatorluğunun resmi 
arşivlerinde bulunan doktorlar tarafından yapılan ölüm muayenesi raporuna göre Jules César, 23 bıçak 
darbesi almıştır ve bu yaralardan göğüs kafesine giren bıçak yarasından dolayı ölümün gerçekleştiği tespit 
edilmiştir (Özden, 1997).

Tarihteki ilk bilimsel metotlara göre gerçekleştirilen klasik otopsi 1111 yılında, ilk adli otopsi ise Fran-
sa’nın Monpelier Tıp Fakültesinde 1374 yılında gerçekleştirilmiştir. Adli tıp alanında ilk bilimsel yayın 
1507 yılında Almanya’da yapılmıştır (Öztürel, 1979). İlk adli tıp dersi ise yine Almanya’da 1650 yılında 
Leipzig Tıp Fakültesinin müfredatında yer almıştır (Özden, 1997).

Adli bilimlerin temelini teşkil eden adli tıp için Ambrose Pare; “adli tıp rapor bilimidir” tanımlama-
sını yapmıştır. Tıp disiplinlerinden elde edilen bulgu ve verilerin derlenip, hukuki sorunun çözümü ve 
hukukçuların şahıs, vaka ve olay yeri arasında bağ kurmalarını yarayan bilim dalıdır (Öztürel, 1979). Bu 
tanımlamanın adli bilimler tanımı ile hemen hemen aynı olduğu görülmektedir.

Görüldüğü üzere, hukuki bir konunun çözümünde bilimsel metotların uygulanması (Brenner, 2002) 
olarak tanımlanan adli bilimlerin, ilk uygulamalarının yoğun şekilde tıp alanında veya insan anatomisi ile 
ilgili alanlarda olmasından dolayı adli bilimlerin en temel alanı “Adli Tıp” olmuştur. Türk literatüründe 
bu kavramların karıştırılmasının nedeni ise yine tarihsel bir sürece dayanmaktadır. Zira Türkiye’de bir 
dava ile ilişkili ilk adli tıp incelemesi 1827 yılında Mektebi Fünun Tıbbiyei Şahanede kurulan “Meclisi 
Umuru Mülkiye-i Tıbbiye” bünyesinde gerçekleştirilmiştir. 1839 yılında Sultan II. Mahmut tarafından 
Galatasaray'da açılan Mekteb-i-Tıbbiyye-i Şahane'de ilk defa Tıbb-ı Kanuni (Adli Tıp) dersleri verilmeye 
başlanmıştır. 1840 yılında çıkartılan “Ceza Kanununname-i Hümayun”da ilk defa bilirkişilik kurumu, ölü 
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ve canlılarda “Adlî Tıp muayeneleri" yapılması gerektiği tanımlanmıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk adli 
otopsi Profesör Bernarde tarafından 1841 yılında yapılmıştır. İlk morg 1908 yılında İstanbul’da kurul-
muştur. (Emsley, 2012; Koç ve Can, 2009).

2005 tarihli Oxford İngilizce sözlüğünde adli bilimler, “Karmaşık, birbirine geçmiş bilim dalları” 
olarak tanımlanmış ve disiplinler arası yapısına dikkat çekilmiştir (Houck ve Siegel, 2010). Her bir olay 
özelliğine göre farklı bilim dallarının çalışma alanlarına giren bulguları barındırabilir. Bu nedenle tüm 
olaylarda geçerli bir kısa adli bilim dalları listesi mevcut değildir. Son derece kompleks ve çok değişkenli 
yapıları içerisinde barındıran bir çalışma alanı olan adli bilim dallarının Türkiye’de yaygın olan başlıca-
ları: adli antropoloji, adli balistik, adli bilişim, adli biyoloji, adli entomoloji, adli kimya, adli meteoroloji, 
adli muhasebe, adli mühendislik, adli odontoloji, adli otomotiv, adli palinoloji, adli patoloji, adli psiki-
yatri, adli tafonomi, adli tıp, adli toksikoloji, davranış bilimi, görüntü incelemeleri, iz inceleme, konuşma 
ve ses incelemeleri, kriminoloji, narkotik madde analizleri, olay yeri incelemeleri, parmak ve vücut izleri, 
patlayıcı madde analizleri, veri incelemeleri, yara balistiği, yazı ve belge incelemeleridir (Öztürel, 1979; 
Houck ve Siegel, 2010). 

Modern adli bilimlerin temelini 1910 yılında kurduğu ilk adli bilimler laboratuvarıyla atan Edmond 
Locard, 1920 yılında adli bilimlerin temel prensibi olan ve bir nesnenin diğer bir nesneye temas etme-
si; hatta statik elektrik veya vakum etkisiyle temasa gerek kalmadan nesneler arası madde transferinin 
olacağını ve bu durumun delil olarak kullanılabileceğini ifade ettiği “Değişim Prensibi”ni yayınlamıştır. 
Edmond Locard’ın günümüzde çok bilinen “Her Temas Bir İz Bırakır” ifadesi de söz konusu prensibin 
uygulamaya yansımasıdır (Baxter, 2015).

Adli bilimlerin olay yeri ve insan vücudu dışında kalan diğer bulguları üzerinde yapılan bilimsel 
araştırmaların kapsamında yer aldığı Kriminalistik bilimine ilişkin Türkiye’deki ilk faaliyetler de adli tıp 
uygulamaları kadar eskiye dayanmaktadır. 1899 yılında Alphonso Bertillon tarafından geliştirilen ve dö-
neminin tüm kolluk teşkilatlarında kullanılan Bertillion adli antropometri teknikleri Zaptiye Nezaretinde 
kullanılmaya başlanmıştır (Söylemez, 1977). 1900 yılında Viyana Polis Teşkilatında kullanılan parmak 
izi arşivleme sistemi esas alınarak İstanbul’da ilk parmak izi arşivi kurulmuştur. Bu arşivin tamamı 1909 
yılında 31 Mart olayları sırasında tahrip edilmiştir. 1910 yılında ise Macar asıllı Müslüman mülteci Yusuf 
Cemil Bey tarafından İstanbul’da “Daktiloskopi Dairesi” adında yeni bir birim kurulmuş ve günümüzde-
ki parmak ve avuç izi arşivlerinin temellerini oluşturacak ilk çalışmalara başlanmıştır. Aynı yıl çalışmalar 
meyvesini vermiş olay yerinden bulunan parmak izleri kullanılarak bir cinayet olayının faili tespit edil-
miştir (Öztürel, 1979).

Türkiye’de adli bilimler alanında faaliyet gösteren üç temel resmi bilirkişi kurumundan33  biri olan 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığının nüvesini oluşturan İstanbul 
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Beşinci Fen Şubesi, 1931 yılında parmak izi ve ayakkabı, araç las-
tik izlerinin incelenmesi ve kimlik tespiti için kurulmuştur. 1938 yılında Ankara’da Polis Enstitüsünde 
eğitim amaçlı ilk kriminal laboratuvar faaliyete geçirilmiştir. 1939 yılında İsviçre’den gelen Jean-Marc 
Payod Kriminalistik alanında Türk Uzmanların yetiştirilmesinde önemli faaliyetlerde bulunmuş ve Al-
manca ’da “Suç” manasına gelen “Kriminal” kelimesi o dönemde Türkçe diline girmiş ve kriminalistik 
laboratuvarlarının isimlerinde kullanılmıştır. 24 Şubat 1942 yılında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi 
Franz Von Popen’e yapılan suikast girişiminden elde edilen silahın seri numarasının ortaya çıkartılmasıy-
la hem uluslararası bir komplo açığa çıkartılmış hem de adli bilimlerin modern soruşturmalardaki önemi 
görülmüştür (Söylemez, 1977). Günümüzde faaliyetlerine devam eden EGM Kriminal Daire Başkanlığı 

33 Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, 
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı, 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı
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1978 yılında kurulmuştur (Resmi Gazete, 16309, 1978). İçişleri Bakanlığına bağlı diğer Kriminal Labora-
tuvar kurumu olan Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı 1993 yılında kurulmuştur (JGK KDB, 2019). Adli 
Tıp Kurumu ise bugünkü yapısına 1982 yılında çıkartılan 2659 sayılı kanunla kavuşmuştur (ATK, 2019).

Antik çağlardan günümüze suçun tespit edilmesinde, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinde ve 
adaletin sağlanmasında pozitif bilimlerin kullanıldığı adli bilimler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
kritik öneme haizdir. İnsan etkileşimin fazla olduğu olay yerinden başlayan kriminal ve adli tıp laboratu-
varlarında devam eden adli bilimler sürecinin 2019 yılından itibaren etkisini dünya çapında gösteren Co-
vid-19 salgınından etkilenmemesi düşünülemez. Covid-19 salgınıyla birlikte sosyal yaşantının azalması, 
kapanma sürecinin devreye girmesi, 2011 – 2018 yılları arasında düzenli artış gösteren adli olay sayısının 
sayısında 2019 – 2020 yılları (Tablo-1) arasında azalma yaşanmasına neden olduğu görülmektedir (Adalet 
Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021).

Cumhuriyet Savcılıklarına intikal eden dava sayısındaki azalma hem Jandarma ve hem de Emniyet 
kriminal laboratuvarı ile adli tıp kurumu tarafından yapılan inceleme sayılarının da azalmasına neden 
olmaktadır (Ersoy vd., 2021).

Bu durum sadece Türkiye’ye özgü değildir; örneğin Kanada ve ABD’de 1.000 kolluk görevlisine 
yapılan anket çalışmasında sosyal mesafe ve kapanmanın olduğu dönemde aldıkları çağrı sayısında %57 
oranında düşüş yaşandığı tespit edilmiştir (Devlin ve Connaughton, 2020).

Bu itibarla Covid-19 Sürecinde Adli Bilim Uygulamaları başlıklı bölümde olay yeri, kriminal labora-
tuvarlar ve adli tıp laboratuvarları açsından Covid-19’un etkileri ayrı ayrı ele alınmıştır.

2. Covid-19 Salgını ve Tehdidin Boyutları
2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinin Hubei kentinden tüm dünyaya yayılan “Ağır Akut 

Solunum Sendromu Korona Virüs-2” (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 – SARS-CoV-2) 
daha bilinen ismiyle Covid-19 (Ciottia vd., 2020) genetik yapısında geçirdiği değişimlerle birlikte beş 
farklı çeşit ile (Alfa, Beta, Gama, Delta ve Omicron) varlığını sürdürmektedir. Geçirdiği her bir değişimle 
Covid-19 virüsünün bulaşma mekanizması, kuluçka süresi, etki ettiği sistemler ve belirtilerinde değişiklik 
gözlenmiştir. Ayrıca henüz bölgesel olmakla beraber Covid-19’un sekiz farklı varyasyonu da (Epsilon, 
Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu) tespit edilmiştir (WHO, 2022).

2022 yılı Mart ayı itibarıyla tüm dünyada tespit edilen Covid-19 vakası sayısı 480 milyon civarındadır 
ve Covid-19 kaynaklı gerçekleşen ölüm sayısı 6 milyonun üzerindedir. Buna karşılık dünya genelinde 
uygulanan Covid-19 aşı dozu yaklaşık 11 milyardır (Johns Hopkins University, 2022). Covid-19 kaynaklı 
hastalığın en yaygın belirtileri, %83 oranıyla ateş, %82 ile öksürük, %31 oranıyla nefes darlığıdır (Wang, 
Hu, ve Hu, 2020). Bu belirtilere ek olarak gastrointestinal belirtiler olarak da %2-10 arasında kusma, ishal 
ve karın ağrısı şikayetleri görülmüştür (Lin, vd., 2020).

Yıl Soruşturma Sayısı Yıl Soruşturma Sayısı

2011 6.050.030 2016 7.398.616
2012 6.323.397 2017 8.479.555
2013 6.716.800 2018 9.252.208
2014 6.985.818 2019 9.342.676
2015 7.398.616 2020 8.995.141

Tablo-1 2011-2020 yılları arasında Cumhuriyet Savcılıklarına intikal eden dava sayısı (Adalet Bakanlığı, Adli 
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021)
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Salgın hastalığın yayılması bulaşma yolu ile yakından ilişkilidir. Covid-19 hastalığı, insandan insana 
ortalama 2 metre mesafeden hava (damlacık) yoluyla bulaşmaktadır. Bu durum hastalığın hızlı şekilde ya-
yılmasının en önemli nedenidir. Bu doğrudan bulaşma durumunun yanı sıra hasta olan bireyin hapşırması 
ve öksürmesi durumunda yüksek hızla etrafa yayılan damlacıkların ellere veya ellerin temas ettiği nesnelere 
bulaşması, ardından bu yüzeylere temas eden elin burun ya da ağıza temas etmesi suretiyle dolaylı bulaşma 
gerçekleşebilmektedir (Resim-1). Bir diğer bulaşma yöntemi olarak da tam kan, serum, idrar ve gaita kalın-
tıları ile temas görülmektedir (TC Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2020).

Boyutu >5-10 mm arasında olan damlacık yoluyla bulaşma olarak tanımlanan direk bulaş durumunda 
Covid-19 virüslerinin havada uzun süre asılı kalması beklenen bir durum değildir. Ancak, havada serbest 
şekilde hareket eden aerosol veya toz taneciklerine yapışması halinde Covid-19 virüsünün yaklaşık 3 saa-
te kadar havada asılı kaldığı ve hava akımıyla hareket ettiği tespit edilmiştir (Bourouiba, 2020). Hapşırma 
sonrasında tükürük damlalarında bulunan SARS-CoV-2 virüsünün 6 metre mesafeye kadar gidebildiği 
ve hava akımı etkisiyle bu mesafenin çok daha fazla arttığı tespit edilmiştir (Dbouk ve Drikakis, 2020).

Adli bilim çalışanları açısından Covid-19’un bulaşma koşulları değerlendirildiğinde, olay yerinden 
elde edilen Covid-19 virüsü ile kontamine olmuş bulgular veya olay yeri incelemesi sırasında havada asılı 
durumda bulunan virüse maruz kalma riskinin yüksek olduğu görülmektedir. (NPF, 2020)

Resim-1 Covid-19 Virüsünün Bulaşma Şekilleri (Interpol, 2020)
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3. Covid-19 Riskinin Temel Kolluk ve Adli Bilim Uygulamalarına Etkisi
Covid-19 salgını ve sosyal – ekonomik hayatta yaşanan kapanmaya bağlı olarak kent merkezlerinde 

nüfus yoğunluklarında seyrelme yaşanmıştır. Benzer şekilde, kamu hizmeti veren personelin sayısında da 
azalma yaşanmıştır. Birçok komu dairesinde vardiya sistemine geçilmiş, hatta imkân olması durumunda 
uzaktan çalışma sistemi uygulanmıştır. Kolluk personelinin verdiği hizmetin özelliği gereği bu süreçte 
uzaktan çalışma sistemi uygulanmamıştır. Olay yeri inceleme birimleri ile laboratuvar personeli vardiya 
sisteminde çalışmıştır (Öğünç, 2021).

Her ne kadar, tüm dünyada Covid-19 salgını nedeniyle kapanmanın yaşandığı dönemlerde suç istatis-
tiklerinde azalma meydana gelmiş olsa da kolluk teşkilatlarının vardiyalı çalışması ve kolluk personelle-
rinin de hastalanması nedeniyle personelin müdahale ettiği olay sayısında azalma meydana gelmemiştir 
(Felbab ve Brown, 2020). 

Olay yeri inceleme birimleri ile laboratuvar personelinin vardiya halinde çalışması, farklı vardiyaların 
aynı ekip otosunu, aynı cihaz ve ekipmanı kullanmasına neden olmaktadır. Bu durumda SARS-CoV-2 
virüsünün metal, plastik ve kumaş yüzeylerde aktif olarak kalabilme süreleri de dikkate alındığında her 
bir vardiya değişiminde özellikle ekip otolarının çok iyi şekilde dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Labo-
ratuvar ortamları daha kontrol edilebilir nitelikte olduğu için dezenfektasyon işlemleri daha etkin şekilde 
yerine getirilebilirken ekip otolarında bu süreç daha zordur.

Türk hukuk sisteminde adli olayın ve olay yerinin birinci dereceden sorumlusu Cumhuriyet Savcıla-
rıdır; kolluk birimleri Cumhuriyet Savcılarının talimatlarına göre olay yerinde inceleme gerçekleştirirler 
ve laboratuvarlar Cumhuriyet Savcılarının inceleme talepleri kapsamında test ve deneyler gerçekleştire-
rek “Uzmanlık Raporu” düzenler. Bu bağlamda Cumhuriyet Savcılarının direktifleri adli soruşturmanın 
başlangıcı niteliğindedir ve süreç içerisindeki tüm aşamalar için şarttır (5271 Sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu, 2004). 

Covid-19 salgının Türkiye’de görülmesi sonrasında Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 
arasında 13 Mart 2020 tarihinde adalet hizmetlerinin sağlıklı şekilde nasıl sağlanacağına ilişkin olarak yapı-
lan toplantıda “Duruşmaların ivedilik gerektirmeyen durumlarda ertelenmesi” kararı alınmıştır. Bu süreçte 
bazı Cumhuriyet Savcılarının sağlık nedenleriyle idari izinli sayıldıkları, diğer Cumhuriyet Savcılarının da 
nöbet sistemiyle çalışması, ikametlerinde bulundukları süre içerisinde de UYAP sistemi üzerinden adli iş-
lemleri takip etmeleri kararı Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınmıştır (İspir, 2021).

Covid-19 salgınıyla birlikte birçok ticari ve kamu iş ve işlemin çevrimiçi olarak yapıldığı görülmek-
tedir. Bu durum gerçek dünyadan farklı olarak siber suçların artmasına neden olmuştur ve adli bilişim 
alanında faaliyet gösteren uzmanların iş yükünü arttırmıştır (Interpol, 2020).

Salgın döneminin kolluk birimleri tarafından icra edilen görevin kalitesini de düşürdüğü üç başlık 
altında ele alınabilir. İlki hiç şüphesiz vatandaşla ve personel arasındaki iletişimin sınırlanmasıdır. Kol-
luk personeliyle olan iletişimin azalması, Amerika Birleşik Devletleri’nde vatandaşlar arasında korku ve 
endişe duygusunu arttırmıştır, zira kolluk personeli toplumlarda her zaman soğukkanlılığın ve olayların 
kontrol altında olduğunun güvencesi olarak görülmüştür (Brito, Luna, ve Sanberg, 2009). Salgınla birlikte 
kapanma ve izolasyonlar bu duyguyu olumsuz etkilemiştir. Türkiye’de bu durum daha farklı gerçekleş-
miştir; “Vefa Grubu” ve “Sosyal Dayanışma” faaliyetleri kapsamında kolluk birimleri kendi sağlıklarını 
riske atarak vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bu durumun diğer ülkelerin tersine Tür-
kiye’de kolluk-vatandaş ilişkilerini geliştirdiğinden söz etmek mümkündür (Öğünç, 2021).

Salgınla gelen ikinci kısıt, kaynakların rasyonel kullanımı alanında olmuştur. Öncelikle personel kay-
nağının planlanmasında sorunlar yaşanmıştır; hem vardiya sistemiyle personelin virüsle temas riski azal-
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tılmaya çalışılmış hem de hastalanan personelin görevden çekilmesi veya hastalanan yakınına refakat 
etmesi kapasite düşüşüne neden olmuştur. Ardından bütçe planlarında yer almayan ek kişisel koruyucu 
malzeme ihtiyacı, mali açıdan olduğu kadar yetersiz arz kapasitesinden dolayı tedarik işlemlerini güçleş-
tirmiştir (NPF, 2020).

Kolluk personeli tarafından sunulan hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir diğer husus da 
yaşanan kapanma süreciyle suç türlerinin değişmesidir. Kolluk teşkilatlarının pek çoğu bu değişikliğe ne 
teknik altyapı ne de konsept açısından hazırlıklı değildi (Jennings ve Perez, 2020).

Resim-2 SARS-CoV-2 Virüsünün Adli Bilimlere Etkisi
Covid-19 salgının adli bilimlere etkisi, olaya ilk müdahale, olay yeri incelemesi, kriminal laboratuvar 

ve adli tıp incelemeleri olmak üzere dört başlık altında toplanarak incelenmiştir (Resim-2).
3.1. Olaya İlk Müdahale Çalışmalarında Covid-19 Riski
Kolluk birimleri tarafından bir olayın haber alınmasının sonrasında veya kolluğun resen olaya müda-

halesi sonrasında olay yerine ilk ulaşan, olay yerinde acele tedbirleri alan, olay yerindeki yaralılara ilk 
müdahaleyi yaparak sağlık merkezlerine intikallerini koordine eden, devam etmekte olan bir olaya mü-
dahale ederek sonlandıran, olayın şüpheli ve tanıklarını tespit ederek gerekli tedbirleri uygulayan birim, 
“İlk Ekip” olarak tanımlanan kolluk personelidir. İlk ekip, kolluğun çok farklı birimlerinden olabilmekle 
beraber çoğunlukla asayiş görevini yürüten birim personelidir.

Söz konusu kolluk personeli görevinin doğası gereği kişilerle yakın temas halinde bulunmaktadır. Bu 
nedenle kolluk birimlerinden Covid-19 virüsüyle kontamine olmuş nesne ve kişilerle de ilk teması, genel 
olarak ilk ekip personeli yaşamaktadır (Jennings ve Perez, 2020). SARS-CoV-2 virüsünün öncelikli bulaş-
ma yolu olan damlacıklara (nefes alıp verme, hapşırma, öksürme, burun akması gibi hareketler) karşı cer-
rahi yüz maskesi kullanımı ve sosyal mesafenin korunması en etkili tedbirlerdendir (Ciottia, vd., 2020). 
Ancak birçok asayiş olayına müdahale sırasında sosyal mesafenin korunması mümkün değildir. Kolluk 
birimleri önlem olarak ilk ekip statüsünde olan personele cerrahi maske ve eldiven tedarikini salgının baş-
larından itibaren yapmaya başlamıştır (Öğünç, 2021). Bazı illerde kolluk birimleri kontrol noktalarında 
kişilerin kimlik belgelerini teleskopik kıskaçlar kullanarak almış ve kontrol etmiştir. 

Covid-19 virüsünün bulaşma mekanizmaları arasında yer alan gözlerin korunması için kolluk persone-
li vatandaşla temas halindeyken mutlaka koruyucu gözlük veya yüz siperliği takmalıdır (CDCP, 2020-a). 
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Salgın dönemlerinde kolluk birimleri genel kamu sağlığını koruma görevi çerçevesinde de hem karan-
tina ve kapanma tedbirlerinin uygulanmasını sağlamış hem de genel asayişi korumaya yönelik kolluk fa-
aliyetlerini icra etmiştir. Bu görevlerine ek olarak, “Sosyal Dayanışma” kapsamında karantinada bulunan 
vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için de faaliyet göstermişlerdir (Öğünç, 2021). 

Daha önce de ifade edildiği gibi kolluk personeli görevi sırasında en fazla vaktini sınırlı bir atmosfe-
re sahip olan ekip otolarında geçirmektedir. Ekip otoları, hem uzun süre kapalı (sınırlı) atmosfere sahip 
olmaları hem de küçük bir hacimde bulunan kişi sayısının fazla olması nedeniyle virüsünün yayılımı ve 
bulaşması için uygun ortam sağlamaktadır. Özellikle araçlarda gözetim altına alınan kişilerin nakilleri 
sırasında kullanılan küçük hacimli bölme yüzeylerinin SARS-CoV-2 virüsü ile kontamine olma ihtimali 
yüksektir. Bu bölmelerin her görev sonrasında ve vardiya değişiminde dezenfekte edilmesi gerekmekte-
dir. Bazı ekip araçlarında gözetim altına alının kişilerin nakilleri için ayrı bir bölme bulunmamaktadır. Bu 
durumda kolluk personeli ile diğer kişiler aynı ortamda solunum gerçekleştireceklerinden ötürü kolluk 
personelinin FFP2 standardında N95 maskeleri kullanmaları daha uygun olacaktır (Interpol, 2020).

INTERPOL tarafından kolluk personeli için hazırlanan Covid-19 kılavuzunda görev sırasında ve son-
rasında dört kurala dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir; ellerin dezenfektasyonu, ellerin göz, burun 
ve ağıza temas etmemesi, sosyal mesafenin korunması ve kullanılan tüm cihaz ile ekipmanların dezenfek-
te edilmesi (Interpol, 2020).

Resim-3 Covid-19 Virüsüne Karşı Tedbirler (Interpol, 2020)
3.2. Olay Yeri İnceleme Çalışmalarında Covid-19 Riski
Adli bir olaya kolluk birimleri tarafından müdahale edilmesinin ve olay yerinin korunmasına ilişkin 

gerekli acele tedbirlerin ilk ekip tarafından alınmasının akabinde olaya ait bulgu ve izlerin tespit edilerek 
koruma altına alınması ve toplanması işlemleri için olay yeri inceleme birimleri çalışmalarına başlamak-
tadır. 

Bu bölümde olay yerinde Covid-19 riski için değerlendirilen hususların, ilerleyen dönemde farklı 
salgınlar ve biyolojik tehditler için de dikkate alınması gerekmektedir. Bu başlık altında ifade edilen hu-
susların bu çerçevede değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Olay yeri inceleme birimleri inceleme sırasında virüs, bakteri, mantar ve toksik maddelerle konta-
mine olmuş nesnelerle temas etme riskiyle karşı karşıyadırlar. Söz konusu maddelere olay yeri inceleme 
personelinin maruz kalması, solunum, deri veya kan (enjeksiyon) yoluyla gerçekleşmektedir (Pigott ve 
Trendrup, 2003). Biyolojik risklerin en önemli özelliği, kuluçka süresinden dolayı maruz kalan personelin 
bundan haberdar olmaması ve uygun koşullarda temas ettiği diğer kişilere de yaymaya devam etmesidir 
(Fish, Stout, ve Wallace, 2011). Bilindiği üzere Covid-19 salgınının kaynağı SARS-CoV-2 virüsü, belir-
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tilen bulaşma yolları içerisinden en kolay ve etkin olan yolla, solunum (damlacık) yoluyla bulaşmaktadır. 
Bu durum olay yeri inceleme personelinin SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olma riskini arttırmaktadır. 

SARS-CoV-2 virüsü ile kontamine olmuş yüzeyler veya eşyalar, olay yerinde bulunan bulgular, virü-
sün bulaşmasına neden olabilecek kaynaklardır. Bu nedenle olay yerinde koruyucu ekipmanların personel 
tarafından giyilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca bir yerden başka bir yere virüsün taşınmaması için galoş 
giyilmesi, her bir olay yerinden diğerine gidildiğinde hiç kullanılmamış steril kişisel koruyucu ekipmanlar 
giyilmesi de önem arz etmektedir.

Yapılan çalışmalar Covid-19 (SARS-CoV-2)’nin yüzeylerde kalma durumunun SARS-CoV-1 ile ben-
zer olduğunu göstermiştir. Buna göre Covid-19 virüsünün plastik yüzeylerde 72 saat, paslanmaz çelik 
yüzeylerde 48 saat ve bakır yüzeylerde 4 saat stabil olarak kaldığı tespit edilmiştir (van Doremalen vd., 
2020). Covid-19 virüsünün yüzeylerde ortam sıcaklığına bağlı olarak stabil kalması incelendiğinde ise 
4oC’de 2 hafta stabil kalabilirken 70oC sıcaklıkta 5 dakika sonra aktifliğini kaybetmektedir. SARS-CoV-2 
virüsünün oda sıcaklığında ve 3 ila 10 pH değerlerinde aktif olduğu; A4 kâğıdı üzerinde 3 saat, ahşap ve 
kumaş yüzeylerde 2 gün, cam ve kâğıt paralarda 4 gün, cerrahi maske yüzeyinde ise 7 gün aktif olduğu 
tespit edilmiştir (Chin, vd., 2011).

Biyolojik bir materyalle kontamine olmuş bir olay yerinin incelemesi sırasında kullanılması gereken 
kişisel koruyucu malzemelerin, olay yeri incelemelerinin etkinliğinin arttırılması veya en azından normal 
olay yeri incelemeleriyle aynı seviyede inceleme yapılmasına uygun olarak tasarlanmış olması gerekmek-
tedir (Fish, vd., 2011).

Kişisel koruma ekipmanları, solunum yolunu koruyan ekipmanlar ve vücudu koruyan ekipmanlar ol-
mak üzere iki temel sınıfa ayrılmaktadır. Solunum yolunu koruyan ekipmanların başında cerrahi maskeler 
gelmekle beraber, tehdidin boyutuna göre Tablo-2’de özellikleri belirtilen daha yüksek yüz maskelerinin 
kullanılması gerekebilir. Vücut koruyucu ekipmanlar, yüz siperliği, eldiven, galoş ve koruyucu kıyafet 
(Kategori A, B, C ve D) olarak tanımlanmaktadır (Resim-4).

Koruma Seviyesi Koruma Özelliği

N95 Havadaki partiküllerin en az %95’ni filtre eder. Yağa karşı direnci yoktur.

N99 Havadaki partiküllerin en az %99’nu filtre eder. Yağa karşı direnci yoktur.

N100 Havadaki partiküllerin en az %99,97’sini filtre eder. Yağa karşı direnci yoktur.

R95 Havadaki partiküllerin en az %95’ni filtre eder. Yağa karşı kısmi direnci 
vardır.

P95 Havadaki partiküllerin en az %95’ni filtre eder. Yağa karşı yüksek direnci 
vardır.

P99 Havadaki partiküllerin en az %99’nu filtre eder. Yağa karşı yüksek direnci 
vardır.

P100 Havadaki partiküllerin en az %99,97’sini filtre eder. Yağa karşı yüksek diren-
ci vardır.

Tablo-2 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) standardına göre yüz maskelerinin 
koruma özellikleri (NIOSH, 2021)
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Resim-4 Koruyucu Kıyafetler (CBRNPro, 2022; Fish, vd., 2011)

Kategori A Koruyucu Kıyafet: Katı, sıvı ve gaz halindeki kimyasal maddelere karşı yüksek derecede 
solunum, cilt ile gözleri koruyan kıyafetlerdir. Kategori A koruyucu kıyafetler, dış atmosferden bağımsız, 
pozitif basınçlı, tam kapalı (Kapsüllü) ve bağımsız (tüplü) solunum cihazı bulunan, kimyasal aşındırıcıla-
ra karşı dayanıklı iç ve dış eldivenli, botu çelik burun ve gövdeli olan, soğutmalı ve çift yönlü haberleşme 
sistemine sahiptir (Fish, vd., 2011).

Kategori B Koruyucu Kıyafet: Yüksek solunum korumasına sahip olan ancak cilt koruması daha 
düşük olan ve yüz siperliği ile göz koruması sağlayan, aşındırıcı olmayan kimyasal sıvı sıçramalarına 
dayanıklı, kimyasal gaz buharına karşı koruma sağlamayan kıyafettir. Kategori B koruyucu kıyafetler, 
pozitif basınçlı, bağımsız (tüplü) solunum cihazı bulunan, kimyasal aşındırıcılara karşı dayanıklı iç ve dış 
eldivenli, botu çelik burun ve gövdeli olan ve çift yönlü haberleşme sistemine sahiptir (Fish, vd., 2011).

Kategori C Koruyucu Kıyafet: Olay yerinde havaya yayılan kimyasal maddenin ve konsantras-
yonun bilinmesi halinde uygun filtreli solunum maskesi veya elektrikli hava temizleyici cihaza bağlı 
maskesi bulunan, sıvı sıçramasına ve atmosfer kirleticilerine karşı koruma sağlayan ve özellikle kirli 
bomba (KBRN unsurlarıyla güçlendirilmiş el yapısı bomba) risklerinin olduğu olay yeri incelemelerinde 
kullanılmaya uygun koruyucu kıyafetlerdir. Yüksek solunum korumasına sahip olan maske pozitif basınç 
sağlayacağı için tehlikeli ortamlarda olay yeri inceleme personelinin güvenli şekilde çalışmalarına imkân 
tanır.  Kategori C koruyucu kıyafetler aşındırıcı olmayan kimyasal maddelere dayanıklı kapüşonlu giysi-
lerin (tulumlar; kimyasallara dayanıklı iki parçalı tulum, tek kullanımlık kimyasallara dayanıklı tulumlar), 
kimyasal aşındırıcılara karşı dayanıklı iç ve dış eldiven, çelik burun ve gövdeli bot, yüz siperliği ve çift 
yönlü haberleşme sistemi bulunmaktadır (Fish, vd., 2011).

Kategori D Koruyucu Kıyafet: Kategori D koruyucu kıyafetler, olay yeri incelemede ve kriminal 
laboratuvarlarda kullanılan temel koruma sağlayan tulum tarzı kıyafetlerdir. Bu kıyafetler özellikle incele-
me yapılacak yerin atmosferinde herhangi bir biyolojik veya kimyasal ajanın olmadığının bilindiği ayrıca, 
yüksek derecede aşındırıcı kimyasal maddelerin olmadığı olay yerlerinde tercih edilmektedir. Bu kategori 
kıyafetlerde N95 yüz maskeleri ile cerrahi yüz maskeleri, eldiven (gerekli olması halinde kimyasal aşındı-
rıcı maddelere karşı dayanıklı), galoş veya ihtiyaç halinde çelik burunlu ve gövdeli bot, yüz siperliği veya 
gözlük kullanılmaktadır (Fish, vd., 2011).
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Olay yerinde hangi kategorideki koruyucu kıyafetin giyileceğinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar 
değerlendirilmelidir (Fish, vd., 2011):

1. Olay yerindeki kimyasal, biyolojik, radyolojik madde riski,
2. Olayda personelin alacağı görev ve görevin getirdiği kimyasal, biyolojik, radyolojik maddelerle 

temas düzeyi,
3. Olay yerinin ortam sıcaklığı,
4. Olay yerinin fiziksel durumu ve çalışma koşulları,
5. Kontaminasyon riskinin ortaya çıkmasından ne kadar süre olay yerine ulaşıldığı ve kontaminas-

yon riskinin devam edip etmediği, dozajının ne olduğu,
6. Olay yerine girilip girilmeyeceği, olay yerine ulaşım ve erişim ile olay yerinde hareket güzergah-

ları.
Covid-19 riskinin mevcut olduğu olay yerlerinde kişiler ve nesnelerle temas durumunda genel esas 

olarak Kategori D kıyafetlerin giyilmesi yeterli olacaktır. Ancak, çok kalabalık olan ve yeterli havalandır-
ması olmayan bir olay yerinde koruyucu kıyafetin kategorisi “C”ye çıkartılabilir.

Salgın hastalık ve biyolojik ajan riski olmayan normal olay yerinde yapılan inceleme ile SARS-CoV-2 
gibi virüs riskinin olduğu olay yerinde inceleme arasında hem inceleme hem de numunelerin toplanması 
ve laboratuvarlara intikali sırasında farklar bulunmaktadır. Olay yerinden elde edilen ve SARS-CoV-2 
virüsü ile kontamine olma ihtimali olan bulguların paketlenmesinde ve nakledilmesinde diğer bulgulara 
göre özel tedbirlerin uygulanması gerekmektedir. Olay yeri inceleme personeli eğitiminde SARS-CoV-2 
virüsü gibi biyolojik materyalle kontamine olmuş bulgulara müdahale yöntemlerine de yer verilmelidir.

Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif bir maddeyle kontamine olmuş bir olay yerinin incelenmesinde 
tek sorumlu birim olay yeri inceleme değildir. Ortamı kirleten unsurun ne olduğunun tespit edilmesi için 
yetkili otoritenin (Türkiye’de AFAD bu görevi üstlenmiştir) olay yerinde keşif çalışması yapması ve teh-
didin niteliğini tespit etmesi gerekmektedir. Kontaminasyon kaynağı olan unsur tanımlandıktan sonra dört 
basamaklı bir incelemenin yapılması gerekir. Olay yeri incelemesi bu sürecin üçüncü basamağını teşkil 
etmektedir.

İlk ekip olay yerinde çevre emniyetini aldıktan ve acele tedbirleri uyguladıktan sonra ikinci aşamada 
AFAD ekipleri tarafından tehdidin tespiti yapılır. Üçüncü aşamada belirlenen tehdidin özelliklerine bağlı 
olarak olay yeri inceleme ekipleri uygun koruyucu ekipmanla olay yerinde incelemeye başlar ve olay 
yerinden elde edilen bulgular uygun şekilde paketlenerek laboratuvarlara intikal ettirilir. Dördüncü ve son 
aşamada kriminal laboratuvarlarda ve adli tıp kurumunda olay yerinden toplanan bulgular incelenmeye 
başlanır (NCBRT, 2007).

Kontamine olmuş bir olay yerinde yapılacak incelemelere ilişkin eğitimlerin alınması, prosedürlerin 
hazırlanması ile uygun koruyucu ve inceleme ekipmanlarının tedarik edilmesi gerekmektedir. Normal 
olay yeri incelemesi dahi karmaşık bir süreçken kontamine bir olay yerinin incelenmesi daha da karmaşık 
ve zorlayıcıdır. Personeli zorlayan şartların başında giyilen koruyucu ekipmanlar gelmektedir. Koruyu-
cu ekipmanlar sıcak stresi, solunum baskılanması, kapalı ortam stresi, hareket ve görüş sınırlaması gibi 
olumsuzlukları beraberinde getirmektedir ki bu olumsuzluklar uzman personelin motor kabiliyetlerin-
de yetersizliklere ve oryantasyon problemleri ile konsantrasyon eksikliğine neden olmaktadır. Özellikle 
hareketlerdeki kısıtlama kontaminasyonun artması riskini doğuracaktır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça 
Kategori A ve Kategori B kıyafetleri tercih edilmemelidir (Fish, vd., 2011).

KBRN tehdidinin olduğu olaylarda AFAD tarafından gerekli numuneler alındıktan sonra, olay ye-
rinde veya emniyetli bir bölgede kurulacak “Arındırma (Dekontaminasyon)” merkezinde olay yerinden 
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elde edilen bulgular arındırıldıktan sonra kriminal laboratuvarlar ile adli tıp laboratuvarlarına usulüne 
uygun olarak paketlenerek gönderilmelidir. Bu noktada arındırma işleminde kullanılacak kimyasalların 
özelliklerinin iyi bilinmesi ve olay yerinden elde edilen bulgulara veya üzerlerinde bulunan izlere zarar 
vermediğinden emin olunması gerekmektedir (Fish, vd., 2011). 

Covid-19 salgının sırasında SARS-CoV-2 virüsü ile kontamine olmuş ve biyolojik inceleme yapılması 
istenmeyen bulguların bulunduğu nesnelerin arındırılmasında monokromatik 20sn ile 9dk arasında sürey-
le UV-C (254nm) ışınına maruz bırakma yöntemi kullanılabilir (Criscuolo vd.,  2021). Ancak biyolojik 
inceleme yapılması planlanan numuneler üzerinde UV-C ışınının DNA’daki STR bölgelerine zarar ver-
me ihtimali olduğu için kâğıt bir delil torbasına konulduktan sonra 40 dakika süresince 56oC sıcaklıkta 
bekletildikten sonra arınma işlemi tamamlanmaktadır. Bu yöntemin STR bölgelerine zarar vermeyeceği 
değerlendirilmektedir (Yang, vd., 2020). 

Olay yerindeki şüpheliler ile diğer kişilerle etkileşime geçilirken sosyal mesafenin mutlaka korunması 
gerekmektedir. Ancak kişilerden parmak izi, ağız içi ve atış artığı sürüntüsü (svap) alınması gibi bulgu 
ve izlerin elde edilmesi sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı da aşikardır. Bu nedenle numunenin 
alınacağı kişinin uzaktan yapılan ölçümü neticesinde vücut ısının 37oC’den daha düşük olması durumun-
da N95 (FFP2) standardında yüz maskesi takmak suretiyle numuneleri alabilir (Lippi, vd., 2020). Ancak 
vücut ısının 37oC’den daha yüksek olması durumunda Kategori D kıyafeti ile numunelerin alınması ge-
rekmektedir (Yang, vd., 2020; Prajapati ve Kaur, 2021).

Kan veya diğer vücut sıvılarının olay yerinde veya ceset üzerinde bulunması sık karşılaşılan bir du-
rumdur. Her ne kadar Covid-19, SARS ve MERS virüslerinin kan yoluyla bulaştığına ilişkin yeterli veri 
olmasa da (Zhang, vd., 2020) kan ve diğer sıvılarla temas halinde bulaşma riskinin olmadığı da söyle-
nememektedir (TC Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2020). Bu nedenle olay yerindeki 
bulgulara temas ederken rutin prosedürlerde olmasına rağmen tek kullanımlık eldiven ve tek kullanımlık 
steril tulum (Kategori D) kullanımına dikkat edilmeli, her bir numune ile temas sonrasında eldivenlerin ve 
tulumların temiz bir ortamda değiştirilmesine özen gösterilmelidir (Lippi, vd., 2020).

Parmak ve avuç izi, ağız içi sürüntüsü, atış artığı sürüntüsü veya kan numunesi ya da kıyafetleri 
incelenmek üzere alınan kişinin Covid-19 olduğunun öğrenilmesi durumunda, mutlaka inceleme istem 
yazılarında (müzekkerelerde) durum belirtilmeli, biyolojik tehlikeye sahip materyallere uygulanan pro-
sedürlerin olay yeri inceleme personeli ile laboratuvarlarda görevli personel tarafından uygulanması sağ-
lanmalıdır. Bu durumda Biyolojik Güvenlik Seviye 3 korumaya sahip kişisel ekipmanlar ile numunelere 
işlem yapılmalıdır (Lippi, vd., 2020). 

3.3. Kriminal Laboratuvar Çalışmalarında Covid-19 Riski
Covid-19 salgının tüm dünyada görülmesi, başta sağlık çalışanları olmak üzere pek çok meslek men-

subunu tehdit etmeye başlamıştır. Sağlık çalışanlarıyla benzer çalışma koşullarına sahip olan kriminal 
ve adli tıp laboratuvarları çalışanlarının da benzer Covid-19 riskine maruz kaldıklarından bahsedilmesi 
mümkündür. Bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütünün sağlık personeline yönelik yapılan tedbir tavsiyeleri-
nin kriminal ve adli tıp laboratuvarlarında uygulanması gerekmektedir (DSÖ, 2020).

Hem olay yeri hem de kriminal laboratuvar ve adli tıp laboratuvarlarında çalışan personelin mutlaka 
koruyucu gözlük veya yüz siperliği kullanması da gerekmektedir. Zira kontamine olmuş bir sıvının sıçra-
yarak göze gelmesi incelemeler sırasında olası bir durumdur ve göz, Covid-19 virüsünün bulaşması için 
uygun yollardan bir diğeridir (Public Health, 2021).

Özellikle biyolojik numune (kan, tükürük, meni, vajinal sıvı, yumuşak doku, kemik, saç, tırnak) veya 
biyolojik numune bulaşmış bir bulgunun incelenmesi sırasında kriminal laboratuvar çalışanlarının SARS-
CoV-2 virüsü ile temas etme riski dikkate alınmalıdır. Covid-19 virüsünden önce de kriminal ve adli tıp 
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laboratuvarı çalışanları, Hepatit B ve Hepatit C ile HIV virüsü riskiyle karşı karşıyaydı. Bu durumda en 
etkili koruma personelin kişisel koruyucu kıyafet giyme disipliniyle sağlanabilecektir (Prajapati ve Kaur, 
2021).

Olay yeri inceleme birimlerinden veya diğer kolluk birimlerinden laboratuvara gönderilen bulgulara 
ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı müzekkerelerde ve belgelerde, numunelerin alındığı kişinin (mağdur, 
şüpheli veya tanık) Covid-19 belirtisine sahip olup olmadığı mutlaka yazılmalıdır. Ayrıca bu uyarıların 
dikkat çekici nitelikte “KIRMIZI” renkli olarak yazılması kriminal ve adli tıp laboratuvarlarında çalışan 
personelin güvenliğini sağlayacaktır. Önceki paragraflarda da ifade edildiği gibi SARS-CoV-2 virüsü, 
plastik, karton ve kâğıt gibi yüzeylerde uzun süre hayatta kalabilmektedir (van Doremalen, vd., 2020). Bu 
durum kontamine olmuş bir olay yerinde hazırlanan delil/bulgu paketlerinin de kontamine olma ihtimali-
nin yüksek olduğunu ve kriminal ve adli tıp laboratuvarları için risk taşıdığını göstermektedir.

Hem Jandarma ve hem Polis Kriminal Laboratuvarlarında olay yerinden veya diğer kolluk birimlerin-
den gelen bulgular, ilk olarak “Delil Merkezi” biriminde kabul edilmekte ve kontrol/kayıt işlemlerine tabi 
tutulmaktadır. Covid-19 salgını süresince bu birim bünyesinde bulunan biyolojik inceleme bölümünde 
çalışan personelin Kategori C, diğer inceleme birimlerine ait bulguları kabul eden bölümlerde çalışan 
personelin ise Kategori D koruyucu kıyafet giymesi ve Kriminal laboratuvarlara incelenmek üzere gön-
derilen bulguların dış kapları açılmadan önce mutlaka 1.0% sodyum hipoklorit kullanılarak dezenfekte 
edilmesi gerekmektedir (Prajapati ve Kaur, 2021). Kriminal laboratuvara teslim edilen biyolojik bulgular, 
delil merkezlerinde ve inceleme laboratuvarlarında bulunan soğuk depolarda muhafaza edilmektedir. Ya-
pılan çalışmalar, SARS-CoV-2 virüsünün soğuk ortamlarda da aktif olduğunu göstermiştir (Sehulster ve 
Chinn, 2003). Şüpheli veya mağdurun kıyafetleri üzerinde laboratuvarda inceleme yapılırken de kumaşın 
SARS-CoV-2 virüsü ile kontamine olma ihtimali dikkate alınmalı ve Kategori C (Maske olarak FFP2 N95 
kullanılabilir) koruyucu kıyafet giyilmelidir (Prajapati ve Kaur, 2021).

Olay yerinden elde edilen bulguların laboratuvarlardaki incelemeler sırasında yerleştirildiği yüzeyler 
ile cihazların her bir inceleme sonrasında uygun dezenfektanla steril edilmesi gerekmektedir (Suman, vd., 
2020). Dezenfektasyon amacıyla kullanılan birçok kimyasal madde kalıntısının başta DNA olmak üzere 
birçok bulguya zarar verdiği unutulmamalıdır. Bulgu türüne göre uygun dezenfektasyon yöntemi kulla-
nılmalıdır. Örneğin dijital verilerin incelendiği adli bilişim laboratuvarlarında ıslak sterilazyon yerine UV 
dalga boyundaki ışık kaynakları kullanılmalıdır.

Biyolojik materyalin temas ettiği alanlar, masa ve tezgahlar bulgu/deliller açılmadan önce 500mg/L 
klor içeren dezenfektan ile temizlenmelidir. Dezenfektan uygulaması sırasında bulgularla temas etmemesi 
için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. Başka bir ifadeyle bulguların dezenfektanla kontamine olması en-
gellenmelidir. Bulgular üzerinde yapılan çalışma tamamlandıktan sonra çalışma alanı bu sefer 1000mg/L 
klor içeren dezenfektan ile temizlenmelidir (Sonder, vd., 2005).

Eğer inceleme ve numune alma sırasında biyolojik bir sıvı dökülmüşse, hemen üzeri kurutma kâğıdı 
ile kaplanmalı ve ardından üzerine 1000mg/L klor içeren dezenfektan püskürtülmelidir. Daha sonra en az 
30 dakika süresince o alana erişim engellenmeli ve bu sürenin sonunda %70 – %75 oranında etanol içeren 
dezenfektan ile silinmelidir (Dunleavy vd., 2010).

Havada asılı kalan virüsün ortamdan etkin şekilde tahliye edilebilmesi için saatte en az 12 defa la-
boratuvar havasının taze hava ile değiştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca numunelerin incelendiği cihaz ve 
yüzeylerin mutlaka %75 etanol veya diğer uygun dezenfektanla dezenfektasyonu gerçekleştirilmelidir 
(Lippi, vd., 2020).

Kontaminasyon, adli DNA analizleri neticesinde doğru sonuçların elde edilmesinde en önemli risk 
olduğundan adli DNA laboratuvarları, diğer adli laboratuvarlara göre çok daha steril bir ortamdır. Bununla 
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birlikte salgın hastalık dönemlerinde ek önlemlerin alınması ve laboratuvara erişimin üç aşamalı şekilde 
hazırlanması gerekmektedir (Prajapati ve Kaur, 2021):

1. Laboratuvar koridorları, koridorlarda bulunan cihaz ve ekipmanlar dahil olmak üzere sterilize 
edilmelidir. 

2. Biyolojik numunelerin hazırlandığı “Yarı-Sterilize” çalışma alanı oluşturulmalıdır. Bu alan hem 
uzmanların hem de bulgu/delil kutularının sterilize edildiği yerdir. Ayrıca, DNA analizi için örnek 
alınması da bu alanda yapılır.

3. Biyolojik numunelerin örnek alınması sonrasında depolandıkları tozsuz muhafaza odalarının 
oluşturulması.

Bu üç aşamalı temiz bölme tasarımı, sadece salgın döneminde değil, normal zamanlarda da adli bi-
yoloji incelemelerinin kontaminasyon riskini azaltmak için de uygulanması gereken bir yapıdır. Önemli 
husus, laboratuvar personelinin doğrudan tozsuz odaya girmemeleridir. 

Jandarma ve Polis Kriminal laboratuvarlarında adli biyoloji dışında, balistik inceleme, belge inceleme, 
iz incelemeleri, ses-konuşma incelemeleri, görüntü incelemeleri, veri-adli bilişim incelemeleri, adli kimya 
incelemeleri, narkotik madde incelemeleri, patlayıcı madde incelemeleri, adli antropoloji inceleme labora-
tuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarların her biri SARS-CoV-2 virüsü riskini barındırmaktadır. Örneğin, 
vücuttan elde edilen bir mermi çekirdeğinin üzerindeki doku kalıntıları, balistik inceleme birimi için risk 
oluşturmaktadır. Mermi çekirdekleri yapıları gereği pek çok dezenfektanın etkisine karşı dayanıklı olduğu 
için kolaylıkla steril edilebilmektedir. Dijital verilerin bulunduğu ortamların ve kimyasal bulguların dekon-
taminasyon işleminde UV-C yöntemi kullanılabilir. Ancak belge incelemelerinin konusu olan kağıtlar üze-
rinde Covid-19 virüsünün 4 güne kadar aktif olduğu (van Doremalen, vd., 2020) dikkate alındığında, olay 
yerinden elde edilen bir belgenin belge inceleme laboratuvarında incelenirken de belgeye zarar vermeyecek 
şekilde Ozon (O3) veya UV-C yöntemleriyle dekontaminasyon yapılabilir (Criscuolo, vd., 2021).

Kriminal laboratuvarlarda bu noktada önemli olan delil merkezinden incelemelerin yapılacağı ince-
leme laboratuvarlarında başta SARS-CoV-2 olmak üzere her türlü kontaminasyon riskine karşı tedbirler 
almaktır. İnceleme konusu bulgunun özelliklerine bağlı olarak farklı dekontaminasyon veya sterilizasyon 
prosedürleri belirlenmelidir. Adli Bilim Laboratuvarlarında görevli personelin Covid-19 virüsüne karşı 
incelemeler sırasında alması gereken temel tedbirler Tablo-3’de özetlenmiştir.

Tablo-3 Adli bilim laboratuvarlarında Covid-19 tehdidine yönelik olarak alınması gereken tedbirler (Lippi, vd., 2020).
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3.4. Adli Tıp Laboratuvar Çalışmalarında Covid-19 Riski
Adli bilimlerin temel alanlarından olan adli tıp, diğer alanlara kıyasla insan vücudu ve vücut sıvıları 

ile doku parçalarıyla daha fazla çalışan bilim dalıdır. Bu durum adli tıp uzmanlarının SARS-CoV-2 virüsü 
başta olmak üzere salgın hastalıklarla karşılaşma riskini arttırmaktadır (Esposito vd., 2020).

Adli tıp biliminin temel çalışma alanı, ölüm nedeninin tespit edilmesidir. Bu çerçevede içerisinde 
bulunduğumuz Covid-19 salgının gelişimi ve SARS-CoV-2 virüsünün etki mekanizmasının tespit edil-
mesinde adli tıp önemli bir göreve sahiptir. Ancak, hemen tüm ülkelerde uygulanan Covid-19 tedbirleri 
ve izolasyon süreçleri ile SARS-CoV-2 virüsüne karşı emniyetli otopsi prosedürlerinin hazırlanmamış 
olması başlangıçta adli tıp uygulamalarında da olumsuz sonuçlara yol açmıştır. Bu nedenle hastalığın 
mekanizmasına ilişkin çalışmalar arzu edilen seviyede icra edilememiştir (Pomara, vd., 2020).

Salgın hastalık kaynaklı olduğu düşünülen ölüm olaylarında otopsinin yapıldığı laboratuvarlarda te-
melde “Kirli” ve “Temiz” olmak üzere iki bölge tanımlanmıştır. Bunlar, otopsinin yapıldığı ve tüm pato-
jenlerin ortama yayıldığı kirli bölge ve arındırılmış temiz bölgedir. Bir de bu iki bölge arasında yer alan 
ve otopsi personelinin koruyucu kıyafetlerini değiştirdiği, arındırma işlemlerinin yapıldığı “Ara” bölge 
bulunmaktadır. Ara bölge veya arındırma bölgesi adli tıp uygulamalarından daha ziyade KBRN inceleme-
lerinin yapıldığı laboratuvarlarda mevcut bir alandır. Ancak günümüzde tüm adli tıp laboratuvarlarında 
da kurulması gerektiği görülmektedir (Teresiński ve Jurek, 2019). Ayrıca 3. Grup Tehlikeli Patojen (olan 
SARS-CoV-2 virüsünün bulaşmış olması muhtemel cesetlerin otopsilerinin mutlaka hava kilidi olan ve 
negatif basınç uygulanan laboratuvarlarda yapılması uygun olacaktır (Lippi, vd., 2020; CDCP, 2020-b). 
Türkiye’deki tek negatif basınçlı adli bilim laboratuvarı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığında bulunmaktadır 
(Ersoy, vd., 2021). 

Negatif basınçlı otopsi laboratuvarının bulunamaması durumunda SARS-CoV-2 virüsüyle kontamine 
olan kişinin otopsisinin saatte en az 6 defa laboratuvardaki havayı tazeleyen ve HEPA filtreli bir hava-
landırma sistemine sahip olan bir otopsi laboratuvarında yapılması gerekmektedir (Osborn, vd., 2020). 
Günümüz terör tehditleri dikkate alındığından özellikle büyük kentlerde negatif basınçlı otopsi laboratu-
varlarının kurulması elzemdir.

Uygulamada 2. Seviyede kontamine olmuş kan ve diğer vücut numunelerinin standart laboratuvar 
ekipmanlarıyla işleme tabi tutulmasında bir mahzur olmadığı görülmüştür. Bununla beraber önlem olarak 
mikrobiyolojik kabinlerde numunelerin hazırlanması tercih edilmelidir (Public Health, 2021).

Ayrıca Covid-19 gibi salgın hastalık şüphesi olan cesetlere yapılan otopsilerde kullanılan ekipmanla-
rın kullanım şekilleri açısından da rutin otopsilerden farklar mevcuttur (Lucas, 2010):

1. Yuvarlak uçlu makaslar tercih edilmelidir.
2. Batma riskini en aza indiren küt uçlu PM40 bıçağı kullanılmalıdır.
3. Otopsi sırasında kesici ekipmanlar el altında olmamalıdır.
4. Her bir seferde tek bir vücut boşluğu incelenmelidir.
5. Otopsi sırasında numune almak üzere çıkartılan organlar, sünger üzerine yerleştirilerek dikkatli 

şekilde dilimlenmelidir (segmentsayon).
6. Kafatasının açılması sırasında açığa çıkan kemik aerosolünü emen osilatör testeresi kullanılma-

lıdır. El testeresinin kullanılması durumunda personel elini korumak için örme zincirli eldiven 
giymelidir.

7. Sıvı numunesi alma işleminde kullanılan iğne ve şırıngalar, kesici alet kutusuna yerleştirilmelidir.
8. Otopsilerde Kategori C koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
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Adli tıp laboratuvarlarında gerçekleştirilen adli otopsilerin %8’inde kullanılan cerrahi eldivenlerin 
delindiği ve bu olayların sadece 1/3’nün personel tarafından farkına varıldığı tespit edilmiştir. Bu durum 
adli tıp personelinin otopsi sırasında Tüberküloz, Hepatit B, Hepatit C ve HIV virüsü ile SARS-CoV-2 
virüsü riskine açık halde bırakmaktadır (Prajapati ve Kaur, 2021). Diğer önemli bir husus da otopside 
görevlendirilecek personel sayısının azaltılmasıdır. Bu durum iş yükünü arttıracaktır, ancak salgının per-
sonel arasında yayılımını kısıtlayacaktır (Osborn, vd., 2020). 

Ölüm sonrası numuneler üzerinde yapılan incelemelerde SARS-CoV-2 virüsünün ölümden birkaç saat 
ila 78 gün sonra (Musso, vd., 2021) soğuk dolapta muhafaza edilen ve mezardan çıkartılan cesetlerin ak-
ciğer dokusunda aktif olduğu tespit edilmiştir (Pasquale vd., 2021).

Adli otopsi sırasında adli tıp uzmanlarının gerçekleştirdiği organ çıkarma, doku dilimleme (segmen-
tasyon), organ kesisi ve benzeri diğer işlemler sırasında pasif olarak salınan SARS-CoV-2 virüsünü solu-
ma riski bulunmaktadır. Bir diğer riskli durumda otopsi sırasında alınan numunelerin patoloji incelemesi 
için nakli ve analiz sırasını bekleme süresidir. Patoloji laboratuvarına numuneler, en az bir hafta bekle-
tilecekleri formalin içerisinde nakledilirler. Bu sırada aerosolün havadan yayılarak personel tarafından 
solunması riski de bulunmaktadır (Xue vd., 2020).

Olay yeri incelemelerinde ve kriminal laboratuvar uygulamalarında da olduğu gibi adli tıp laboratu-
varlarında da sosyal mesafenin sağlanacağı tedbirlerin alınmalıdır. Her bir personelin görev tanımı tekrar-
dan ele alınmalı ve ceset ile incelenen diğer numunelerle en az temasın sağlanmasına çalışılmalıdır. Genel 
olarak Kategori-C koruyucu ekipmanların giyilmesi öngörülse de bazı durumlarda Kategori-B koruyucu 
ekipmanlar da hazır edilmelidir (Esposito, vd., 2020).

SONUÇ
2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan eyaletinin Hubei kentinden tüm dünyaya yayılan SARS-

CoV-2 virüsü, İspanyol gribinden günümüze dünyanın gördüğü en yaygın salgın hastalıktır. Dünya ça-
pındaki etkin ve hızlı ulaşım imkanları nedeniyle daha önce hiçbir salgından görülmemiş şekilde hızlı bir 
yayılım gösteren Covid-19, toplumsal yaşamı doğrudan etkilemiştir. Özellikle toplumsal izolasyon ve 
kapanma döneminde insanların alışkanlıkları değişmiş, sosyal ilişkiler kesilmiş ve neredeyse tüm dünya-
da sıkıyönetim ilan edilmiştir. Bu yeni yaşam tarzı, temelde sosyolojik bir olay olan suç olgusunun da tüm 
dünyada suç istatistiklerinde gözlenecek şekilde değişmesine neden olmuştur. 

Daha çok siber suçlarda artış yaşanırken, telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet istatistiklerinde de 
benzer artışlar görülmüştür. Suç türlerinde yaşanan değişimlere rağmen olaya müdahale eden birimlerin 
ve olay yeri inceleme ekiplerinin görev yoğunluklarında değişiklik çok fazla olmamış hatta olayların ço-
ğunluğu kapalı ortamlarda olduğu için SARS-CoV-2 virüsüyle temas riski daha da artmıştır.

Kolluk birimleri, büyük ölçekli asayiş olayları, isyan, terör saldırısı, iç savaş hatta savaş durumlarında 
alınacak tedbirler ile hal tarzlarını tanımlayan detaylı planlara sahipken; ilk defa kamu sağlığını yaygın 
olarak tehdit eden salgın hastalıklara karşı da plan hazırlanması gerektiği gerçeğini kavramıştır (Jennings 
ve Perez, 2020). Salgın hastalıklar, adli bilimlerde görev yapan personelin öncelikli inceleme sahası ol-
madığı gibi öncelikli riskleri arasında da yer almıyordu. Ancak Covid-19 salgını gösterdi ki olay yerinden 
kriminal ve adli tıp laboratuvarlarına kadar geniş bir perspektifte adli bilimciler için salgın hastalıklar 
önemli bir risktir. Bu nedenle adli bilimler alanında görev yapan tüm personelin salgın hastalıklar ve ko-
ruma yöntemleri hakkında eğitimlere alınması şarttır (Xue, vd., 2020). 

Bu çerçevede kolluk personeline salgın hastalıklar ve KBRN konusunda düzenli olarak eğitimler ve-
rilmelidir. Özellikle de olay yeri inceleme ve kriminal ile adli tıp laboratuvarı personeline salgın hastalık 
ve KBRN tehdidi durumunda bulguların güvenliğinin sağlanması, olay yerinden toplanması, paketlenme-
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si, laboratuvara intikal ettirilmesi, delil merkezi kontrolleri, inceleme ve inceleme sonrası paketleme ile 
muhafaza konularında detaylı eğitimler verilmesi önem arz etmektedir (De Ungria, 2020).

Sağlık personelinde olduğu gibi ilk ekip görevini yerine getiren kolluk personeli, olay yeri inceleme 
personeli, kriminal laboratuvar personeli ile adli tıp laboratuvarı personelinin SARS-CoV-2 aşılarını ol-
maları ve hatırlatma dozlarını hassasiyetle takip etmeleri gerekmektedir (Esposito, vd., 2020).

Olay yerine ilk ulaşan kolluk olan ilk ekip personeli ile olay yeri inceleme personeli, olayın mağduru, 
faili ve tanıklarıyla temas eden, onlardan parmak ve avuç izi kayıtlarını alan, ellerinden ve araçlarından, 
kıyafetlerinden atış artığı, patlayıcı madde ile narkotik madde sürüntüsü (svap) alan kişilerdir. Bu işlemler 
sırasında sosyal mesafenin korunması neredeyse imkansızdır. Bu nedenle ilk ekip ile olay yeri inceleme 
personeline mutlaka FFP2 N95 maskelerinin temin edilmesi ayrıca gözlerin de korunması amacıyla yüz 
siperliği ve eldiven kullanılmasının zorunlu tutulması gerekmektedir.

Yukarıda ifade edilen tedbirlere ek olarak ilk ekip ile olay yeri inceleme ekiplerine uzaktan vücut ısı-
sını ölçen termometrelerin tedarik edilmesi, vücut ısısı 37oC üzerinde olan kişilerden örnek alınırken Ka-
tegori C kıyafetlerin giyilmesi sağlanmalıdır. Covid-19 hastalığı şüphesi olan kişilerden elde edilen bulgu 
ve numunelerin yerleştirildiği delil paketlerinin üzerine mutlaka “Biyolojik Tehlike” ifadesi yazılmalı ve 
Covid-19 riski olduğu da belirtilmelidir.

Olay yeri inceleme birimleri bünyesinde salgın hastalık ve KBRN olaylarına müdahale etmeye uygun 
koruyucu kıyafetlerin (özellikle Kategori A ve B) tedariki sağlanmalıdır. Bu noktada en önemli sorun, söz 
konusu koruyucu kıyafetlerin “son kullanma tarihi” olan ürünler olmalarıdır. Bu noktada küçük yerleşim 
merkezlerinde AFAD ve diğer kurumların kuvvelerinde bulunan koruyucu kıyafetlerinden faydalanmak 
yoluna gidilebilir. 

Hiç şüphesiz adli olayların çözümünde bilimsel metotların kullanılması amacıyla inşa edilen kriminal 
laboratuvarlar ile adli tıp laboratuvarlarının tasarımlarında günümüzde hem salgın hastalıklar hem de 
KBRN ajan ve maddeler ile kirlenmiş bulguların da incelenmesine uygun şekilde tasarlanması ve negatif 
basınçlı “Kirli Laboratuvar” sisteminin dikkate alınması gerekmektedir. Suçun ve tehditlerin çeşitleri ile 
boyutları değiştikçe adli bilim teşkilatlarının da teknik, prosedür, alt yapı ve ekipman açısından değişimi 
kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu çerçevede adli tıp açısında da adli radyolojinin yaygınlaşması ve özellikle Covid-19 gibi salgın 
hastalık durumlarının tespit edilmesinde klinik tanı kriteri olarak radyolojik incelemenin adli tıp uygula-
malarına dahil edilmesi personelin vakaya daha bilinçli ve tedbirli müdahale etmesine imkân tanıyacaktır.

Olay yerinden elde edilen bulguların laboratuvarlara gönderilmeden önce veya laboratuvarlarda de-
kontaminasyon işlemine tabi tutulması salgın hastalık ve KBRN tehditlerinin yayılmasını engelleyecektir. 
Ancak bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus, yapılan dekontaminasyon işleminin bulgulara zarar 
vermemesidir. Bilhassa adli biyoloji incelemelerinde kullanılan DNA’nın zarar görmemesine dikkat edil-
melidir. Dünya çapında olgu haline gelen Covid-19 salgınıyla birlikte birçok adli bilim kurumu ve labo-
ratuvarları SARS-CoV-2 virüsüyle kontamine olmuş bulguları inceleme gerçeğiyle karşılaşmıştır. Bu ana 
kadar devletler savaş zamanında gerçekleşecek KBRN saldırısına yönelik olarak ağırlıklı askeri nitelikte 
tedbirler almış ve alt yapı hazırlıklarına gitmiştir. Covid-19 salgınıyla birlikte ilk defa tüm dünyayı etkisi 
altına alan bir durum yaşanmış ve daha önceden KBRN olayları dışında bulguların dekontaminasyonu 
süreci gündemde değilken Covid-19 ile birlikte bu konu üzerinde çalışmalara başlanılmıştır. Ancak bu ko-
nuda yapılan çalışmalar, bulgu türlerindeki çeşitlilik nedeniyle hala kesin prosedürlere bağlanamamıştır.

Önümüzdeki yıllarda salgın hastalıklar, en az KBRN saldırıları kadar hatta daha fazla insanlığı tehdit 
edecektir. Adli bilim teşkilatlarının ve kolluk birimlerinin yeni salgınlara hazırlıklı olması düne göre çok 
daha önemlidir. Etkin bir adli bilim mekanizması, salgın hastalıkları daha başlangıç aşamasında tespit 
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edip, etkisi ile yayılımını adli bilimler perspektifinde inceleyebilirse hem teşhis ve tedavi süreçlerinin 
başarısının artırılmasına hem de yayılım hızının düşürülmesine destek verecektir.

Hiç şüphesiz Covid-19 salgını tüm devletler ile uluslararası kurumlara geleceğe yönelik önemli dersler 
içermektedir. Bu derslerin doğru şekilde analiz edilmesi ve gelecekte karşılaşılacak yeni salgınlara hazır 
olunması tüm insanlık için hayatidir. Adli bilimler alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların sal-
gınlara karşı hazırlıklara başlaması şarttır.
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COVİD-19 SÜRECİNE KÜRESEL CEVAP: 
ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ

Mehmet ŞENCAN*

GİRİŞ
İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesi, küresel ilişkilerde normalleşme için bir ortam oluşturmanın yerine 

tam tersine yeni bir çatışma serüveninin başlangıcı olarak nitelendirilmektedir. Bununla birlikte, savaşın 
bitimiyle birlikte uluslararası ilişkilerin yörüngesinde ve muhteviyatında belli başlı değişiklikler meydana 
gelmiştir. Bu değişikliklerin merkezinde yer alan temel argümanların iki kutuplu dünya düzeninin olduğu-
nu söylemek mümkündür ve 20’nci yüzyıl uluslararası ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (SSCB)’nin oluşturduğu iki kutup bulunmaktaydı. Soğuk Savaş 
bu iki gücün birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele ettiği bir savaşım hikâyesidir (Rusi, 1991; 29). 
Bu dönemde uluslararası ilişkilerin iki kutuplu bir şekilde ilerlediğinden ve küresel güç skalasındaki ibre-
nin iki kutup arasında gidip geldiğinden bahsedilebilmektedir. 

Soğuk Savaş döneminin temel dinamiklerinin küresel ilişkilerde görülmesinin somut halini Varşova 
Paktı’nın imzalanması ve Batı Almanya’nın NATO üyeliği sürecinde görmek mümkündür. Soğuk Savaşın 
bitmesinin simgelerinden olan Berlin Duvarı’nın yıkılması, yeni uluslararası ilişkiler sistematiği içinde 
devletlerin politikalarını icra edeceği ve uygulayacağı bir başlangıç olarak görülebilmektedir. Devletler, 
Soğuk Savaş dönemindeki iki kutuplu uluslararası ilişkilerden ziyade çok boyutlu ve çok kutuplu ilişkiler 
bağlamında ilerleyen bir düzlem üzerinde varlıklarını sürdürmek zorundadır. Poku ve Therkelsen (2017; 
223), 21’inci yüzyıl siyasi dinamiklerini açıklanırken çok boyutlu ve kutuplu uluslararası ilişkilerin teme-
linde yer alan argümanların küreselleşme ve belirsizlik olduğunun üzerinde durmaktadır. Nye ve Welch’in 
(2018; 432) de vurguladığı gibi yeni yüzyılın kendine has oluşan uluslararası ilişkiler paradigmalarının 
üzerinde bulunduğu düzlemin kabuğu hızlı bir şekilde değiştiğinden dolayı bu iki unsur çerçevesinde 
oluşturulan politikaların etkisi 21’inci yüzyılda önemli bir yere sahiptir. Böylelikle, bu iki unsur çer-
çevesinde oluşturulan politikaların strateji bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında 
21’inci yüzyıl uluslararası ilişkilerin değerlendirilmesi aşamasında kullanılması gereken diğer temel kav-
ram ise küreselleşme kavramı olarak dikkat çeker. Özellikle de küreselleşme olgusu ile birlikte hem ikti-
sadi gelişmeler bağlamında hem de uluslararası ilişkiler bağlamında devletlerin birbirleriyle olan ilişkiler 
denkleminin içerisinde siyasi tecrübelerin, hedeflerin ve işbirliklerin bir bileşimi olduğunu da söylemek 
mümkündür. Küreselleşme olgusu uluslararası ilişkiler bağlamında ele alındığında belirsizlik ortamından 
bahsetmek mümkündür ki bu durumun sonuçlarından bir tanesi ise devletlerin kesin bir şekilde düşman 
tayin edemeyeceği ve işbirliği unsuru çerçevesinde ilerlemesi gerektiğidir. Daha açık bir ifade ile, devlet-
lerin dünkü düşmanlarının bugün dost olabilmesi güdüsü, Soğuk Savaş dönemine nazaran daha yoğun bir 
şekilde görüldüğü bir düzlem üzerinde kendini göstermektedir.

Covid-19 sürecinde devletler gerek küreselleşme olgusu ile gerekse de 21’inci yüzyılın uluslararası 
dinamikleriyle oluşan belirsizlik ortamı dâhilinde hareket etmek zorunda kalmıştır. Bu belirsizliğin gide-
rilmesi adına uluslararası işbirliklerin daha da yoğun çaba harcaması beklenmişken başta Dünya Sağlık 
Örgütü olmak üzere BM ve DTÖ gibi kuruluşların etkin olamayışları tecrübe edilmiştir. Covid-19 sürecin-
de ülkelerin uluslararası işbirliği metaforunu ele almaları gerekirken sınırlarını kapatarak izole oldukları 
görülmüştür ve bu durum sürecin etkilerini daha da derinleştirmiştir ki bunun etkilerinin en fazla ticaret 

* Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, E-Posta: mhmdsencan34@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-
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alanında görmek mümkündür (Aslan, 2021; 1736). Uluslararası kuruluşların böylesine etkisiz kalması, 
küreselleşme olgusuna ve uluslararası işbirliği sisteminin belirli açılardan farklılaşmasına ve uluslararası 
işbirliği sistemine eleştirilerin artmasına sebep olacağını söylemek mümkündür. Bu farklılaşmaya sebep 
olmanın en önemli sebeplerinin arasında ise devletler izole olma yolunu seçerek kendilerini salgının etki-
sinden uzak tutarak aslında kendi kendilerine yetemediklerinin farkına varmıştır. Özellikle de burada BM 
ve AB’nin üye ülkeleri arasındaki işbirliğinin sağlanamadığı ve üye ülkeleri arasındaki yardımlaşmanın en 
düşük seviyede ilerlediğini de söylemek mümkündür ki İtalya’nın Covid-19 sürecindeki çaresizliğinin ör-
nek verilmesi en somut örnek olarak gösterilebilmektedir. Ayrıca burada uluslararası işbirlikleriyle oluşan 
BM, NATO, DTÖ gibi kuruluşların başat aktörü olan ABD’nin salgın sürecindeki yetersizliği uluslararası 
ilişkiler bağlamında işbirliğinin tekrar düşünülmesine sebep olan önemli gelişmelerin başında gelmekte-
dir. Uluslararası ilişkilerdeki belirsizlik ve küreselleşme olguları yeni uluslararası ilişkiler dinamiklerinin 
oluşturulmasında temel rol oynamaktadır. Bu iki olgunun temelinde konumlandığı yeni paradigmaların 
oluşma merhalesine küresel çaptaki salgın da eklendiği zaman uluslararası ilişkiler bağlamındaki işbirli-
ğinin farklı boyutlarda ilerlediğini de söylemek mümkündür. Uluslararası işbirliği bağlamında konu ele 
alındığında birçok değişkenin varlığından söz etmek mümkün iken önemli bir kısmının merkezinde Co-
vid-19 sürecindeki ve sonrasındaki belirsizliğin hüküm sürdüğü açık bir şekilde görülmektedir.

Uluslararası ilişkilerin üzerinde bulunduğu düzlemin kabuk değiştirmeye müsait olmasından dolayı 
uluslararası işbirliklerin de yeni uluslararası ilişkiler dinamikleri bağlamında değerlendirilmesi zorunlu-
luk halini almıştır. Soğuk Savaş dinamiklerinin devletleri askeri, güvenlik, diplomatik ve iktisadi anlamda 
etkilediği ve iki kutuplu düzen dâhilinde kendine bir uluslararası ilişkiler ve işbirliği ortamı oluşturduğu 
gibi, 21’inci yüzyılın yeni uluslararası ilişkiler dinamiklerinin 11 Eylül Saldırıları ve Covid-19 süreciyle 
birlikte bilginin kullanımı, güvenlik, diplomasi ve ticaret bağlamında değişeceği gerçeği kendini gös-
termektedir. Yeni uluslararası işbirliği düşüncesi, Soğuk Savaş’ın aksine iktisadi, askeri ve diplomatik 
kamplaşmaların olmadığı, çok boyutlu ve çok kutuplu bir stratejiye ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda 
uluslararası ilişkilerin temelinde bilgi, diplomasi ve güvenlik argümanlarının büyük rol oynadığını söyle-
mek mümkündür. 

1. Uluslararası İşbirliği Kavramına Dair Yaklaşımlar ve Oyun Teorisi
İşbirliği kavramını uluslararası ilişkiler bağlamında incelerken işbirliğinin olması ve olmaması du-

rumlarıyla karşılaşılmaktadır. Küresel ilişkiler düşünüldüğünde, her yüzyıl için düşülecek olunsa dahi 
işbirliğinin olması veya olmaması arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Soğuk Savaş döneminde dev-
letlerin iki kutuplu uluslararası ilişkiler düzlemindeki politikalarının temelinde kutuplaşma merkezli bir 
işbirliğinin olduğunu da kolayca görmek mümkündür. Soğuk Savaş sonrası dönemde NATO’nun ayakta 
durması ve eski komünist devletlerin NATO’ya katılma istekleri işbirliği kavramının ne kadar canlı oldu-
ğunun gösterilmesine bir işarettir (Lebow, 2007: 295). Uluslararası işbirlikleri kavramı, realist bakış açı-
şıyla oluşan anarşist uluslararası ilişkiler ortamına bir tür karşı duruş sergileyen bir teorik yapı içerisinde 
ilerleyen düzlem üzerinde varlığını sürdürmektedir, fakat; realist bakış açısının değişkenlerinin tümden 
reddedilmesi işbirliğinin dinamiklerini anlamak açısından mümkün değildir. Uluslararası işbirliği kav-
ramı, ana akım yaklaşımları ve paradigmaları kavramsal bağlamda elinde bulundurmasına rağmen yeni 
yaklaşım ve paradigmları da içerisine alan bir düşünce pratiği üzerinde kendini konumlandırabilmektedir.

Öncelikle, uluslararası işbirliği kavramının incelenmesini dört ana akım paradigmayla yapmak müm-
kündür ki bunlar liberalizm, realizm, marksizm ve konstrüktivizmdir (Nye ve Welch; 2018; 91). Bu dört 
ana yaklaşımın uluslararası işbirliğine bakışı özetlenecek olunursa birbirlerinden farklı bir düzlem üze-
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rinde ilerlediklerini söylemek mümkündür. Realizm devletlerin ana aktör olduğu ve anarşik ortamda fa-
aliyetlerini sürdürdüğünden bahsederken korku ve baskın olabilme güdülerinin hâkim olduğu havanın 
vurgusunu yapmaktadır. Bunun yanında aktörlerin işbirliğine girmelerindeki temel güdülerinin başında 
güç dengesi kuramının merkezde yer aldığı bir yaklaşımı dile getirilmektedir. Liberalizm, uluslararası 
işbirliğine bakarken temel aldığı aktörlerin başında devletler ve devlet dışı aktörlerin uluslararası politika 
yapımındaki rolüne vurgu yapmaktadır. Bunların yanında aktörlerin baskın araçlarının arasında askeri 
güç, ticaret, yatırım gibi argümanlar yer almaktadır. Konstrüktivizm yaklaşımında ise liberalizme ben-
zer aktörlerin olduğu, devlet ve devlet dışı aktörler, görülmektedir. Fakat aktörler uluslararası işbirliği 
konusuna konjönktüre göre değişebilen bir ortam dahilinde varlıklarını sürdürme eğilimdedir. Aktörlerin 
baskın araçları da toplumsal ve dönemsel olarak değişebilmektedir. Son olarak, Marksizm, uluslararası 
işbirliği üzerine, ekonomik dinamiklerin ve aktörlerin temelde olduğu bir değerlendirme yapmaktadır. Bu 
paradigmaya göre uluslararası işbirliği sermaye ve işçi hareketleri, daha doğru bir ifade ile üretim araçla-
rı, arasındaki ilişkilere göre şekillenen bir ortam üzerinde ilerlemektedir. Bu paradigmadaki uluslararası 
sistemin ana baskın özelliği ise ekonomik eşitsizlik üzerine kuruludur. 

Yukarıdaki ana akım yaklaşımlarının yanında yeni dönem yaklaşımlarına da değinmek zorunlu hale 
gelmiştir çünkü uluslararası işbirliği konusunun çoklu boyuta sahip olmasından dolayı bu açıklamaya 
ihtiyaç duymaktadır. Uluslararası işbirliği kavramının açıklanmasını üç ana yaklaşım bağlamında incele-
mek mümkündür ve bunları neo-liberal yaklaşım, toplumsal sermaye yaklaşımı ve muhafazakâr yaklaşım 
olarak sıralamak mümkündür. Bu üç yaklaşımın ortak özelliği ise çevresel sınırlamaların ve güdülerin 
ve bunlara ek olarak aktörlerin davranışlarının şekillenmesi aşamasında dışsal tetikleyicileri bünyesinde 
bulundurmasıdır (Abbott ve Snidal, 2004; 51). Uluslararası işbirliği kavramının betimlenmesi aşamasın-
da, şeffaf enformasyonun yoksunluğu, pazarlığı ön plana çıkaran girişimlere öncelik verilmesi ve kolek-
tif hareketi zedeleyen dağıtım sorunlarının ortaya çıkmasından dolayı, devletlerden doğrudan işbirliği 
çözümüne girişmelerinin beklenemeyeceği argümanı her zaman bir köşede durmaktadır. Bu bağlamda 
uluslararası işbirliği kavramını açıklarken çoklu değişkenlerin bir arada kendini gösterdiği bir örüntüden 
bahsetmek mümkün hale gelebilecektir. 

Uluslararası ilişkilerin mevcut kuramlarını besleyen en önemli unsurların başında küresel ilişkiler-
de gerçekleşen savaş, barış aramaları ve çatışma çözümleri gibi unsurlar büyük rol oynamaktadır (Ya-
nık, 2015; 36). Liberalizm bağlamında dönüm noktalarından bir tanesi İngiltere İç Savaşı olarak kendini 
göstermektedir ki hem realizm açısından Thomas Hobbes hem de liberalizm açısından John Locke bu 
savaşı devletin uluslararası ilişkilerdeki yerini belirlerken bu savaşı tecrübe etmiş kişilerdir. Liberalizm 
bir uluslararası ilişkiler teorisi bağlamında ele alındığında ve liberal yaklaşım bağlamında uluslararası iş-
birliklerine bakıldığında, resmî kurumların oluşumuna ve işlevselliğine vurgu yapan bir yaklaşımdan söz 
etmek mümkündür. Uluslararası işbirliğini farklı disiplinler temelinde değerlendirildiğinde, en belirgin 
örneklerinin arasında Birleşmiş Milletler (BM), NATO, GATT gibi kuruluşların ön plana çıktığı söyle-
nebilir. Batı’daki işbirliği sürecinin tecrübeler bağlamında oluştuğunu vurgulayan Ikenberry (2001; 259), 
ABD ve Batı öncülüğünde kurulan uluslararası kurumların devletlerin kendilerine has olan siyasi, iktisadi, 
kültürel ve askeri politika uygulamalarının ülke genelindeki siyasetlerinin üzerinde büyük bir etkisinin ol-
duğunu öne sürmektedir. Neo-liberal yaklaşımın esas aldığı argümanı da bu bağlamda incelemek gerekir 
ki uluslararası kuruluşlar genel ilgiler dahilinde düşünür ve topluluğun varoluşu ve devamlılığı için ortak 
değerlere hükmetme eğiliminde olan misyonları vardır ve üyeleri içindeki başat role sahip koruyucuların 
düstur ve işleyiş tarzına kendini bağlayabilmektedir (Kratocwil, 1989; 528). Neo-liberal yaklaşımın teme-
linde uluslararası kuruluşlar ve devletler arasındaki ilişkisinin işbirliği içerisindeki başat rolde olan devlet 
ile olan ilişkilerin temelde olduğu bir durumdan bahsetmek mümkündür. Ek olarak, bu yaklaşım, işbirliği 
içindeki genel politikalar ile devletlerin ihtiyacı olan özel politikaların çatışmasına odaklanan bir düşünce 
düzlemi üzerinde hareket etmektedir.
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Toplumsal sermaye yaklaşımı, uluslararası işbirliği kavramının liberal yaklaşım gibi kurumsal yönüne 
vurgu yapmaktadır fakat bu vurgusunda liberal yaklaşıma eleştirel bir tavır sergilemektedir. Toplumsal 
sermaye yaklaşımının temelinde ise şeffaflık ve gelecek konusundaki belirsizliğin oluşturduğu bir düzlem 
üzerinde daha geniş bir bakış açısıyla uluslararası işbirliği konusu yer almaktadır. Özellikle de toplumsal 
sermaye yaklaşımı savunucuları, toplumsal sermayenin önemli bir değişkeni olan kültürel argümanların 
işbirliği sürecinde önemli rol oynadığı üzerinde durmaktadırlar. Bir kültürün söylemini ve dolayısıyla 
insanların kendilerini ve başkalarıyla ilişkilerini düşünme, hissetme ve kavrama biçimlerini şekillendi-
rerek işbirliğini teşvik etmeleri geektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda toplumsal sermaye yaklaşımı 
çerçevesinde antropolojik, ontolojik ve sosyolojik mübadele kavramları, uluslararası işbirliği kavramının 
temelinde yer alan bir metafora dikkatleri çekmektedir. 

Uluslararası ilişkiler disiplini bağlamında muhafazakâr yaklaşımın betimlenmesi adına Wendt’e göre 
uluslararası sistem, devletlerin oluşturduğu düşman, müttefik ve rakip gibi argümanların ötesinde iler-
leyen bir metafordur ve bu metaforun en önemli özelliği materyal temellerden daha ziyade kimlik ve 
bilişsel temellerden oluşmaktadır (Lebow, 2007: 299). Bu yaklaşımın temelinde ise uluslararası aktörlerin 
ürettikleri sistemin merkezinde ontolojik bir bakış açısının olduğunu söylemek mümkündür. Böylelikle, 
yukarıda, Wendt’in de vurgulamış olduğu gibi muhafazakâr yaklaşım için en açık açıklama, aktörlerin, 
başkalarının davranışlarını ve güdülerini yorumlamak için kullandıkları beklentileri ve referans çerçevele-
rini oluşturan kültürel kimliklere ve tecrübelerle oluşmuş bilişsel yatkınlıklara sahip olarak işbirliği ortamı 
oluşturma çabalarının olduğudur. Bu bağlamda, kimlikler ve bilişsel yatkınlıklar ancak yerel ve ulusla-
rarası toplumun ortak bir zeminde buluşması yoluyla ortaya çıkabilmektedir ve işbirliğinin hem küresel 
siyaset hem de ülke siyaseti için olumlu bir güdü çevresinde döndüğü söylenebilmektedir. 

Bahsi geçen üç yaklaşımın merkezinde bulunan konu uluslararası işbirliği kavramının temelinde ya-
tan motivasyonun ne olduğudur. Her ne kadar her üç yaklaşım farklı noktalara temas etmiş olmuşsa da 
uluslararası işbirliği kavramı uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde incelendiğinde devletlerin münferit 
çıkarları ve uluslararası sisteme entegrasyon çabalarının ortak argüman olduğu söylenebilmektedir. Oyun 
teorisinin önemi ile bu nokta bağlamında karşılaşılmaktadır. Oyun modellerinin en büyük avantajı, ulus-
lararası etkileşimlerin disiplinli aktörlerin kendilerine özgü politika üsluplarını ön plana alıyor olması 
olarak görülür. Oyun teorisinin mantığı ile konu ele alınacak olunursa, uluslararası işbirliği, kesin olarak 
tanımlanmış oyuncular, stratejiler, eylemler, tercihler ve temel varsayımlardan ve kavramlardan resmi 
olarak türetilen kesintilerden ortaya çıkar (Guner, 2012). Aktörlerin uluslararası düzlem üzerinde siyasal 
yaşamlarını sürdürebilmeleri veya optimal bir uluslararası ilişkiler politikası üretebilmek adına dengenin 
varlığında diğer aktörlerin davranışlarına karşı makul davranması gerekmektedir. Uluslararası işbirliğini 
oyun teorisi bağlamında incelenmesinin önemi de işbirliğinin ontolojik, ihtiyaç ve hedef argümanlarını bir 
araya getirerek oluşturulan bir metafor olmasında yatmaktadır.

2. Uluslararası İşbirliğinin Tarihsel Panoraması
Yakın tarih bakımından uluslararası işbirliği ilişkilerine bakıldığında Soğuk Savaş dönemindeki dina-

miklerin büyük etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Soğuk Savaş’ın en önemli argümanları arasın-
da yer alan iki kutuplu dünya düzeni, ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik alanları etkilediği gibi 20’nci 
yüzyıl uluslararası işbirliği konseptinin de temelinde yer alan ana unsur olarak kendini göstermektedir. 
21’inci yüzyıl ve Covid-19 sonrası uluslararası işbirliği konseptine hem 20’nci yüzyıldaki işbirliği kon-
septinin devamı olarak hem de yenilenmiş argümanlar temelinde bakmak mümkündür ki bu argümanların 
merkezinde küreselleşme ve belirsizlik olgularının yer aldığı söylenebilir. Uluslararası işbirliği, Westp-
halia Anlaşması/Barışı’ndan 21’inci yüzyıla kadar gelen bir süreç dahilinde incelenebilecek bir konuyu 
ihtiva etmektedir ve bu konuyu sadece bir yaklaşımın hâkim olduğu doğrusal bir çizgi düzleminde ince-
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lemenin imkansızlığını belirtmek gerekmektedir. Bu imkansızlığın ana nedenlerinin arasında devletlerin 
birbirleriyle olan ilişkilerinde kopuklukların sonucunda oluşan çatışma ortamlarının büyük bir yeri vardır.  
Bahsedilen doğrusal çizginin bozulmasında dünya savaşları ve Soğuk Savaş dönemi paradigmalarının 
büyük bir etkisinin olduğunu söylemek mümkündür.

Uluslararası işbirliği girişimlerinin küresel boyutuna ilk temas tohumlarının 1648 yılındaki Westphalia 
Barışı ile atıldığı bir gerçek olarak uluslararası ilişkilerin merkezinde durmaktadır.  Egemenlik konusun-
da büyük bir değişime sebep olan barış anlaşmasının temelinde siyasal iktidarın sahip olduğu hakların 
bölünmezliğini savunan bir ulus devlet anlayışını ön plana çıkarması yer almaktadır (Kiraz, 2012; 94).  
Westphalia’nın uluslararası sisteme en önemli etkisinin ise güç dengesi kuramını kazandırması olduğu 
söylenebilir. Öncesindeki Avrupa’da gerçekleşen din temelli çatışma ortamının sebebi olan Otuz Yıl Sa-
vaşları, Westphalia Barışı adı verildiği bir dizi anlaşmaların cereyan etmesine sebep olmuştur. Ulus devlet 
ve egemenlik mitinin bir nevi temellerinin atıldığı görülmektedir (Salihpaşaoğlu ve Boyacı, 2020; 192). 
Uluslararası işbirliği konusunda devletler arası işbirliğine dayalı ilk organizasyonun temellerini 1815 Vi-
yana Kongresine kadar götürmek mümkündür. Avrupa açısından Viyana Kongresi, Avrupa Birliği zemini 
üzerindeki işbirliğine giden süreçteki adımların bir başlangıcı olarak da görülebilir. Viyana Kongresinin 
öncesinde yaşanan gelişmeler, Avrupa için belli başlı işbirliklerinin temellerini atmıştır ve Avrupa’nın 
siyasi açıdan yeniden reforme edilmesi amacına dayanmaktadır. Viyana Kongresi öncesi olayların başla-
rında Napolyon Savaşları ve Fransız İhtilali gelmektedir ki Fransa’nın koalisyon güçlerine 1814 yılında 
yenilmesiyle birlikte kongrenin toplanmasının önü açılmıştır. Kongre’nin amacı bu iki olay neticesinde 
ortaya çıkan siyasi düzen bozulmasından kaynaklanan sorunları çözmek ve Avrupa için uzun dönemli bir 
barış ortamı sağlamaktır. Bunu yaparken de Avrupa’daki merkezi güçlerin siyasi boyutlarını tekrar tasar-
lamak ve güçler arasındaki dengeyi tesis edecek bir politika oluşturmaya çalışmak Viyana Kongresinin 
temel motivasyonları arasında başat rol oynamıştır. Bu iki temel dahilinde, Westphalia Barışı ve 1815 
Viyana Kongresi, siyasi düzenlemelerin kurduğu işbirliği düzeni I. Dünya Savaşı ile büyük bir sekteye 
uğramıştır. Özellikle de Viyana Kongresi’nden I. Dünya Savaşı’na kadarki süreç (1815-1914) dahilinde 
hüküm sürdürmüş egemen kuram olarak yer alan güç dengesi kuramı, oluşturulmuş olan uluslararası 
sistemlerin içinde büyük çaplı savaşın cereyan etmediği en uzun sistem olması hasebiyle uluslararası 
ilişkiler bağlamında değerli bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Fakat, yine de bu dönemin uluslararası 
ilişkiler bağlamında sorunsuz geçtiğini söylemek olanaksızdır ve I. Dünya Savaşı ile sistemin yara alma-
sının hemen ardından iki dünya savaşı arasında sadece 25 yıl bulunmaktadır. 20’nci yüzyılın içerisinde 
cereyan eden iki dünya savaşının nedenlerini ise 19’uncu yüzyılın sisteminin temelindeki güç dengesinin 
argümanlarında aramak gerekmektedir. Nye ve Welch (2018; 129), çatışmanın ortaya çıkmasının neden-
lerini sıralarken Almanya ve İtalya’nın birliklerini tamamlamalarını, Almanya’nın yükselişini ve oluşan 
altı kutuplu Avrupa uluslararası sistemini ana argüman olarak göstermektedir. 

Birinci Dünya Savaşının ardından oluşan uluslararası sistem içerisinde işbirliği çabalarının bulunduğu 
görülmektedir. Fakat bu girişimlerin kısa süreli topluluklar çerçevesinde döndüğünü söylemek mümkün-
dür. Bu savaştan sonra uluslararası sistemin ana sorunların başında devletlerin ortak güvenliğe dayalı bir 
uluslararası sistem oluşturup oluşturamayacağı gelmektedir. Bu sistemin temelleri ise güçten kaynakla-
nan üstünlüğün saldırgan olmayan devletlerin oluşturduğu topluluğun içinde yer almasına dayanmaktaydı 
(Stephens ve Baker, 2009; 270-271). Daha doğru bir ifade ile, sistemin temel mantığının güce başvurulma 
faaliyetinin kısıtlanması olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, küresel siyasi tarihin ilk güvenlik konsept-
li örgütü olan Milletler Cemiyetinin kurulması 1919 yılındaki Paris Barış Konferansında ele alınmıştır. 
Cemiyetin temeli herhangi bir savaş çıktığında bundan bütün üyelerin sorumlu olması argümanına dayan-
maktaydı. Nihat Erim (1943; 32), Milletler Cemiyetinin kurulmasına giden süreçte uluslararası işbirliğine 
barışın tesis edilmesi bağlamında her dönem ihtiyaç duyulduğundan ve duyulacağından bahsetmektedir. 
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ABD’nin Milletler Cemiyetine girmesini dönemin ABD Başkanı istemiş olmasına rağmen ABD Tem-
silciler Meclisi’nin onayı alınamadığından ABD bu topluluğun içerisinde yer almamıştır. Fakat bunun 
yerine Briand-Kellog Anlaşmasının34  kurucularından olmuştur. Bu iki girişimin de II. Dünya Savaşının 
çıkmasına engel olamaması Avrupa için diğer bir tehlike olarak adlandırılmaktadır.

İkinci Dünya Savaşının bitimiyle birlikte Soğuk Savaşın ayak seslerinin duyulduğu görülmektedir. 
NATO ve Varşova Paktı bu iki kutbun bu dönem itibarıyla oluşturduğu en önemli uluslararası işbirliği olu-
şumlarıdır. Her iki oluşum Soğuk Savaş’ın uluslararası dinamiklerinin temeli olan iki kutuplu dünya düze-
ni çerçevesinde oluşturulmuş ve kurulmuştur. Milletler Cemiyetinin barışı sağlamaktaki etkisizliğinin en 
önemli nedenlerinin başında ABD’nin cemiyetin üyesi olmaması gelmektedir ki bu durum NATO’nun Mil-
letler Cemiyetine nazaran daha başarılı bir şekilde varlığını sürdürmesinin ve Soğuk Savaş’tan sonra dahi 
faal olmasının nedeni olarak gösterilmektedir (Ellis, 2003: 97). Soğuk Savaş dinamikleriyle oluşacak siste-
min iki kutuplu olması II. Dünya Savaşı’nın yıkımıyla birlikte oluşmuştur ki savaş öncesinde uluslararası 
siyasette altı büyük güç bulunmaktaydı (Gaddis, 2005; 78). NATO ve Varşova Paktı Soğuk Savaş döneminin 
en önemli argümanları olarak dikkat çekmektedir ve her iki devletin de uluslararası işbirliğine bakış açılarını 
göstermektedir. Her iki oluşum da askeri işbirliğine dayalı bir düzlem üzerinde ilerlemektedir. 

NATO’nun oluşturulmasındaki temel motivasyonun Komünist Bloğa karşı Batı Bloğunu tek çatı al-
tında birleştirmek olduğunu söylemek mümkünken ana sloganının “Barış İçin Ortaklık” olduğu görülür. 
Sürekli Varşova Paktı ile çekişme halinde olan NATO’nun Soğuk Savaş Döneminde ve sonrasındaki dö-
nemde ilk olarak Kore Savaşı ile birlikte siyasi hüviyetinden sıyrılarak askeri bir oluşum gibi girişimlerde 
bulunmuştur. Buna örnekler ise Bosna Savaşı’na müdahalesi ve Yugoslavya’nın dağılışında oynadığı rol 
olarak verilebilmektedir. Özellikle de Kore Savaşı tecrübesiyle birlikte NATO’nun askeri işbirliği şeklinde 
girişimlerinin olduğunu görmek mümkündür. Bunun yanında 1966 yılında Fransa’nın askeri oluşumdan 
çekilmesi ise NATO’nun yaşadığı bir sorun olarak görülmektedir. NATO’nun Soğuk Savaş döneminde 
caydırıcı bir güç olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. Çünkü, askeri operasyonların hemen hemen 
hepsinin 1990 sonrası SSCB’nin dağıldığı ve Berlin Duvarı’nın yıkıldığı döneme denk gelmiştir. Buna 
örnekler ise, Bosna Müdahalesi, Kosova Müdahalesi, 2001-2021 Afganistan Savaşı, Libya Müdahalesi 
olarak ilk bakışta göze çarpmaktadır. 

Varşova Paktı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan Soğuk Savaş uluslararası ilişkiler dinamikle-
rinin temelini atan bir olay olarak dikkat çekmektedir. SSCB başta olmak üzere, Doğu Almanya, Bulga-
ristan, Çekoslovakya, Polonya, Romanya, Arnavutluk ve Macaristan’ın imzaladığı askeri birlik anlaşma-
sıdır. Kurulma nedenlerinin başında ise NATO’nun sosyalist devletlere karşı girişmiş olduğu silahlanma 
girişimlerini göstermek mümkündür. Özellikle de Federal Almanya’nın NATO’ya kabulünün ardından 
sosyalist devletler bağlamında kurulması zorunlu olan bir yapıyı teşkil eden anlaşma olarak Soğuk Sa-
vaş dinamiklerinin şekillenmesinde büyük bir rol oynamıştır. Pakt, Soğuk Savaş uluslararası ilişkilerinin 
temelinde yer alan iki kutuplu dünya düzeninin başlangıcı sayılabilecek bir gruplaşmanın temellerini at-
mıştır. Pakt’ın bütün unsurlarının katıldığı tek ortak eylem, 1968 yılındaki Prag Baharı ismiyle bilinen 
Dubcek’in siyasi liberalleşme politikalarının durdurulmasına yönelik Varşova Paktı unsurlarının Çekos-
lovakya’ya müdahalesidir. Bu dönemdeki SSCB’nin dış politika bağlamındaki girişimlerinin temeli Brej-
nev Doktrini çerçevesinde şekillenmiştir.

34 Dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Frank Kellog ve Fransız Dışişleri Bakanı Aristide Briand’ın öncülüğünde imzalanan anlaşma ol-
masından dolayı bu ismi almıştır. 1928 yılında imzalanmıştır ve 1929 yılında yürürlüğe girmiştir. Anlaşmasının temelinde savaşın bir milli 
politika unsuru olarak kullanılamayacağı yer almaktadır. Uluslararası ilişkiler bakımından önemi ise uluslararası işbirliğine dair bir oluşum 
olmasından daha ziyade ABD’nin Monroe Doktrini çerçevesinde kendi iç politikasına odaklanması politikasını terk ederek uluslararası si-
yasete dönüş yapmasıdır. Bunun yanında bu anlaşma, Soğuk Savaş dönemindeki ABD-SSCB çekişmesinin ilk tohumlarının atıldığı girişim 
olarak kendini göstermektedir. Bu anlaşmadaki imzacı ülkelere bakıldığında Fransa, Avustralya, Kanada, İngiltere, İtalya, Polonya gibi daha 
sonra cereyan edecek olan Soğuk Savaş dönemindeki Batı Bloğu ülkelerinin olduğu görülmektedir.
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Soğuk Savaş döneminin düzlemine uygun olarak işbirliği girişimleri de iki kutuplu bir seyir izlemiş-
tir. Bu dönemin en önemli argümanlarının arasında yer alan caydırıcılık ve çevreleme girişimleri 20’nci 
yüzyıl uluslararası ilişkiler ve işbirliği dinamiklerinin temelinde yer almaktadır. Bu iki ana argümanın 
uygulanmasının sonuçlarının başında iki kutup arasındaki tansiyonun sürekli yükselmesine sebep olması 
gelmektedir. SSCB’nin ideolojik olarak yayılmasının önüne geçmek adına işbirliklerine önem vererek 
oluşturulan müttefikler marifetiyle oluşturulan çevreleme politikası ABD’nin Soğuk Savaş dönemi ana 
yaklaşımı olarak kendini gösterir. Soğuk Savaş sonrası uluslararası ilişkilerin ana düzleminin çok boyutlu 
ve çok kutuplu olması uluslararası çerçevenin belirsizlik ve küreselleşme olgusuyla kaplı olmasında yat-
maktadır. Soğuk Savaş döneminin paradigmalarıyla yeni uluslararası ilişkiler dinamiklerinin açıklanması 
mümkün değildir. Değişimler uluslararası düzeni etkilemekle kalmamıştır bunun yanında ulusal düze-
neklerin de etkilenmesi söz konusudur (Deudney, 2019; 199). Uluslararası siyasetin yapısal değişiklik 
yaşadığı olayların başında SSCB’nin dağılmasıyla başlayan süreç gelmektedir. İki kutuplu dünya düzeni 
içindeki mevcut paradigmaların ve siyasi ilişkilerin değişmesinden dolayı demir perdenin zayıflamaya 
başlamasıyla ABD’nin tek küresel güç gibi göründüğü bir uluslararası sistemden çok kutuplu uluslararası 
sisteme doğru geçiş olmuştur. Küresel siyasetin dönüm noktalarından bir tanesi olan Soğuk Savaşın sona 
ermesi, devletler arasında cereyan eden işbirliği oluşumlarına ve girişimlerine de büyük etkisi olmuştur. 
Yeni uluslararası ilişkiler dinamiklerinin iki kutuplu bir çerçeveden sıyrıldığı görülmektedir. Küresel iliş-
kiler içinde çok kutuplu ve çok değişkenli paradigmalar hâkim hale gelmiştir ve devletler bu bağlamda 
işbirliği girişimlerine başvurmaktadırlar ve işbirliği algılarını bu bağlamda değerlendirmektedirler.

3. Covid-19’un Uluslararası İlişkilere ve İşbirliğine Etkisi
21’inci yüzyıl uluslararası ilişkiler dinamikleri Soğuk Savaşın sona ermesiyle farklı düzlem kazanmış-

tır ve bu düzlemin ana paradigmalarının, daha önce de belirtildiği gibi, belirsizlik ve küreselleşme olduğu 
görülmektedir. Soğuk Savaş sonrasında oluşan çok boyutlu ve kutuplu ilişkilerin merkezinde ABD’nin 
başını çektiği NATO, Birleşmiş Milletler gibi küresel işbirliğine dayalı aktörler bulunmaktadır. Bu bağ-
lamda, cereyan eden en önemli olayların başında 2003 Irak’ı Özgürleştirme Operasyonu, Afganistan ile 
girişilen mücadele, Arap Baharı ve Rusya Federasyonu’nun Kırım’ı ilhakı ve Güney Osetya Savaşı gibi 
olaylarının uluslararası ilişkilerin yeni paradigmaları çerçevesinde gerçekleştiğini söylemek mümkündür. 
Yeni paradigmaların ana eksenini Soğuk Savaş dönemindekine benzer tek taraflı olmanın ve hareket et-
menin bedelinin olduğu aksiyomu oluşturmaktadır. Her ne kadar Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte 
ABD’nin egemen küresel güç olarak tek kutup olarak kendini gösterdiği ve ikincil güçlerin ABD girişim-
lerine veremediği tepkiler uluslararası ilişkilerin yoğun konusu olmuştur (Stephens ve Baker, 2009; 279). 
Böylesine bir dönemin sonunda 2019 yılında ortaya çıkan salgın, uluslararası ilişkilere duyguların siyaseti 
bağlamında önemli etkileri olmuştur. Salgın, sağlık yönetiminin zaruri olması nedeniyle uluslararası ener-
jinin büyük çoğunluğunu kriz yönetimine vermesinden dolayı uluslararası ilişkiler paradigmalarının ve 
işbirliği konusunun tekrar gözden geçirilmesine sebep olmuştur. 

Devletlerin birbiriyle yaptıkları diplomatik ilişkilerinin gündem maddelerinin en başında aşı, salgını 
teşhis ve maske ihtiyacı gelmiştir. Duyguların siyasetinin önemi burada ortaya çıkmaktadır ki Abduazi-
mov (2021; 51), diplomatik uygulamalarının dijitalleşme, bilgi güvenliği ve yayılımı, kamu diplomasi-
sinin etkinliği, duyguların politikada artan rolü çerçevesinde genişlediğine ve çeşitlenerek uluslararası 
ilişkilere sirayet eden bir evrim içinde olduğuna vurgu yapmaktadır. Duyguların siyaset içindeki rolü 
hakkındaki incelemelerinin kökenini çok eskilere götürebilmek mümkün olmakla birlikte yakın dönem 
bağlamında Sara Ahmed ve Arlie Russell Hochschild’in bu konu bağlamındaki düşünceleri önemlidir. 
Salgın döneminde uluslararası ilişkilere aksedilen duyguların başında korku ve endişe duyguları gelmek-
tedir. Küresel ilişkilerde aynı duygunun farklı aksiyomlar çerçevesinde incelenmesinin temelinde yatan 
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en önemli unsur ise duyguların özünde bulunan öznellik halidir. Ahmed’in (2019; 19-20) de dile getirdiği 
gibi ‘bireysel duyguların toplumsal duyguya evrilişi’ kitle psikolojilerinin kökenini oluşturur ve böyle-
likle duyguların insanların güdülerine ve eğilimlerine hükmettiğinden bahsedilebilmektedir. Daha doğru 
bir ifade ile Ahmed duyguların evrimi teması üzerinden bir analiz yapmaktadır. Hochschild (2003; 35-
36) ise duyguların yönetilebilmesi konusuna vurgu yaparken duygulanım mekanizmasının bireyselden 
kitleye doğru evrilen bir mekanizma olduğunun üzerinde durmaktadır. Salgın döneminde özellikle de 
duygulanım mekanizmasının yoğun bir şekilde uluslararası ilişkilerin merkezinde yer aldığına değinmek 
gerekir. Duygulanım mekanizmasının böylesine yoğun bir şekilde çalışmasının en önemli nedeni ise 1918 
yılındaki İspanyol Gribinden sonra dünya genelini saran bir salgın olan Covid-19’dur. Bu dönemde en 
yoğun hissedilen duyguların başında, Renström ve Back’in (2021; 862-863) de dile getirdiği gibi, korku, 
endişe ve öfke gelmektedir ve bu duyguların insanlarda farklı duygusal yoğunlaşmaları yaşattığı da görül-
müştür. Farklı yoğunlaşmaların en önemli nedenlerinin arasında duyguların öznel boyutunun bireylerin 
eylemlerinde/davranışlarında etkili olmasıdır. Duyguların öznel boyutu bireylerin ve toplulukların duygu 
mekanizmalarında aynı duygunun farklı sonuçlar doğurması veya farklı duyguların aynı sonucu doğurma-
sı da muhtemel olarak görülebilmektedir. Olayların bireyler üzerindeki tesirlerinin farklı olması nedeniyle 
farklı duygusal yoğunlaşmaların farklı politika savunuculuğuna sebep olduğu görülmektedir. Duygular 
kitlesel tepkilerin ve siyasi savunmaların kapısı olarak görülmektedir.

Covid-19 salgını, uluslararası arenada devletlerin uluslararası ilişkiler ve işbirliği bağlamında bir dö-
nemeçten geçmesine ve çoğu insanın hayatını önemli ölçüde değiştirmesine sebep olmuştur.  Salgın, 
Birleşmiş Milletler tarafından modern zamanların en şiddetli küresel sağlık felaketi olarak tanımlanmıştır. 
Şüphesiz böylesine büyük bir kriz, vatandaşların farklı politikalar hakkında nasıl duygulandığını, politik 
olarak ne yöne doğru hareket ettikleri ve ne hale geldiklerini ve küresel işbirliği mekanizmasının bir 
anda nasıl yara aldığını göstermiştir. Özetle, duygular siyaset alanında bireylerin ve kitlelerin eylemlerini 
yönlendirme aşamasında başlatıcı birer etken olarak kendini göstermektedir. Duygunun öznel boyutunun 
hâkim olduğu duyguların siyasetinde, S. Ahmed’in de dillendirdiği gibi duyguların evrimsel sürecinin 
toplulukların reaksiyonlarında oldukça etkili olmaktadır ve duygusal yoğunlaşmanın farklılaştığı önemli 
bir değerlendirmedir. Devletler ve kitleler bağlamında salgın ve siyaset değerlendirildiğinde, Covid-19 
döneminde korku ve öfke duygusunun daha güvenlikçi bir ortam hazırlama eğilimde olduğu görülmüşken 
endişe duygusunun belirsizliklerin yok edilmesi bağlamında katılımcı politikaların savunulduğu görül-
müştür.

Salgında devletlerin durumuna bakıldığı zaman her devletin farklı bir hikâye yazdığını söylemek 
mümkündür. Örneğin, Çin, salgının çıkış noktası olduğundan dolayı sürekli bir eleştiriye maruz kalmıştır 
ve bu salgından eşi görülmeyen bir şekilde kurtulduğunun propagandasının resmi kaynaklar vasıtasıyla 
yapmıştır ve olumsuz bakış açısını tersine çevirmek adına birçok ülkeye sağlık malzemesi bağlamın-
da insani yardım göndermiştir.35 Covid-19 salgını düşünülürken merkezde yer alması gereken en önemli 
argümanın toplumsal ilişkiler, ekonomi ve devlet üçgeni olduğunu söylemek mümkündür. Salgınların 
insan hayatındaki yeri insanlık tarihi kadar derinlerde yer almaktadır. Bunlara örnek olarak veba, çiçek 
hastalığı, tifüs ve İspanyol gribi verilebilir. Özellikle de vebanın geçmişi 4’üncü ve 5’inci yüzyıllara kadar 
dayanmaktadır ve 19’uncu yüzyılda ortaya çıkan tifüs salgını büyük çapta ölümlere neden olan hastalıklar 
olarak hem insanların hayatında hem de devletlerin uluslararası ilişkiler mekanizmasında varlıklarını ka-
bul ettirmişlerdir. Özellikle de bu salgınlar hakkında bireylerden kitlelere ve en nihayetinde küresel çapta 
etkisinin olduğu bir duygulanım mekanizmasından bahsetmek gerekir. Yakın zamanda tecrübe edilmiş 
olan Covid-19 salgını tifüs salgını kadar dehşet verici olmasa da uluslararası ilişkilere ve işbirliğine etki 
etmiş görünmektedir.

35 Bkz. https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-announces-3b-in-aid-to-boost-global-covid-19-response/2250277 (E.T. 21 Ocak 2022)
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Salgın hastalıklarının boyutlarını devlet, ekonomik ve toplum bağlamında ele alırken etkilerinin de bu 
üç argümanı merkeze alarak yapmak gerekmektedir. Örneğin, çiçek ve veba salgınlarının Avrupa’daki nü-
fusu azaltmasının sonucunda ihtiyaç duyulan insan gücünün Amerika ve Afrika kıtalarından karşılanması 
salgınların siyasal ve toplumsal boyutunu göstermektedir (Diamond, 2018; 177). Özellikle de bu azalış 
karşısında Avrupalı feodallerin köylülerin üzerine kurduğu baskıyla birlikte devletlerin iç politikalarında 
da hareketlenmeler ve isyanların olduğu görülmüştür. Böylelikle, salgınların her zaman sağlık boyutlu bir 
düzlemi olduğu gibi toplumsal ve uluslararası arenaya aksettirilecek bir boyutunun da olduğu rahatlıkla 
söylenebilir. Bu kapsamda, uluslararası işbirliği bağlamında, Covid-19 salgınının etkilerini bilgi/enfor-
masyon, güvenlik ve diplomasi alanlarında görmek mümkündür. 

21’inci yüzyıla gelinene kadar, bilginin dolaşımının hızı belirli bir ivme ile artmış görülmektedir. 
Fakat, son yıllardaki teknolojik gelişmelerin geometrik şekilde artması sayesinde bilginin yayılımının kü-
resel boyutlarda sonuçlarının olduğunu söylemek mümkündür. Covid-19 salgını dönemindeki tecrübeyle 
birlikte, öncesinde bilginin yayılım hızı belirli noktalarda şaşırtıcı olmasına rağmen, uluslararası ilişkiler 
dinamiklerinin bilgi devriminin ön plana çıktığı ve gerçek ötesi (post-truth) dönem içindeki değişkenlerle 
daha fazla yüz yüze gelindiği bir dönemin içinden geçtiğine tanık olunmaktadır. Sun Tzu, Savaş Sana-
tı kitabında gücün devletlerin fiziksel varlıklarından ziyade görünmeyen varlıklarının en başında gelen 
bilgiye sahip olmadan geçtiğini vurgulamaktadır (Tzu, 2008; 12). Bacon ise bilginin Novum Organum 
kitabında bilginin güç olduğunu söylerken Tzu ile arasından 2000 yıl kadar mesafe vardır ve bilginin 
değeri her zaman aynı kalmıştır. Bilgi çeşitli araçlar ve aktörler vasıtasıyla uluslararası ilişkilerin içe-
risinde varlığını korumuştur. Bugünün uluslararası ilişkiler ve işbirliği döneminin bilgi devrimi temelli 
olmasının temelinde ise sosyal medya araçları ve aktörleri bulunmaktadır. Sosyal medya araçları gelenek-
sel medya araçlarından keskin bir şekilde ayrıldığı özellikler bakımından belirli avantajlarının olmasına 
rağmen riskler de barındırmaktadır. Bu risklerin belli başlıları ise “yalan haber, doğru haberden daha hızlı 
yayılmaktadır” mottosu ile yakından ilgilidir. Bu doğrultuda stratejik iletişim politikaları içinde karşı 
propaganda, algı yönetimi faaliyetleri, manipülasyon ve dezenformasyon faaliyetlerinin büyük ve etkili 
bir önemi vardır. İletişim faaliyetleri bu bağlamda incelendiğinde geleneksel olmayan medya araçları ve 
yöntemlerinin gerçek ötesi dönemin önemli argümanları arasında yer aldığı görülebilmektedir. Bilginin 
yığınlarının öbek halinde bulunduğu bu dönemde temiz bilgiye ulaşmanın ve karşı-propaganda ve algı 
yönetimi faaliyetlerinin büyük bir önemi vardır. Covid-19 döneminde bilginin yayılma hızı, diğer dönem-
lerden daha hızlı olduğu, kısıtlamaların devlet yöneticileri tarafından uygulamaya sokulmasında bariz bir 
şekilde anlaşılmıştır. Özellikle de bilgi devrimi ile birlikte devletler arasındaki güç skalasının korunduğu 
görülmüştür ve bu durum düşünülenin aksine bir durumu ihtiva etmektedir (Nye ve Welch, 2021; 462). 
Devletlerin maruz kaldıkları bilgi bolluğu paradoksunun hacmi oldukça büyük olduğundan dolayı çok 
boyutlu politika denklemlerine Covid-19 öncesinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadırlar (Simon, 1998; 
31). Özellikle, bilginin bolluğu paradoksu, gerçek ötesi dönemin temel paradigmalarıyla ilgilidir ve bu 
cihette uluslararası işbirliğine etki edebilmektedir.

Salgının getirdiği en önemli değişikliklerden bir tanesi devletlerin politika yapım sürecindeki öncelik-
lerinde kendini göstereceğe benzemektedir. Daha doğru bir ifade ile, istisnasız tüm ülkeler, güvenlikleri 
için neyin gerekli olduğu konusunda güvenlik hiyerarşilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak-
lardır. Salgın ile birlikte güvenlik ve savunma algısının da çehresinin çeşitlendiği görülmektedir. Özellikle 
de “biyolojik savaş” söylemlerinin çokça duyulması, güvenlik konusunu realist bakış açısını merkeze alan 
klasik bakış açısından ziyade birey güvenliği, biyolojik güvenlik gibi kavramlarında eklendiği alternatif 
bakış açısı ile ele almanın zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Böylesine bir uluslararası ilişkiler ortamın-
daki devlet dışı aktörlerin içerisinde incelenen terörist grupların biyolojik silahlanma adı altında küresel 
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siyaseti etkilemesi ve yön vermesi mümkündür. Bu duruma tam olarak “biyoterörizm”36  denilmektedir. 
Biyoterörizm, insanlarda, hayvanlarda veya bitkilerde hastalığa veya ölüme neden olmak için virüslerin, 
bakterilerin, toksinlerin veya diğer zararlı ajanların kasıtlı olarak salınmasıdır.37  Hali hazırda 1972 yılın-
da biyolojik silahların yasaklanmasına dair yapılan anlaşma olan “Bakteriyolojik ve Toksin Silahlarının 
Geliştirilmesi, Üretimi ve Depolanması ve İmhası’na Dair Anlaşma” bu konuda ülkelere yasak getirmiştir. 
Her ne kadar 2017 yılında dönemin Başkanı Trump biyogözetim ve biyoterörizme güvenlik politikaları 
içinde geçmiş yıllara nazaran daha az bir bütçe ayırmış38  olmuşsa da biyolojik unsurların önemi Covid-19 
salgını ile birlikte tekrar güvenlik masasının ortasında yer almaktadır. Biyoterörizme ek olarak, Covid-19 
salgını döneminde, medikal istihbarat kavramının içerisini dolduran bir gelişmeler silsilesi sunmuştur. 
Güvenlik ve savunma bağlamında devletlerin istihbarat toplama kabiliyetlerinin önemi hissedilebilir bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. Covid-19 döneminde, Medikal casusluktan güvenlik ve savunma bağlamında 
bahsedilirken hem ekonomik ve endüstriyel hem de istihbarat bağlamında risklerin ve tehditlerin varlığı 
gözle görülebilir bir şekilde ortaya çıkmıştır (Seren, 2021; 90-91). Covid-19 salgını güvenlik ve savunma 
alanlarını bir çok bağlamda etkilemişken özellikle de medikal istihbaratın ayak seslerinin duyulması bağ-
lamında ve biyolojik unsurların devlet ve birey güvenliğinde meydana getirdiği değişiklikler bağlamında 
etkilemiştir. Uluslararası işbirliğine özellikle de biyoterörizm ve medikal istihbarat bağlamında bakmak, 
güvenlik ve savunma literatüründeki oluşumlara kapsamlı bir cevap niteliğinde yerini almıştır.

Devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin sağlam bir zeminde ilerlemesinin bir garantörü olarak görü-
len diplomasi, sürekli bir devinim içinde kendini ve ilgililerini zorunlu bir şekilde yenileyen alan olarak 
dikkat çekmektedir. Diplomasi 1648 Viyana Kongresi ile birlikte uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin 
önemli bir parçası haline gelmiştir ve gerek içerik olarak gerek kullandığı araçlar bakımından belirli 
değişiklikler geçirmiştir (Young, 2008; 3-4). Küresel boyutta etkisinin görüldüğü büyük olaylar, ulusla-
rarası ilişkiler bağlamında değişiklere sebep olmaktadır ve uluslararası ilişkiler sisteminin var olan ça-
lışma mekanizmasını ve merkezinde bulunan argümanları etkileyebilir. Siyasi olaylar, iç savaşlar veya 
bölgesel savaşlar, ekonomik çalkantılar, çeşitli reformlar gibi salgın olarak kabul edilen hastalıklar da 
tüm dünyayı etkileyebilmektedir ki Covid-19 bu dönüşümün yaşandığı kırılma noktalarından bir tanesini 
oluşturmaktadır (Mazıcı, 2021; 1092). Hatta, Duran’ın (2021; 30) söylemiyle, Covid-19 salgının 11 Eylül 
Saldırılarını, uluslararası ilişkilere etkisi bakımından, tahtından edebilecek bir siyasi dönüm noktası olma 
hüviyetine sahiptir.

Covid-19 salgınının etkilerinin ve aksettirdiği değişimlerin en fazla hissedildiği alanların başında tica-
ret ve diplomasi gelmektedir. Kısıtlamalar ve sınırların kapatılmasıyla birlikte diplomatik faaliyetlerinin 
icrası içinde tecrübe edilmemiş bir görüntü ile karşılaşılmıştır. Böylelikle sosyal, yazılı ve görsel medya 
ortamları çoğunlukla kullanılan alanlar olmuştur. Diplomasi bağlamında, dijital diplomasi ve kamu diplo-
masisi hem devler arası ilişkilerde hem de kamuoyu ile olan ilişkilerde ön plana çıkmıştır. Salgın dolayı-
sıyla iletişimin sağlık tarafına daha fazla ağırlık verildiğinin söylenmesi mümkün iken bu dönem küresel 
siyaset bağlamında arayışa girilen bir serüvene sahiptir. Bu arayışın en önemli sebeplerinin arasında ise 
hem bölgesel hem de uluslararası sorunlara karşı mevcut küresel aktörlerin yetersizliği ve aralarındaki 
işbirliğinin etkisizliği yer almaktadır. Bunun yanında, devletler arasındaki ilişkilerin ve temasların dijital 
dünyaya aktarılması ve zaruri olarak buradan gerçekleştiriliyor olması diplomasi faaliyetlerine yeni bir 
boyut ve anlam kazandırmıştır. Böylelikle dijital diplomasi çağının başladığının söylenmesi mümkündür. 
36 Biyoterörizm, insanların yaşamlarının sağlık fonksiyonları bakımından bir şekilde biyolojik argümanlarla etkilenmesidir. Çok eski zaman-
lara kadar dayanan bu kavram, 20’nci yüzyıl itibarıyla virüs ve bakteri gibi biyolojik unsurların nispeten diğer dönemlere göre daha kolay 
kontrol edilebilmesi ile eskisinden çok daha fazla güvenlik araştırmacılarının gündeminde yer edinmektedir.
37 Bkz. https://www.cdc.gov/anthrax/bioterrorism/index.html (E.T. 24 Ocak 2022)
38 Bkz.https://homelandprepnews.com/featured/23673-bioterrorism-threats-require-common-global-experimentation-oversight-ex-
pert-says/ (E.T. 24 Ocak 2022)
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Bilgi teknolojilerindeki değişimle birlikte devletlerin, toplumların ve bireylerin üzerindeki dijital baskının 
arttığı söylenebilir (Castells, 2008; 87). Diplomasi ve uluslararası ilişkilerin kesişim kümesinde iletişim 
olgusu bulunmaktadır. Böylelikle de salgın süreci ile birlikte devletler diplomatik iletişim faaliyeti ile hem 
yerel hem de uluslararası kamuoyuna imajlarını geliştirmek ve seslerini duyurmak adına dijital diplomasi 
kavramı ile yoğun bir ilişki içine girmişlerdir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Covid-19 salgını sadece bireysel bağlamda eleştirel sorgulamaya yol açmakla kalmamış, devlet yö-

netimini ve küresel ilişkileri de yeniden değerlendirme fırsatı da sağlamıştır. Uluslararası birliktelik ve 
uluslararası işbirliği bakımından, Covid-19 sonrası süreçte uluslararası ve bölgesel örgütlerin varlığı ve 
işlevleri daha da sorgulanmıştır. Uluslararası kurumlar ve aktörler bağlamında bir yönetişim zaafının ol-
duğu oldukça görülmüştür. Covid-19 salgını uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin yörüngesinde derin de-
ğişimlere sebep olan bir olay olarak uluslararası ilişkiler tarihinde yerini almıştır. Devletlerin uluslararası 
ilişkiler bağlamındaki işbirliği faaliyetlerinin değişim yaşamasının temelinde bilgi, güvenlik, savunma ve 
diplomasi alanlarında değişikliklerin zaruri olması yer almaktadır. 

Tarihsel süreç açısından bugüne kadar gelişen uluslararası işbirliği girişimlerine bakıldığında belli 
başlı kırışmalar geçirdiği görülmektedir. Bu kırılmaların belli başlıları ise Westphalia Barışı, 1815 Viya-
na Kongresi, Dünya Savaşları, Varşova Paktı ve NATO’nun kuruluşu ve son olarak da Covid-19 salgını 
olarak sayılmaktadır. 21’inci yüzyıldan işbirliği girişimlerine bakış ile geçmiş yüzyıllardan bakışın arasın-
daki fark belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. Özellikle de Soğuk Savaşın temel paradigmalarıyla 
bakmanın yanlış değerlendirmelere sebebiyet vereceği aşikardır. Uluslararası işbirliğini analiz etmek için 
her bir yaklaşım işbirliğinin farklı yönüne odaklanmaktadır. Ana akım teoriler olarak bilenen klasik ulus-
lararası ilişkiler teorileri olan realizm, liberalizm, konstrüktivizm ve Marksizm uluslararası işbirliği bağla-
mında temel oluştururken yeni yaklaşımlar olarak bilinen neo-liberal, toplumsal sermaye ve muhafazakâr 
yaklaşım, konunun değişik yönlerine temas ederek betimleme yolunu seçmiştir. 

Covid-19 salgınının uluslararası işbirliğine etkisinin üç alanda olduğunu görmek mümkündür: bilgi, 
savunma ve güvenlik ve diplomasi. Bilgi bağlamında işbirliğine bakıldığında bilginin bolluğu paradoksu 
ile karşılaşılmaktadır. Bilginin yayılma hızının geçmişe nazaran daha hızlı olduğu bir dönemden geçil-
diğinin üzerinde durulmaktadır. Bilginin bolluğu paradoksunun temelinde ise “yalan haberin doğru ha-
berden daha hızlı yayılması” argümanı yer almaktadır. Salgın ile birlikte güvenlik ve savunma alanındaki 
araçların ve argümanların çeşitlendiğinden bahsetmek mümkündür. Özellikle, biyoterörizm ve medikal 
istihbarat faaliyetlerinin daha fazla gerekliliği ve hissedilebilirliği üzerinde durulmaktadır. Uluslararası 
işbirliği çalışmalarının temelinde yer alan diplomasi unsuru Covid-19 salgını sayesinde belirli anlamlarda 
motivasyon ve araç değişikliğine uğramıştır. Bu değişikliğin temelinde ise dijitalleşme zarureti yer alır. 
Böylelikle, dijital diplomasinin uluslararası işbirliğine etkisinin geçmiş zamanlara göre daha fazla oldu-
ğunu söylemek mümkündür.
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KOLLUK YETKİLERİNE YÖNELİK TARTIŞMALAR:
 COVİD-19 SÜRECİ VE ÜLKE ÖRNEKLERİ

Özge AYAS*
GİRİŞ
Covid-19 sürecinde virüsün yayılımı ile mücadele bağlamında alınan sağlık tedbirlerine uyulmasında 

kolluğun etkin kullanımı ve müdahalelerinin hukuki niteliği pek çok ülkede önemli bir gündem maddesi 
olmuştur. Avrupa’da kolluk, halk sağlığının tesisi adına askeri birliklerle de uyum ve işbirliği halinde 
görevlerini yerine getirmiştir. 2020 yılı Mart ayı itibarıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 
Covid-19 ile mücadele kapsamında uluslararası alanyazında Operation Resilience olarak da adlandırılan 
Esneklik Operasyonu adlı askeri bir operasyon başlatmıştır. Lojistikte etkin yardım ilkesini benimseyen 
bu operasyonla bir sağlık seferberliği başlatılmıştır. 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu durumu sağlık savaşı olarak adlandırmıştır. Bu dönemde ordu afet-
lere müdahalede ve kriz yönetiminde de ön plana çıkmıştır. 25 Mart 2020’de Emmanuel Macron’un çağ-
rısı ile başlatılan bu seferberlik; orduyu sağlık krizine yönelik eylemlerde çözüm ortağı yapmaya yönelik 
bir çağrı niteliğindedir. Esneklik Operasyonu, sağlık mücadelesinin kamuoyuna resmi bir bildirimi nite-
liğindedir. Çünkü; operasyon başlatıldığında, Fransız silahlı kuvvetleri koronavirüsle Mulhouse Askeri 
Yeniden Canlandırma Birimi aracılığıyla mücadele eder haldeydi. Silahlı kuvvetlerin halk sağlığının tesisi 
amacıyla kullanımına ve sivil-asker işbirliğine yönelik yasal çerçevenin temeli; 2013 yılında yayımlanan 
Fransız Livre Blanc Pour la Defense et al Securite Nationale 1, Türkçe karşılığı ile Savunma ve Ulusal 
Güvenlik için Beyaz Kitap 1’e dayanmaktadır. Fransa’da ordunun, afet hallerinde ve olağanüstü doğa 
olaylarında itfaiye ve polis güçlerini desteklemek gibi bir misyonu da vardır. Fransız ordusunun Covid-19 
pandemisi sırasında taşıdığı hastaların grafiksel dökümü de ordunun pandemi yönetimindeki etkisini orta-
ya koymak adına önemli görülmüş ve beraberinde istatistiksel çalışmalar da hayata geçirilmiştir.

Amerika’da ise pandemi ile mücadelede kolluk kuvvetlerinin etkinliği kadar bireysel olarak hastalığa 
yakalanma oranlarının yüksekliği de araştırma konusu olmuştur. The Center for Disease Control and 
Prevention olarak adlandırılan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri 2020 yılında kolluk personeli için 
kamu sağlığı ve güvenliği ile ilgili kılavuzlar yayınlamıştır (Sutton, 2020, s. 9). Kolluk personeli söz ko-
nusu kılavuzlar aracılığıyla; hastalığın belirtilerinin 2 gün sonra yüksek ateş ve öksürük şeklinde ortaya 
çıkabileceği ve bireyler arasında 6 metreden az mesafe olduğu ortamlarda virüsün havada taşınan tükürük 
partikülleri yoluyla bulaştığı gibi konularda bilinçlendirilmek istenmiştir. Fransa ve Amerika’nın yanı sıra 
İtalya, İngiltere ve Kanada da yer yer uygulanıp sonrasında normale dönüşler şeklinde periyodik olarak 
görülen sokağa çıkma yasakları, kapalı alanda maske zorunluluğu, yaygın aşılama ve uzaktan çalışma 
modelleri ile pandeminin etkileri azaltılmaya çalışılmıştır. Gerek söz konusu tedbirlere halk tarafından 
uyulup uyulmadığının denetlenmesinde gerekse de aşı ve maske karşıtlarının eylemlerinde kolluk kuvvet-
leri önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle literatür tarama yöntemi kullanılan çalışmada; ilk bölümde İtal-
yan kolluk teşkilatı ele alındıktan sonra kolluğun Covid-19 sürecindeki önlemlere uyulması bağlamında 
işlevine yönelik hukuki tartışmalara da değinilmiştir. İkinci bölümde İngiltere, üçüncü bölümde Fransa, 
dördüncü ve son bölümde ise yönetimsel bağları sebebiyle Amerika ve Kanada bir arada ele alınmıştır.

1. İtalya’da Covid-19 ve Kolluk
Covid-19 pandemisi başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Öyle ki İtalya’ da 

salgının yayılım hızının tepe noktaya ulaştığı 2020 yılı Kasım ayı itibariyle kovid kaynaklı 52028 ölüm 

* JSGA Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi
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vakası tespit edilmiştir (Yorulmaz ve diğerleri, 2021, s. 165).  Devletler pandeminin yayılım hızını azalt-
mak ve sağlık sistemlerinin hasta yükünü taşıyabilmesine yardım edebilmek amacıyla çeşitli sosyal me-
safe önlemleri almıştır. Kapalı veya açık alanlarda maske kullanımını zorunlu kılmak, aşı yaptırılmasını 
teşvik etmek amacıyla zorunlu aşı uygulamasını hayata geçirmek, uzaktan çalışma modelleri ile sokağa 
çıkma kısıtlamalarını hayata geçirmek gibi pek çok sağlık tedbiri alınmıştır. Söz konusu önlemlere uyulup 
uyulmadığının denetiminde ise kolluk kuvvetlerine önemli görevler düşmüştür. Aşı ve sosyal mesafenin 
tesisine yönelik tedbirlere karşı gerçekleştirilen toplumsal olaylarda da kolluk devreye girmiştir. Kolluğun 
yetkileri bağlamında halk sağlığı ile kamu düzeninin adeta iç içe geçtiği son iki yıllık süreçte sağlık hakkı 
da hukuken tartışılan bir konu başlığı olmuştur. 

Korkut ve Bozkurt’un (2021) da belirttiği üzere; 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildir-
gesinin 25. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen sağlık hakkı Covid-19 süreci bağlamında da öne çıkmış-
tır. Vücut dokunulmazlığı, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gibi birey özgürlükleri ile insanın kendisine 
karşı da korunmasını da ihtiva eden sağlık hakkı gibi tezatlıklar içeren hukuki konular kolluğun bu süreç-
teki yetkisi bağlamında da tartışmalara yol açmıştır. Bu nedenle hukuki ve idari tartışmalara Avrupa’ da 
Covid-19’dan en çok etkilenen devletlerden olan İtalya ile başlamak gerekliliği ortaya çıkmıştır.

1.1. İtalyan İdari Yapısında Kolluk
İtalya siyasi birliğini geç sağlamış bir devlettir. 1800’lü yıllarda şehir devletleri biçiminde bir idari 

yapı sergileyen İtalya, birliğini tamamlayana kadar iç güvenliğini şehir devletlerinde yer alan sayıca kü-
çük kolluk kuvvetleri ile sağlamıştır. Kurulan minimal organizasyonların öncelikli görevleri savaş dönem-
lerinde şehir savunmasına yardım etmek, bireyleri olası saldırılardan korumak ve barış dönemlerinde ise 
toplum içi şiddet olaylarına müdahale etmekti. Babahanoğlu’nun (2020) da belirttiği üzere Siena şehrinde 
polis teşkilatının 13. ve 14. yüzyıllardan itibaren var olduğu ve 1330'da her 145 kişiye bir polisin düştüğü 
bilinmektedir. 19. yüzyılda İtalya yönetimine geçen Napolyon, İtalya'da 1802 yılında Fransız stili jandar-
ma teşkilatını kurmuştur. Türk iç güvenlik yapılanmasındaki jandarmanın İtalya' daki adı carabinieri'dir. 
İtalya’da da iç güvenliğin sağlanması görevi ülke genelinde İçişleri Bakanına illerde ise valilere aittir. 
Sardunya Kralı tarafından kurulan ve carabinieri olarak adlandırılan İtalyan jandarması kırsal alanlarda 
kamu güvenliğinin tesisinden ve kanunların uygulanmasından sorumlu olmak üzere kurulmuştur. İhtilaflı 
bir konu olan İtalyan polis teşkilatının tarihine değinmek gerekirse; 1852 yılında Sardunya Krallığında 
Kamu Güvenliği Polisi kurulmuştur. Bu nedenle İtalyan polis teşkilatının kuruluş yılı 1852 olarak kabul 
edilmiştir. Ancak 1848 yılında kral Carlo Alberto’nun kurduğu Guardia Nazionale olarak adlandırılan 
Ulusal Muhafaza Teşkilatının polis teşkilatının başlangıcı olarak görülmesi gerektiği yönünde görüşler de 
mevcuttur. Söz konusu teşkilatın adı 1858 yılında Türk dilindeki karşılığı ile Kamu Güvenliği Muhafaza 
Birlikleri olarak değiştirilmiştir. Siyasi birliğin sağlanmasından sonra Sicilya adası hariç tüm İtalya’ da 
polis birimleri kurulmuştur. Sicilya' da ise Atlı Askeri Birlikler görev yapmaya devam etmiştir. Farklı 
güvenlik yapılanmasını 1877 yılında lağveden Sicilya’da, Sicilya Bölgesi Atlı Polisler Sınıfı kurulmuştur. 

Tüm İtalya’da geçerli olmak üzere; 1890 yılında çıkarılan kanunla Türk dilindeki karşılığı ile Kamu 
Güvenliği Polisi görev tanımlamasının yerine Şehir Polisliği kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşından son-
ra ise polis teşkilatı yeniden yapılandırılmıştır. Söz konusu yenilikle birlikte İtalyan polis teşkilatına askeri 
bir statü kazandırılmıştır. Merkezi yönetimin başına 1922’de Mussolini'nin geçmesi ile birlikte mevcut 
kolluk yapılanmasında yeniden bir değişim yaşanmıştır. Mevcut polis teşkilatının yerine istihbari yönü 
ağır basan gizli polis teşkilatı kurulmuştur. Bu dönemde polis İtalyan Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştır. 
1 Nisan 1981 tarih ve 121 sayılı Devlet Polisinin Kurulmasına İlişkin Reform Yasası ise İtalya’da modern 
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kolluk sistemine geçişte önemlidir.
1.2. Salgınla Mücadelede Kolluk Yetkilerine Dair Tartışmalar 
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında başlayan Covid-19 salgını Al-

tuğ’un da (2020) belirttiği üzere zamanla tüm dünyaya yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütünün nitelendir-
mesiyle bir pandemi halini almıştır. İtalya Covid-19 pandemisinin ilk dalgasından yoğun olarak etkilenen 
Avrupa devletlerinden biri olmuştur. Türkiye’ de olduğu gibi İtalya’da da 2020 yılı Mart ayı itibariyle 
virüsün yayılım hızı artmıştır. Aynı tarihlerde İtalya’ da salgının seyrini değiştirmeye yönelik decreto 
legge olarak ifade edilen kanun hükmünde kararnameler ve decreto del P. C. M. olarak adlandırılan Ba-
kanlar Kurulu kararlarıyla önlemler alınmaya çalışılmıştır. Ülke sınırları içerisinde hastalığın yayılımının 
artması ile birlikte seyahat ve çalışma özgürlüğünün sınırlandırılmasına yönelik çeşitli hukuki önlemler 
alınmıştır. Kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması bireyleri olumsuz yönde de etkilemiştir. Virüsün ya-
yılım hızını azaltmaya yönelik tedbirler alınması ise kamu yararına yönelik idari uygulamalardır. Kamu 
sağlığının korunması adına alınan önlemler, uygulanan kolluk tedbirleri ve idari yaptırımlar idare mahke-
mesine de konu olmuştur. İtalya’da yaşanan uyuşmazlıklar yüksek yargıya da taşınmıştır. Kalanyuva’nın 
(2020) da belirttiği üzere; Kalabriya Bölge İdare Mahkemesinin 28.03.2020 tarihli, İtalyan Danıştayının 
ise 30.03.2020 tarihli kararı kamu yararı ile kişi hakları çatışması konusunda önemli bir emsal olmuştur. 

2020 yılı Mart ayında mahkemeye intikal eden olayda; zaruri ihtiyaçlar haricinde ikametgah adresinin 
terk edilmemesine ve polis tarafından istenmesi halinde market ya da eczane alışverişi yapıldığının fatura 
ile ispatına yönelik kolluk tedbirlerinin İtalya’nın Kalabriya bölgesinde yaşayan bir tarım işçisi tarafından 
ihlal edilmesi hukuki uyuşmazlığın konusunu oluşturmuştur. Tarım işçisinin her gün işlerini sürdürmek 
için tarım arazisine gitmesi üzerine Corigliano Rossano Belediyesi kişiye 14 gün şahsi konutunda zo-
runlu karantinaya tâbi tutulması yönünde bir idari yaptırım uygulanmıştır. Tarım işçisinin açtığı davada 
polis denetiminde zorunlu karantina uygulaması ve dayanağı olan Kalabriya Bölge İdaresinin düzenleyici 
işleminin iptali ile 14 gün çalışamaması nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların tazminini talep 
etmiştir. Kalabriya Bölge İdare Mahkemesinde açılan davada konunun önemi nedeniyle ivedi yargılama 
usûlü izlenmiştir, ancak idarenin işleminin yürütmesinin durdurulması talebi reddedilmiştir.  

19 Ekim 2020 tarihinde İtalya’da koronavirüs salgınındaki artışı durdurmak amacıyla çeşitli tedbirler 
açıklanmıştır. Bunlardan bazıları; restoran ve barların en geç saat 00:00’da kapatılması, saat 21:00’dan 
sonra ayakta müşteri kabul edilmemesi, restoranlarda bir masada altıdan fazla müşteriye yer verilmemesi-
dir. Kapalı spor salonu ve havuzlarda da benzer uygulamaya gidilmiştir. Hükümet belediyelere saat akşam 
21:00’ dan sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirme yetkisi vermiştir. Covid 19 ile mücadele sürecinde 
dünya devletleri arasında ordu ve kolluk kuvvetlerinin etkin kullanımı yönünde bir eğilim gözlemlenmiş-
tir. Koronavirüs salgını sırasında kolluğun ve ordunun üstlendiği rolleri altı başlıkta sıralamak gerekirse;  
kolluk ve kamu düzeni faaliyetlerine destek, sağlık ve ilaç yardımı, lojistik ve mühendislik hizmetleri, 
insani yardım, kriz yönetimi ile araştırma ve geliştirme faaliyetleridir. Amerika’ da Army National Guard 
ve Air Forse National Guard’ın 10.000’e yakın üyesi covid-19 salgını ile mücadeleye destek vermiştir 
(Yılmaz, 2020, s. 35).  Aynı şekilde Güney Kore ve İspanya’ da ordu, kamusal alanların dezenfekte edil-
mesinde kullanılmıştır. Kolluk kuvvetlerinden olan polisler de koronavirüs salgınıyla mücadelede etkin 
rol üstlenmesinin yanı sıra salgından da olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Amerika New York’ta yaklaşık olarak 15000 polis salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmiş 
ve görevini yapamayacak duruma gelmiştir. Bu nedenle ordu, pandeminin daha da ağırlaşmasını önlemek 
amacıyla devreye girmiştir. Salgın sürecini başarılı bir şekilde yürüten devletlerden olan Güney Kore’de 
Infectious Disease Control and Prevention Act adlı salgını önlemeye yönelik kanun ile kolluk görevli-
lerine mahkeme emri olmadan kredi hesap özetlerine erişimden cep telefonu üzerinden bireylerin takip 
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edilmesine kadar çeşitli yetkiler tanınmıştır.  Yılmaz’ın  (2020) da belirttiği üzere İsrail’ de olağanüstü 
hukuki düzenlemeler yolu ile polise cep telefonu datalarına erişim hakkı verilmiştir. Avrupa’da polis, 
özellikle sokağa çıkma yasaklarının uygulanmasında aktif rol oynayan bir teşkilat olmuştur. Ancak; kol-
luğun pandemi sürecinde halk sağlığının tesisi adına kullandığı olağanüstü yetkilerin kötüye kullanıldığı 
yönünde hukuki ve idari tartışmalar da mevcuttur.  Birleşik Krallık'ta da polisin pandemi döneminden 
kaynaklanana olağanüstü kimi yetkilerini kötüye kullandığı yönünde görüşler parlementoda tartışılmıştır 
(UK Police, 2020). 

2. İngiltere Özelinde Birleşik Krallık'ta Kolluk ve Covid-19 
İngiltere her ne kadar bağımsız bir devlet olsa da Birleşik Krallık olarak adlandırılan yapı ile özdeş-

leşmiştir. Krallık yapılanması temsili olsa da Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda’yı 
kapsayan devletler birliğinin adıdır. Birleşik Krallığın büyük gücü olarak bilinen İngiltere, Avrupa’ da 
İtalya’dan sonra Covid-19’ dan en çok etkilenen devlet olmuştur. 2019 yılı Aralık ayında Çin’ in Wuhan 
kentinden başlayarak tüm dünyaya yayılan Covid-19’un 2020-2021 yıllarında Delta, 2021 yıl sonu 2022 
yıl başında ise ortaya çıkan Omicron varyantları İngiltere’nin toplumsal yaşamını olumsuz yönde etkile-
miştir (hürriyet.com, 2021). 2022 yılı itibariyle kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu ve katı soka-
ğa çıkma yasakları uygulanmasa da salgının ilk iki yılında uygulanan tedbirler tartışma konusu olmuştur. 
Konunun açıklığa kavuşturulması adına İngiliz kolluk sistemini ele almak önemli görülmektedir.

Çoklu parlamenter devletler birliği olan Birleşik Krallık'ta iç güvenlik yapılanması İrlanda, İskoçya, 
İngiltere ve Galler’de farklılık göstermektedir. İngiltere ve Galler’de tek tip kolluk sistemi mevcuttur. 
Müstakil devletler özelinde iç güvenliğin sağlanmasında polis teşkilatı aktif rol oynamaktadır. İngiltere 
ve Galler’de ülkenin değişik bölgelerinden sorumlu polis birimleri mevcuttur. İngiliz polisi, Home office 
olarak adlandırılan İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimler ve polis teşkilatı tarafından koordinasyon halinde 
yönetilmektedir. Bakanlığın yönetiminde ise Home secretary olarak adlandırılan Priti Patel, Türk dilin-
deki kullanımı ile İçişleri Bakanı bayan Patel görev almaktadır (gov.uk, 2022). Bakanın polis teşkilatına 
ilişkin yetkileri idari niteliktedir. Belirtilen iç güvenlik yönetimi yapısı the tripartite system, Türk dilin-
deki ifadesiyle üçlü sistem olarak adlandırılmaktadır. İngiltere’de 1964 yılında çıkarılan Polis Kanunu ile 
bugünkü polis teşkilatlanması hayata geçirilmiştir. İngiliz idari yapılanması Türk idari yapılanmasından 
farklı olmakla birlikte konuyu anlaşılır kılmak adına eklemek gerekir ki; il emniyet müdürlüklerine bağlı 
olan birimlerin başında chief constable olarak adlandırılan emniyet müdürleri bulunmaktadır. 

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve metropolitan police olarak adlandırılan polis teşkilatı en 
kapsamlı birimdir. Metropolitan polisin merkezi Scotland Yard olarak adlandırılan mevkide yer almakta-
dır. İngiliz polisini diğer devletlerin kolluk kuvvetlerinden ayıran en belirgin özellik sivil toplumun temsil 
edildiği ve police authorities olarak adlandırılan polis otoritelerinin mevcudiyetidir. Teşkilatın merkez 
yapılanması olan metropolitan police dışındaki her emniyet biriminin başında bir polis otoritesi bulun-
maktadır. İdari ve adli bir görünüme sahip olan polis otoritelerinin üçte ikisi belediye meclis üyelerinden 
ve üçte biri bölgedeki sulh ceza hâkimlerinden oluşmaktadır. Yavuzdoğan‘ın (2010) da belirttiği üzere 
İrlanda polis teşkilatında ise kolluk ve vatandaş arasındaki uyuşmazlıklarda öne çıkan yapı Kuzey İrlanda 
Polis Ombudsmanlığıdır. 2021 yılının bahar ve yaz aylarında alınan sosyal mesafe tedbirlerinin esnetilme-
si ile birlikte 19 Temmuz 2021’de İngiltere’nin tüm bölgelerinde ulusal sağlık tehdidi 4 numaralı yüksek 
risk seviyesine çekilmiştir. İngiltere dışına çıkışlarla ilgili yasak getirilmemiştir ancak farklı ülkelerden 
İngiltere’ye girişlerde kırmızı liste uygulamasına geçilmiştir. Kırmızı liste, ilgili devlette vaka sayılarının 
İngiltere’ ye girişlerde tehdit oluşturabilecek kadar yüksek olduğunu ifade etmektedir (libertyhumanrigh-
ts.org, 2021). 2021 yılı, yıl sonu itibarıyla ülkede Omicron varyantı etkisini arttırmıştır. Virüsün yayılma 
hızı artsa da yılın son gününde gerçekleştirilen kutlamalara dair sıkı bir kısıtlama getirilmemiştir (bbc.
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com, 2021).  Covid-19 sürecinde maske ve aşı karşıtlarının düzenlediği toplumsal olaylar da dâhil olmak 
üzere polis tarafından ateşli silahların kullanılması, polis memurlarının eylemleri sonucunda meydana 
gelen ölüm olayları da ombudsmanlık müessesesinin görev alanına girmektedir. Polis ombudsmanına 
başvuruda bulunmak için herhangi bir ücret ödenmemekte ve değerlendirme süreci hızlı bir şekilde karara 
bağlanmaktadır (The Police Complaints System in Northern Ireland, 2016, s. 10). Polis Ombudsmanı 
önüne gelen somut uyuşmazlıkta, araştırmacılar eli ile hukuki uyuşmazlığa neden olan polis memurlarını 
sınırlı olarak alıkoyma yetkisine sahiptir (Police Ombudsman for Northern Ireland (PONI) Data Sheet, 
2017). Ancak söz konusu alıkoyma yetkisi ilgili kolluk-vatandaş uyuşmazlığının araştırılması ile sınırlı-
dır. Diğer bir deyişle mutlak değil, geçici bir tedbir niteliğindedir.

Polis Ombudsmanı araştırma ekibi, suçu önlemek veya işlenen suçu tespit etmek amacıyla bankalar, 
benzin istasyonları, mağazalar veya hastaneler ile polis veya yerel birimler tarafından işletilen kapalı 
devre kamera sistemleri gibi kamusal ve halka açık alanlarda arama ve sistem erişimi yetkisine sahip-
tir. İrlanda’ da polis ombudsmanlığı, 1998 tarihli Polis Kanunu ile kurulmuştur. Söz konusu kanunun 
7. maddesinde kurumun görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. İngiliz idari sisteminde kolluk 
ombudsmanı, kolluk ve vatandaş arasında gelişen uyuşmazlık hakkında soruşturma görevlisinin raporunu 
inceledikten sonra, şüpheli polis hakkında ceza davasına da konu bir olay olup olmadığına kanaat getir-
mektedir. Uyuşmazlığın tarafı olan kolluk görevlisi hakkında ceza davasının açılmasının gerektiği haller-
de ise; kolluk ombudsmanı söz konusu konu ile ilgili hazırladığı mütaalayı savcılığa göndermekte; yaptığı 
değerlendirmede herhangi bir suç işlenmediğine kanaat getirdiğinde ise, hazırladığı mütalaayı ilgili disip-
lin otoritesine bildirmektedir. İrlanda özelinde kabul edilen 2000 tarihli Polis Kanunu resmi soruşturma 
sonrasında, soruşturma görevlisinin hazırladığı raporun şüpheli polis memuru tarafından bir suç işlenme-
diğini göstermesi ve şikayetin ciddi bir hak ihlaline dayanmadığı konularda kolluk uygulamalarına ilişkin 
şikayetlerin çözümlenmesi konusunda kolluk ombudsmanına yetki vermektedir (Önen ve Güngör, 2018, 
s. 22).  Diğer bir deyişle kolluk yahut polis ombudsmanlığı olarak adlandırılan yapı Türk hukukundakine 
benzer şekilde kolluk ve vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları idari yollarla çözmeye çalışan bir alternatif 
uyuşmazlık çözüm yoludur (The Police Complaints System in Northern Ireland, 2016, s. 8). Söz konusu 
müesssese, yaklaşık iki yıldır devam etmekte olan pandemi sürecinde kolluğun gerek vatandaşın alınan 
sağlık tedbirlerine uyup uymadığını gerekse de toplumsal olaylarda çevre sakinlerinin güvenliğinin ihlal 
edilip edilmediğini denetlerken vatandaşla yaşadığı uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünde etkili 
olmuştur. İngiltere ve öncüsü olduğu çoklu devletler yapısı olan Birleşik Krallığın yanı sıra Fransa’yı da 
bu bağlamda ele almak önemlidir.

3. Fransa'da Covid-19 ve Kolluk
İtalya ve İngiltere’nin yanı sıra Fransa da Covid-19 pandemisinden olumsuz yönde etkilenen Avrupa 

devletlerinden olmuştur. 26.11.2021 tarihinde Fransa Başbakanlığın'dan yapılan açıklamada koronavi-
rüsün yeni varyantının görüldüğü devletlere yapılan uçuşların iptal edilmesi gündeme gelmiştir. Güney 
Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini’den Fransa’ya yapılan uçuşların 
48 saat süreyle askıya alındığı kamuoyuna duyurulmuştur. Ülkeye gelen bireylerden; açıklama tarihin-
den önceki 14 günde bu devletlerden gelen yolculardan yetkililere bildirimde bulunmaları ve PCR testi 
yaptırmaları istenmiştir (haber7.com, 2021). Test ve aşı uygulamaları, maske zorunluluğu, sokağa çıkma 
yasakları ve evden çalışma modellerinin uygulanması Fransız banliyöleri adı verilen toplumsal grupların 
barışçıl protestolarına yol açmıştır. Kolluk gerek söz konusu protestoların barışçıl olma niteliğini kay-
bettiği anlarda gerekse de söz konusu halk sağlığı tedbirlerine uyulmadığı durumlarda düzenin yeniden 
tesisi adına önemli bir rol üstlenmiştir. Bu nedenle Covid-19 ve kolluk konusunu Fransız kolluk teşkilatı 
bağlamında da anlaşılır bir şekilde ele almak önemli görülmektedir.
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Fransa’nın güvenlik teşkilatı, diğer Avrupa devletlerindeki gibi ulusal bir polis sistemine sahiptir (Lo-
veday, 1999, s.132). Fransız iç güvenlik sistemi; İtalya, Portekiz ve İspanya gibi birçok Avrupa devleti 
tarafından emsal olarak kabul edilmiştir. Fransız iç güvenlik sisteminin geçmişine bakılacak olursa 1789 
yılında gerçekleşen Fransız İhtilali polis teşkilatı bağlamında önemli bir dönüm noktasıdır. Fransa ta-
rihinde öne çıkan yöneticilerden olan Napolyon Bonapart ise askeri yapının güçlendirilmesi için çaba 
harcamıştır. Bonapart’ın ardından yönetimi devralan III. Napoleon, polis birimlerini yönetim organı ola-
rak kullanmış, 1854 yılında sistemli bir polis teşkilatı kurmuştur (Devroe and Ponsaers, 2017, s. 27). 
1982 yılına gelindiğinde ise Türkiye ile benzer bir kolluk yapılanması benimsenmiştir. Söz konusu tarihte 
gerçekleştirilen yerel yönetim reformuyla birlikte güvenlik hizmetlerinin yerel bölgelerde teşkilatlanma-
sı sağlanmıştır. Türk literatüründe Bonnemaison Politikası olarak da adlandırılan Bonnemaison Komite 
Raporu, Fransa’nın modern güvenlik teşkilatlanmasının zeminini oluşturmuştur. Fransa’ da raporun uy-
gulamaya konulmasıyla birlikte modern anlamda kolluğun etkin olarak faaliyet gösterebilmesine yönelik 
suç önleme birimleri kurulmuştur (Crawford, 2002, s. 217). Raporun idari bağlamda geçerlilik kazanma-
sından sonraki dönemde polis sayısı dört katına çıkmış, suç önlemeye yönelik kamera ve benzeri gözetim 
ekipmanlarının sayısında da artış yaşanmıştır (Çelik ve diğerleri, 2020, s. 79).

Fransa, ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren bir iç güvenlik teşkilatına sahiptir. Fransa’ da kol-
luk kuvvetlerinin teşkilatlanması 1941 yılından sonra Türkiye’ dekine benzer bir görünüm kazanmıştır. 
Fransa’da iç güvenlik birimleri 1983 yılına kadar ulusal jandarma ve polis isimleriyle iki ana birimden 
oluşmaktaydı. Police nationale olarak adlandırılan Fransız polisi İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev 
yapmakta iken gendarmerie nationale olarak adlandırılan jandarma ise Fransız Savunma Bakanlığı’na 
bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Fransız idari yapılanmasında police nationale olarak adlandırılan ulusal 
polise 10.000 ve üzerinde nüfusa sahip olan bölgelerde özel resmi birimler kurulmuştur. Gendarmerie 
nationale olarak adlandırılan ulusal jandarma ise 10.000’ in altında nüfusa sahip olup polis bölgesi dışında 
kalan mahallerde komutanlıklar şeklinde özel birimlere ayrılmıştır. Covid-19 pandemisine karşılık izinsiz 
aşı karşıtı barışçıl eylemlere müdahalede ise polis teşkilatı öne çıkmıştır. Fransız polis teşkilatının ana 
sorumluluk sahası 10.000 üzeri nüfusa sahip olan şehir merkezleridir (Loveday, 1999, s. 132). Fransız po-
lisinin yapmakla yükümlü olduğu görevler 1995 yılında çıkarılan bir yasa ile tespit edilmiştir. Fransa’nın 
başkenti olan Paris’in güvenliği diğer Avrupa devletlerinden farklı olarak 1800 yılından bugüne polis teş-
kilatı içerisinde bulunan prefecture de police de Paris isimli birim tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu 
polis birimi, valinin sorumluluğunda olup tıpkı diğer birimlerde olduğu gibi merkezi hükümetin kontrolü 
altındadır (Dennis ve Erdos, 2005, s. 148). Özel statülü idareler olan Lyon ve Marsilya da Türk hukukuna 
benzer şekilde valilerin gözetim ve denetimi altındadır.

4. Amerika ve Kanada’ da Covid-19 ve Kolluk
320 milyona varan nüfusu ile dünyadaki yoğun nüfuslu devletlerden olan Amerika Birleşik Devletleri, 

Covid-19 pandemisinden olumsuz yönde etkilenmiştir. Öyle ki; 2020 yılında Dünya Sağlık Örgütüne 
Amerika’dan bildirilen vaka sayısı 2 milyonu bulmuştur (Özen vd., 2021, s.135). Söz konusu vaka sayısı 
karşısında önlemlere uyulmasında ve önlemlere karşı gelişen toplumsal olaylarda kamu düzeninin yeni-
den sağlanmasında hayati bir rol üstlenen uluslararası kullanımı ile law enforcement, Türk hukukundaki 
kullanımıyla kolluk kuvvetleri Covid-19’ un yayılımını önlemeye çalışırken kendileri de bu virüse maruz 
kalmıştır. Officer Down Memorial Page’in belirttiği oranlara göre; son iki yılda kolluk ölümlerinin ana 
nedeni bu virüstür. Amerika’ da 2020 yılında 254 kolluk görevlisi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş-
tir. 2021 yılında ise bu sayı 327’ye yükselmiş ve 2022 yılı Ocak ayı başında 2 ölüm daha gerçekleşmiştir 
(andragogytheory.com,2022). 
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Amerika kadar kritik seviyede virüs yayılımı gerçekleşmese de 38 milyonu aşan nüfusu ile Kanada da 
salgından etkilenen devletlerden olmuştur. Aydoğan´ın da (2022) belirttiği üzere bu durum beraberinde 
2020-2021 yıllarında tamamen ve 2022 başında ise kısmen uygulanan sokağa çıkma yasakları, yaygın 
aşılama ve uzaktan çalışma modelini beraberinde getirmiştir. Alınan sağlık tedbirlerine uyulması hususu 
sokağa çıkma yasakları bağlamında polis teşkilatını yakından etkilemiştir. Dünya üzerinde hem demokra-
tik hem de demokratik olmayan veya otoriter olarak nitelendirilen ülkelerin birçoğu ulusal güvenlik teş-
kilatına sahiptirler. Güvenlik teşkilatları ülkelerin siyasi ve idari örgütlenme tarzlarına bağlı olarak farklı 
şekillerde örgütlenmiştir. Örneğin federal yönetim yapısına sahip olan Amerika Birleşik Devletleri’nde 
parçalı hâlde polis güçleri bulunmakta iken üniter yapıya sahip ülkelerin birçoğunda hükümet tarafından 
yönetilen merkeze bağlı güvenlik birimleri bulunmaktadır. 

2022 yılı Ocak ayı itibarıyla Covid-19 virüsünün Omicron olarak adlandırılan varyantı dünya devletle-
ri arasında baskın varyant haline gelmiştir. Bu durumdan Kanada’ da olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu ne-
denle; Kanada’nın en yoğun nüfuslu eyaleti olan ve Covid-19 vakalarının yoğunlaştığı Ontario eyaletinde 
başbakan Ford, halk sağlığının yeniden tesisi adına 5 Ocak 2022 tarihinden itibaren sosyal kısıtlamaların 
yeniden uygulamaya konulacağını duyurmuştur (aa.com, 2022). Virüsün ülke içerisindeki hızlı yayılımı-
nın önüne geçmek amacıyla 21 gün boyunca sürmesi öngörülen önlemleri; spor salonlarının kapatılması, 
restoranların kapalı bölümlerinde müşteri kabul edilmemesi ve süpermarketlerde aynı anda kapalı alan-
da bulunabilecek müşteri sayısına yarı oranında kısıtlama getirilmesi, sosyal toplanmalarda izin verilen 
kişi sayısının kapalı alanlarda 5 açık alanlarda ise 10 kişi ile sınırlandırılması, uzaktan çalışma biçimine 
elverişli olan sektörlerde bu çalışma biçimine geçilmesi, düğün ve cenaze törenleri gibi kapalı mekânda 
gerçekleşmesi gereken ritüellere kabul edilecek birey sayısının mekân kapasitesinin %50’si ile sınırlan-
ması, benzer şekilde alışveriş merkezlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısının sınırlanması olarak 
sıralamak mümkündür. 2022 yılı Şubat ayına gelindiğinde ise aşı karşıtı toplumsal eylemler yükselişe 
geçmiştir. Eylemcilerden özgürlük konvoyu adı verilen kamyon sürücüleri araçları ve çadırlarıyla kent 
merkezinde yolları kapatmıştır. Söz konusu eylemler nedeniyle toplumsal hayatın sekteye uğraması nede-
niyle polis güçleri sürücü eylemlerinin sona ermesi adına binlerce litre yakıta el koymuş, yolu kapatan bir 
petrol tankerinin ise bölgeden tahliyesini sağlamıştır. Söz konusu aşı karşıtı toplumsal olaylar nedeniyle 
Kanada’nın başkenti Ottawa’da acil durum ilan edilmiştir (bbc.com, 2022). Halk sağlığı ve kamu güven-
liğinin kesişim alanında bulunan olaylarda çözüm yine kolluk kuvvetleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu konuda etkin rol oynayan polisin Kanada’daki mevcut yapısını ele almak önemlidir. Kanada po-
lisinin mevcut yapısı, İngiliz ve Amerikan polis modellerinin etkisinde gelişmekle birlikte kendine has 
özellikler de taşımaktadır. 1867 yılı Kanada polis teşkilatı bakımından önemlidir. 1867 tarihli Kanada 
Anayasası eyalet meclislerine kendi sınırlarında gerçekleşen adli vakaların takibi ve suç önleme konu-
sunda kanun yapabilme yetkisi vermiştir. Söz konusu farklılığın temel nedeni olarak Kanada’nın coğrafi 
sınırlarını ve bu sınırlara dâhil olan bölgeler arası değişimleri göstermek mümkündür. Sanayileşme ve 
beraberinde getirdiği hizmet sektöründeki büyüme ile sık göç alan bölgenin demografik özelliklerinin 
değişmesi de polis teşkilatının yapılanmasını yakından etkilemiştir. Kanada Atlantik bölgesi, Montreal, 
Ontario ve Quebec Eyaletleri çevresi geliştikçe eyalet polisliği uygulamasının atılım gerçekleştirmesi de 
kaçınılmaz olmuştur (Clarke,2005, s. 992). Federal, eyalet ve yerel yönetim bazında teşkilatlanan Kanada 
polisine, hizmetlerini gereği gibi yerine getirebilmeleri adına 6.3 milyar doların üzerinde bir bütçe ayrıl-
maktadır (Clarke, 2005, s. 995; Terrill, 1999, s. 119). Bu husus Covid-19 ile mücadelede de etkin bir rol 
oynayan kolluğa verilen önemi göstermektedir.
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SONUÇ
Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs, Avrupa devletlerinin önemli bir kıs-

mını olumsuz yönde etkilemiştir. Halk sağlığı ile kamu düzeninin adeta iç içe geçtiği son iki yıllık süreçte 
sağlık hakkı kolluğun yetkileri bağlamında hukuki zeminde tartışılan bir konu başlığı olmuştur. 10 Aralık 
1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 25. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen sağlık hakkı, 
devletlerin sosyal devlet ilkesinin de bir gereği olarak bireylerin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdü-
rebilmeleri için gereken önlemleri almalarını ifade etmektedir. Bu nedenle devletler Covid-19 sürecinde, 
bireyin kendine karşı da korunması ilkesini de gözeterek halk sağlığını toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı 
ve seyahat özgürlüğünden önde tutmuştur. Çalışmada ele alınan İtalya, Fransa, İngiltere, Kanada ve Ame-
rika gibi devletler sağlık, kolluk, çalışma ve diğer kişi hak ve özgürlükleri denkleminde öne çıkmıştır. 
Amerika’da pandeminin malvarlığına karşı ve diğer suçların işlenmesi üzerine etkisine ilişkin bilimsel 
araştırmalar da yapılmıştır (Yang vd., 2021, s. 157). 

Avrupa’da kolluk, temel olarak bir iç güvenlik mekanizması olarak görülmekle birlikte pandemi süre-
cinde kamu sağlığı koruyucusu vasfını da üstlenmiştir. Özellikle İtalya’da uygulanan sokağa çıkma yasak-
ları nedeniyle kolluk ve vatandaş arasında gerçekleşen uyuşmazlıklar idari yargıya taşındığından konu bu 
devlet bağlamında hukuki yönü ile de ele alınmıştır. Amerika bağlamında ise konu, Covid-19 önlemlerine 
uyulmasını denetlerken söz konusu virüse yakalanarak mağduriyet de yaşayan polis teşkilatı mensupları 
yönü ile de vurgulanmak istenmiştir. Çalışmanın Avrupa’da kolluk yetkileri, kişi hak ve özgürlükleri ile 
sağlık hakkı ilişkisi konusunda yeni araştırmalar adına bir başlangıç noktası oluşturması umulmuştur. 
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ULUSLARARASI UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE 
COVİD-19 VE KOLLUK

J.Alb. Murat KOÇANLI* - J.Yb. Ali Engin DÖNMEZ**
GİRİŞ
Covid-19 virüsü, 2020 yılının Mart ayının başına kadar bütün dünya geneline yayılan bir salgına 

dönüşmüş ve sonrasında ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kabul edilerek dünya genelindeki 
ülkelere acil ve sert tedbirler alma çağrısı yapılmıştır (Ducharme, 2020). Nisan ayının sonlarına doğru 
ise, dünya genelindeki pozitif Covid-19 vaka sayısı 3 milyona dayanırken Covid-19’dan ölen insan sayısı 
200,000’i geçmiş ve virüsün yayılımını kontrol altına almak için birçok ülke tarafından farklı seviyelerde 
kapanma tedbirleri uygulanmıştır. (Harris, 2020). 

Hükümetler tarafından sosyal kısıtlamalar hayata geçirilirken kolluk bir taraftan bu kısıtlamalar kap-
samında yeni görevler ve roller alırken diğer taraftan ise suç ve suçluyla mücadele etme görevini devam 
ettirmeye çalışmıştır. Bunları yaparken de çoğu zaman kolluk, Covid-19 pandemisi gibi bir tehdide karşı 
daha önceden hazırlanmış açık talimatlar ve yönergeler belirlenmemiş olduğu ve de kısıtlama tedbirlerine 
yönelik halkın gösterdiği tepkiler ülkelere göre değişebildiği için ülkelere göre değişen farklı yöntem ve 
yaklaşımlar göstermek durumunda kalmıştır. 

Bu bölümde, farklı ülkelerdeki kolluk teşkilatları tarafından Covid-19 pandemisinin nasıl karşılandığı 
ile Covid-19 pandemisi sürecinde bu kolluk teşkilatları tarafından yürütülen faaliyetler ve görevler küre-
sel bir bakış açısıyla ülkelere göre incelenecektir. Bu kapsamda, öncelikle Fransa, İspanya, Hollanda, İtal-
ya, Portekiz, Bulgaristan, Romanya ve Avusturya gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kolluk teşkilatları ele 
alınmış, sonrasında ise Amerika Birleşik Devletlerindeki kolluk teşkilatları ile Latin Amerika ve Karayip 
ülkelerinin kolluk teşkilatları ve Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatının uygulamalarından bahsedilmiştir. 
Devamında ise, Covid-19’un kolluk teşkilatlarını suç ile mücadele boyutu ile nasıl etkilediğine kısaca 
değinilmiştir.

1. Covid-19 Süreci ve Farklı Ülkelerin Kolluk Teşkilatları
1.1. Avrupa Birliği (AB) Üyesi Ülke Kolluk Teşkilatları 
  1.1.1. Fransa
17 Mart 2020 tarihinde Fransız yetkililer, Covid-19 pandemisi ile mücadele için hareket özgürlüğü 

hakkı da dâhil olmak üzere insan haklarını kısıtlayan önlemler almışlardır. Bununla birlikte, yetkililer sağ-
lıkla ilgili bir olağanüstü hâl kabul edip uygulamaya başlamışlardır. Fransa'da hareket özgürlüğünü kısıtla-
yan tedbirler 11 Mayıs 2020 tarihinde kaldırılırken, sağlıkla ilgili olağanüstü hâl 10 Temmuz 2020 tarihine 
kadar yürürlükte kalmıştır (Legifrance, 2020). 16 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 157.716 kişi hastalanmış 
ve 29.547 kişi hastalıktan dolayı hayatını kaybetmiştir (20minutes, 2020). Diğer taraftan Fransa, pandemi-
nin başında yüz maskelerinin salgını tam olarak önlemediği düşüncesiyle kamuoyunda maske kullanımını 
zorunlu kılmamıştır. Ancak yaz aylarına doğru pandeminin etki alanın genişlemesiyle ve uzun süreceği 
öngörüsüyle öncellikle toplu ulaşım araçlarından başlayarak kademeli zorunlu tutma kararını uygulamaya 
başlamıştır (Roche, 2020a). Fransa’da, önlemlerin uygulanmasından genel olarak kolluk kuvvetleri so-
rumlu olmuştur. Bu kapsamda, 17 Mart 2020 tarihinde, karantina önlemlerini uygulamak amacıyla ulusal 
polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 100.000 kolluk personeli (60.000 ila 65.000 jandarma ve 35.000 ila 
40.000 polis memuru arasında) Fransa genelinde görev yapmaya başlamıştır (Senat, 2020).

* (E) J.Albay, Misafir Öğretim Görevlisi, akadem105@yahoo.com
** J.Yarbay, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğretim Görevlisi, alendonmez@gmail.com
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24 Mart -24 Nisan tarihleri arasında 251 gözetleme görevinde ve 284 bilgilendirme görevinde insansız 
hava araçları kullanılmıştır (Senat, 2020). 24 Mart 2020 tarihi itibariyle polis memurları ve jandarmalara 
destek olması amacıyla belediye zabıtaları da katılmıştır.39 17 Mart-11 Mayıs 2020 tarihlerinde toplam 
20.000.000 kimlik sorgulaması gerçekleştirilerek kolluk kuvvetlerinin caydırıcılığı arttırılmıştır.

Tedbirleri ihlal edenler 135€ para cezasına çarptırılmıştır. Para cezasının yanı sıra, tedbirler 30 günlük 
süre içinde dört defa ihlal edilirse ihlal edenlere altı aya kadar hapis ceza verilebilmiştir. İçişleri Bakanlığı, 
kısa süre içerisinde 570 adet dava açıldığını ve 1,1 milyon para cezası tahsil edildiğini belirtmiştir. Bele-
diye zabıtaları da toplam 150.000€ para cezası kesmiştir (https://docs.google.com, 2020). Karantinanın 
uygulandığı dönemde (17 Mart-11 Mayıs 2020) kontrol görevleri jandarmanın faaliyetlerinin önemli bir 
parçası olarak görülmüş ve yaklaşık 11.500.000 kişi ve 9.500.000 araç kontrol edilmiştir. Jandarma tara-
fından 468.000 suç soruşturulmuştur (Terpstra vd., 2021).

Diğer taraftan Uluslararası Af Örgütü, Covid-19 pandemisi ile mücadeleye yönelik karantina önlem-
lerinden önce, Fransa'da gösteriler, ırk profili oluşturma ve gözaltındaki ölümler bağlamında önemli sa-
yıda yasa dışı güç kullanımı ve ayrımcı kolluk vakası bildirmiştir. 30 Nisan 2020 tarihinde Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa'nın kolluk tarafından yasa dışı güç kullanımı durumunda işkence 
ve diğer kötü muamelelerin yasaklanmasını ihlal ettiğine hükmetmiştir (https://www.defenseurdesdroits.
fr/, 2020). Bu anlamda değerlendirildiğinde Fransa’da karantina uygulamaları esnasında kolluk kuvvet-
leri etnisite tabanlı bir politika izleyerek banliyölerde yaşayan vatandaşlara yönelik yasa dışı önlemler 
uygulandığı söylenebilir. Başka bir ifadeyle, Fransa'daki Covid-19 pandemisi ile mücadele tedbirlerinin 
uygulanmasının etnisite gruplarının üyeleri ve işçi sınıfı mahallelerinin sakinleri üzerinde orantısız bir 
etki yarattığını göstermektedir. Aslında tüm bu uygulamaların 22 Mart 2020 tarihinde Parlamentodan 
alınan onay ile Fransa Cumhurbaşkanın yetkili kurumların onayı olmaksızın bireysel özgürlüklerinin kı-
sıtlanmasıyla doğrudan ilgilidir. Bununla birlikte ilan edilen tedbirler kapsamında temel ihtiyaç satmayan 
veya üretmeyen tüm işletmeler ve eğitim kurumları kapatılarak tam karantina önlemleri uygulanmaya 
başlamıştır (Frontex, 2020). 

Genel olarak değerlendirildiğinde, Fransa’da görev yapan kolluk teşkilatları karantina önlemlerinin 
etkinliğini denetlerken çok sıkı bir politika izlemişleridir. İstisna tanımayan bir tavır takınmışlardır. Bu 
tutum ve davranışlarda sahada görev yapan kolluk memurlarının davranışlarına yansıyarak sert yanlısı bir 
tutuma dönüşmesine neden olmuştur. Bu anlamda irdelendiğinde Fransa’da diğer ülkelere kıyasla daha 
sert yanlısı bir tavır içerisinde oldukları ve sonuç olarak anti demokratik uygulamalara neden olduğu 
söylenebilir.

1.1.2 İspanya
İlk Covid-19 pandemi vakası Ocak 2020 tarihinin sonlarında (ziyaret eden bir turistten) Kanarya Ada-

ları'nda, ilk anakara vakası Şubat ayı 2020 tarihinin sonlarında Katalunya şehrinde bildirilmiştir. İspan-
ya'da Covid-19 pandemisi ile mücadele etmek maksadıyla 15 Nisan 2020 tarihinde sıkı karantina önlem-
leri uygulanmaya koyulmuştur. Temel hizmetler, sağlık, emniyet ve güvenliği, gıda malzemeleri hariç 
endüstriyel ve ticari işletmeler, okul ve oyun alanları, üniversiteler, kapalı spor tesisleri, oteller, barlar gibi 
işletmeler dahil olmak üzere tam kapanma uygulanmıştır. Uzaktan çalışma yöntemiyle ekonomik hayat 
sürdürülmeye çalışılmıştır. Bu durum 21 Haziran 2020'ye kadar 14 hafta sürmüştür (Redondo vd, 2020). 
05 Mart -02 Mayıs tarihleri arasında, bu önlemleri uygulamakla görevli kolluk kuvvetleri, bir milyondan 
fazla karantina önlemi ihlali tespit etmiş ve 8.500'den fazla kişiyi tutuklamıştır (http://rightsinternationals-
pain.org., 2020). İspanya'da, Eylül 2020 tarihine kadar, 677.000 (nüfusun %1.42’si) kişiye tanı konulmuş 
ve 30.663 kişi (nüfusun %0.06’sı) vefat etmiştir (Zafra ve ark., 2020). İspanyol nüfusunun %16,41'ini 

39 Fransa'da 22.000 belediye zabıtası bulunmaktadır.
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temsil eden Katalonya bölgesinde ise, 102.000'den fazla insan enfekte olmuştur (yaklaşık %1.32'lik bir 
nüfus oranı) ve 5.725'ten fazlası vefat etmiştir (%0.07'lik bir oran).

İspanyol kolluk teşkilatının verilerine göre; pandemiden dolayı uygulanan karantina tedbirleri kap-
samında, sokak suçları, eğlence ve turizm faaliyetleriyle ilgili tüm suçlar da dâhil olmak üzere, %80'e 
kadar aniden azalmıştır. Bu muhtemelen eğlence mekanlarının kapanması ve turistlerin neredeyse mutlak 
yokluğundan kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde, toplu taşıma araçlarını (metro, otobüs, tren) kullanan in-
sanlardaki dramatik düşüş de bu bağlamlarda suçta önemli bir azalma ile ilişkilendirilmiştir. Sürüşle ilgili 
suçlar, karayolu trafiğindeki radikal düşüşle bağlantılı olarak karantina sırasında (%80'e kadar) azalmıştır 
(Redondo vd, 2020). Bunun yanında narkotik suçları azalmadığı gibi yöntem değiştirmeye başlamıştır. 
Hırsızlıklar mekân değiştirmiş ve eczane ile süpermarketler soyulmaya başlamıştır. Diğer taraftan siber 
suçlarda çok büyük bir artış kaydedilmiştir. Aile içi şiddete bağlı siber suçlar, yardım hizmetlerine yapılan 
telefon görüşmeleri ve aile bağlamındaki kolluk müdahaleleri dikkate alındığında genel olarak artmıştır. 
Dolandırıcılık veya “pishing”, siber zorbalık, “kötü amaçlı yazılım”, online nefret suçları ve “sahte haber-
ler” gibi suç olayları yapısal nedenlerle tetiklenmiştir (Redondo vd, 2020). Bu veriler, İspanya'da suç ora-
nının Covid-19 pandemisine bağlı olarak çok hassas bir şekilde değiştiğini göstermektedir. Salgının daha 
ciddi olduğu yerlerde suçlar daha da azalmıştır. Örneğin, salgının özellikle kritik olduğu Madrid bölge-
sinde ve şehrinde, ortalama %73,8'lik düşüşten önemli ölçüde daha büyük olan %84,1'lik bir düşüşe ulaş-
mıştır (Policía Nacional, 2020). Bildirilen suç sayısındaki azalma kolluk tutuklamalarındaki azalmaya da 
yansımıştır. Karantinanın ilk iki haftasında 2019 yılının aynı döneminde 54.634'e kıyasla sadece 12.047 
tutuklama gerçekleşecekmiştir (%77,9 daha az). Buna karşılık, direniş ve otoriteye itaatsizlik suçundan 
tutuklular (genel olarak, alarm durumundan kaynaklanan kısıtlamalara uymak için kolluk tedbirlerine 
itaatsizlik) karantina sırasında %519,1 oranında artmıştır (6.700 tutuklamaya ulaşmıştır).

1.1.3. Hollanda
Hollanda'da, ilk Covid-19 pandemi vakası, Avrupa'nın diğer bölgelerindeki ilk vakalardan yaklaşık 5 

hafta sonra 27 Şubat 2020 tarihinde tespit edilmiştir. 23 Haziran 2020 tarihine kadar olan dönemde 49.722 
kişiye Covid-19 tanısı konmuştur. Bu süre zarfında, Covid-19 tanısı konan 11.853 kişi hastaneye kaldı-
rılmış ve 6.095 hasta hayatını kaybetmiştir (RIVM, 2020). Diğer ülkelere benzer şekilde Hollanda'nın 
da böyle bir salgına hazır olmadığı görülmüştür. Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin yetersizliği ve 
yüz maske miktarların fazla olmaması nedeniyle hastaların Almanya'daki hastanelere taşınması ve spor 
salonlarında ve konferans merkezlerinde geçici yoğun bakım ünitelerinin oluşturulması gibi acil önlemler 
alınmıştır (Terpstra vd., 2021).

Hükümetin politikasındaki ilk değişim, ülkedeki ilk Covid-19 vakası ortaya çıktıktan yaklaşık 2 hafta 
sonra 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Sonrasında, Covid-19 tanısı konan hasta sayısı 1.596'ya 
yükselmiş ve 625 korona hastası hastaneye kaldırılmıştır (RIVM, 2020). Hükümet, vatandaşlara yalnızca 
hijyen kurallarına gönüllü olarak uymaları ve 1,5 metre mesafeyi korumaları yönünde çağrıda bulunmak 
yerine, daha sert müdahaleleri tercih etmeye karar vererek tüm barlar, restoranlar, spor salonları ve benzeri 
kurumlar kapatılmıştır. 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymamış, kapalı bir alanda bulunmuşsa veya 
kolluk memurlarının talimatlarına uymuyorsa 95€'luk para cezası verilmesi esas bağlanmıştır. 

Önlemler uygulamak maksadıyla tüm kolluk kuvvetlerinin izinleri kaldırılarak tam kapasiteli olarak 
görev yapmaya başlamışlardır (Terpstra vd., 2021). Yaklaşık 3 ay süren sıkı tedbirler, vakaların azalmaya 
başlamasıyla beraber Haziran 2020 tarihinde kademeli olarak kaldırılmaya başlanmıştır. Ulusal kolluk 
ve belediye zabıtaları da dahil olmak üzere alınan tüm önlemleri uygulanması amacıyla uygulanmasında 
çeşitli kurumlar yer almıştır (Terpstra ve ark., 2013). Pandeminin ilk haftalarında, kolluk memurlarının ne 
yapmaları gerektiği ve nasıl faaliyet göstermeleri gerektiği genellikle belli değildi. Daha sonra memurlar, 
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ilk haftalarda aralarında çok fazla karışıklık olduğunu ve muhtemelen alınan önlemlerin uygulanmasın-
da birçok resmi ve teknik hatanın yapıldığını belirtmişlerdir. Bir süre sonra, acil durum yönetmeliğinin 
uygulanmasında uyulması gereken bazı genel ilkeler kabul edilmiştir (Terpstra vd., 2021). 26 Mart-31 
Mayıs 2020 tarihleri arasında 13.930 korona tedbirlerinin ihlali cezası uygulanmıştır. Yaklaşık %56'sı 
kolluk memurları ve diğer cezaların çoğu belediye zabıtaları tarafından uygulanmıştır. Hollanda kolluk 
teşkilatının sorumluluk alma (Garland, 2001), iletişim, ikna ve öz kontrol konularındaki güçlü vurgusuna 
rağmen, pandemi krizinin polisliğinde başka araçlar ve stratejiler de kullanılmıştır. Birkaç kez kolluk 
hem kalabalık yerleri gözetlemek hem de insanları sosyal toplantılara izin verilmediği ve uzak durmaları 
gerektiği konusunda uyarmak için insansız hava araçları kullanmıştır (Terpstra vd., 2021).

Karantina önlemlerinin uygulanması, özellikle ilk haftalarda kolluk memurları ve belediye zabıta me-
murları genellikle parklarda, sokaklarda izinsiz bulunan gençlere uygulanmıştır. Bununla birlikte kolluk 
memurları sık sık barları ve kafeleri denetlemişlerdir. Bazı durumlarda yüksek para cezaları uygulanmış 
ve barlar kolluk tarafından kapatılmıştır (RTL Nieuws, 5 April 2020). 

Genel olarak değerlendirildiğinde, Hollanda’da bireysellik ve özgürlükler çok ön planda olduğundan 
diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok şiddetli denetimler ve sonuçlar ortaya çıkmamıştır. Bu durum kolluk 
memurlarının tavrına da yansıyarak daha yumuşak hareket tarzı uygulamışlardır. Bu anlamda çok şiddetli 
toplumsal gösterilerin gerçekleşmediği söylenebilir.

1.1.4. İtalya
31 Ocak 2020 tarihinde İtalyan hükümeti, Covid-19 pandemisinin yayılması nedeniyle olağanüstü hâl 

ilan etmiş ve Covid-19 ile mücadelede kullanmak üzere ihtiyati tedbir fonu tahsis etmiştir. İtalya, Mart 
ayının sonuna gelindiğinde 101.700'ün üzerinde toplam Covid-19 pozitif vaka sayısı ve 11.500’ün üze-
rinde hayatını kaybeden insan sayısı ile dünyanın en çok etkilenen ülkesi olmuştur. Bu kapsamda, ülkenin 
kuzey bölgesi çok fazla etkilendiğinden karantina tedbirleri sadece ülkenin kuzey bölgesinde uygulanma-
ya başlamıştır (http://www.governo.it., 2020). Pandemi hızının yavaşlamaması nedeniyle karantina ted-
birleri tüm ülkeye uygulanmaya başlamıştır. Tedbir ihlallerine çok sıkı yaptırımlar getirilmiştir. Kuralların 
ihlali için yaptırımlar 400-3.000€ arasında değişmektedir. Diğer taraftan ekonominin sürdürebilirliğini 
sağlamak maksadıyla uzaktan çalışma, esnek çalışma saatleri gibi düzenlemeler getirmiştir. Ancak tüm 
kolluk teşkilatları tam kapasite olacak şekilde sahada görev yapmaya devam etmiştir. Tüm izinleri kaldı-
rılarak personelin tamamına yakın mevcutla sahada görev yapması sağlanmıştır. 

Covid-19 pandemisinin ilk zamanlarında, dünyada en fazla pandemiye bağlı ölüm yaşanan İtalya'da 
organize suç şebekeleri yıllardır hem kamu hem de özel sağlık sistemine nüfuz etmeye gayret etmektedir. 
Sağlık hizmetlerine organize suç örgütlerinin sızması ülkenin güneyinde yoğunlaşmış gibi görünse de 
Lombardiya'daki salgının merkez üssü de dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki hastanelere sızma girişim-
leri bulunmaktadır. Organize suç örgütleri hastane yönetimi ve sağlık departmanlarında kritik pozisyon-
lara yerleştirerek, suç örgütlerine önemli kazanımlar sağlamayı hedeflemektedir (Duemila, 2019). İtalya 
Sağlık Bakan Yardımcısı sözcüsü Sergio Nazzaro'nun söylediği ifade durumun zorluğunu çok güzel özet-
lemektedir: ‘la mafia è come la corona- virus – ti prenderà dovunque’ -‘mafya koronavirüs gibidir – ne-
rede olursanız olun sizi alacaktır’- (The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2020).

1.1.5. Portekiz
Portekiz’de ilk Covid-19 vakası 2 Mart 2020 tarihinde görülmüş ve 29 Mart 2020 tarihine kadar 

5.962 vaka bildirilmiştir. 12 Mart 2020 tarihinde sıkı tedbirleri içeren karantina tedbirleri uygulanmaya 
başlamıştır (Portekiz Bakanlar Kurulu, 12 Mart 2020). 18 Mart 2020 tarihinde ise Parlamento, Cumhuriyet 
Başkanına olağanüstü hâl ilan etme yetkisi vermiş ve pandeminin yayılmasını sınırlamak için harekete ilişkin 
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kısıtlamalar ve işletmelerin kapatılması da dahil olmak üzere bir dizi önlemi yürürlüğe koymuştur. Portekiz, 
30 Mart 2020 tarihinde tüm göçmenlere ve sığınmacılara Covid-19’a karşı sağlık yardımı alabilmeleri için 30 
Haziran 2020 tarihine kadar geçici tam vatandaşlık hakkı tanımıştır. 28 Temmuz 2020 tarihine kadar 69.663 
kişi enfekte olmuş ve 1.925 kişi vefat etmiştir (Direção Geral da Saúde, 2020). Diğer AB üyesi ülkelerde 
olduğu gibi Portekiz de tüm kolluk teşkilatları tam kapasite olarak görev yapmış ve tüm izinleri kaldırılmıştır. 
Ancak kolluk memurlarının sahada görev yapmaları, kendisinin ve aile üyelerinin Covid-19’a yakalanarak 
hastalanmaları, Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasını sekteye uğratmıştır. Bu anlamda belediye zabıtaları da 
kolluk memurlarına destek olmuş ve tedbirlerinin uygulanmasını denetleme görevlerini yürütmüşlerdir.

1.1.6. Bulgaristan
Bulgaristan Ulusal Meclisi 13 Mart 2020 tarihinde, olağanüstü hâl ilan etmiş ve şehirlerarası seyahat 

yasakları ve hareket özgürlüğüne ilişkin geniş kapsamlı kısıtlamalar da dâhil olmak üzere Covid-19’un 
yayılmasını önlemek için olağanüstü önlemler almıştır. Karantina kararı ülke çapında uygulanmıştır. An-
cak birçok belediyedeki yerel makamlar, özellikle Bulgaristan'ın Roman toplumunu hedef alan zorunlu 
karantinalar da dâhil olmak üzere özel bir rejim uygulayan yönetmelikler çıkarmışlardır. Bu karantinalar, 
sıkı bir şekilde kolluk kuvvetleri tarafından uygulanmıştır. İçişleri Bakanlığı, virüs önleme tedbirlerine 
uyumu sağlamak için yerleşim yerlerinde daha fazla kolluk kuvveti tahsis etmiş ve devriyelerin sayısını 
arttırmıştır (https://www.vesti.bg., 2020). 

Bununla birlikte, İspanya ve İtalya gibi ciddi şekilde etkilenen bazı Avrupa ülkelerinde mevsimlik ve 
kayıt dışı işlerden Bulgaristan'a dönen çok sayıda Romen vatandaşın genel nüfusa getirdiği risk nedeniyle 
Çingene topluluklarında çok önlemler alınmıştır (https://balkaninsight.com., 2020). Ancak yetkililer, bazı 
sakinlerin Covid-19 testi pozitif olduğu bazı Roman mahallelerini sıkı bir şekilde tecrit altında tutmaya 
devam etmiştir. Örneğin Yambol şehrinde 10.000 kişiye ev sahipliği yapan Roman Mahallesi tam karan-
tinaya alınmış ve kolluk kuvvetleri giriş-çıkışları engellemiştir. Topluma büyük bir yük getiren iki aylık 
karantinanın ardından, önlemler yavaş yavaş kaldırılmıştır (https://btvnovinite.bg., 2020).

1.1.7. Romanya
Romanya Parlamentosu 19 Mart 2020 tarihinde, olağanüstü hâl ilan ederek ülke genelinde sıkı karan-

tina önlemleri uygulamaya başlamıştır. Bununla birlikte karantina önlemlerini ihlal edenlere yönelik ağır 
yaptırımlar içeren cezalar da getirmiştir. Bu durum 14 Mayıs 2020 tarihine kadar devam etmiştir (https://
www.coe.int., 2020). Diğer Avrupa ülkelerinde benzer yasadışı güç kullanımına ilişkin olaylar da meyda-
na geldiği bildirilmiştir. Özellikle merkezi metropollerde 154 adet karma kolluk kuvvetleri (1.500 kişilik) 
görevlendirildiği gözlemlenmiştir. Bu ekipler özellikle karantina önlemlerini ihlal edenlere yönelik pro-
testoları önleme görevleri bulunmaktaydı. 

1.1.8. Avusturya
Avusturya’da, 30 Mart 2020 tarihi itibarıyla 8.813 Covid-19 vakası rapor edilmiş ve 86 kişi ölmüştür. 

Bu kapsamda pandemi hızının yavaşlaması amacıyla, kamusal alanlarda büyük toplantıların yasaklanma-
sı, okulların tatil edilmesi, çeşitli kayak merkezlerinin izole edilmesi, sınırların kapatılması ve sivil hava 
trafiğinin askıya alınması tedbirleri alınmıştır. 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla kısmi karantina tedbirleri 
alınarak kolluk kuvvetleri tam kapasiteli sahada görev yapmaya başlamıştır. Kolluk teşkilatlarında görevli 
tüm personelin izinleri kaldırılarak tam kapasite çalışmasına gayret edilmiştir. Bununla birlikte çalışan-
ların yaklaşık %75’i uzaktan çalışma yöntemiyle çalıştırılarak ekonomik sürdürülebilirlik sağlanmaya 
çalışılmıştır (Austrian Federal Ministry of Social Affairs, 2020). Genel olarak değerlendirildiğinde Avus-
turya’nın nüfusunun çok fazla kalabalık olmaması (8,8 milyon) diğer Avrupa ülkelerine nazaran çok fazla 
karantina tedbirlerine karşı protestolar gerçekleşmemiş ve kolluk personeli alınan tedbirleri çok fazla 
zorlanmadan uyguladığı ve denetlendiği söylenebilir.
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1.2. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Amerika’da, Covid-19 ile ilgili alınan tedbirler ve uygulanan yöntemler eyaletlere göre farklılıklar 

göstermekle birlikte 16 Mart 2020 tarihine kadar genel olarak bütün eyaletler acil durum ilan etmişlerdir. 
Bu da eyalet valilerine sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yönelik düzenleme yapma, sokağa çıkma 
yasakları ilan etme, toplantı ve gösterilerin yasaklanması, bar, restoran, spor salonları gibi bazı işyerleri-
nin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması ve okulların kapatılması konularında yetki vermiş ve eyalet 
valileri bu yetkilerini değişen oranlarda uygulamışlardır (KFF, 2021). 

Eyalet valileri tarafından alınan kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasında ve kontrolü amacıyla, kamu 
düzeni ve güvenliğinin sağlanmasındaki ana aktörlerden olan kolluk teşkilatları; vatandaş hareketliliğini 
kontrol altında tutmak için vatandaş hareketliliğinin yoğun görüldüğü marketler, hastaneler, parklar vb. 
alanlarda devriye faaliyetlerini ve görünürlüklerini artırmışlar ve kolluk personelinin hareket tarzları ile 
ilgili emir ve talimatlar hazırlayıp yayınlamışlardır. Bu uygulamalar genel olarak her eyalette yapılmakla 
birlikte, uygulamalar esnasında kolluk teşkilatları tarafından benimsenen yaklaşımlar eyaletlere göre de-
ğişmiştir. Örneğin, Kaliforniya’da kolluk, alınan tedbirlerin uygulanması için nadiren sözlü veya yazılı 
uyarının ötesine geçerken San Francisco Körfezi Bölgesi ile Alaska ve Maine’nde polis daha çok “vatan-
daşı eğitmeye” odaklanan bir yaklaşım benimsemiş ve tutuklama ile para cezalarına nadiren başvurmuştur 
(Cave ve Dahir,2020).

Kolluğun bazı eyaletlerde benimsediği eğitim odaklı ve yumuşak yaklaşımının yanında bazı eyalet-
lerde daha sert ve kuralcı bir yaklaşım içerisinde olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, New Jersey’de kol-
luk büyük topluluklar halinde duran insanları dağıtırken, Maryland’de $5,000’a kadar para cezası ile bir 
yıl hapis cezası karşılığı olan sokağa çıkma yasaklarının yerine getirilmesi için bazı kişilere bu cezaları 
vermekten kaçınmamıştır (Schultz, 2020). Philadelphia’da polis maske takmayan bir kişiyi zorla halk 
otobüsünden indirmiş, Kentucky’de hakimler Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina tedbirlerine uy-
mayanların ayak bileklerine takip cihazı takılması emrini verirken tekerrür etmesi halinde hapis cezası ile 
cezalandırılacakları tehdidinde bulunmuşlardır (Klapper, 2020). Florida’da ise, sokağa çıkma yasaklarına 
uymamaktan dolayı tutuklananların kefaretle serbest kalması engellenmiştir (Sassoon, 2020).

Bazı eyaletlerde ise kolluk kuvvetleri, açık bir şekilde eyalet valilerinin almış olduğu kısıtlayıcı tedbir-
leri eleştirmiş ve sansasyonel bazı adımlar atmaktan kaçınmamıştır (Campbell, 2020). Örneğin; 

• Houston Polis Birliği, 10 yaşından büyük herkese dışarıya çıktığı zaman yüzüne maske takma zorun-
luluğu getiren ve uymayanlara $1,000 para cezasını öngören valilik emrini “zalimce” bir uygulama 
olarak nitelendirmiş ve polisin bu emri uygulayacak yeterince kaynağının olmadığını ifade etmiştir.

Resim 1 Kısıtlama tedbirleri sonrası San Francisco sokaklarından bir görüntü
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• Wisconsin’de ise, Cumhuriyetçi partiyi destekleyen Bölge Şerifi açık bir mektup yazarak Demok-
rat partili valinin almış olduğu evden çıkmama ile ilgili emri uygulamayacaklarını ifade etmiştir.

• Washington Eyaleti’nde, Cumhuriyetçi partiyi destekleyen başka bir Bölge Şerif’i de belirli işyer-
lerinin kapatılması ile ilgili emri eleştirmiştir. 

• Michigan’daki Cumhuriyetçi partiyi destekleyen diğer bir Şerif ise meslektaşlarına hitaben açık 
bir mektup yazarak “evden dışarı çıkmama” tedbirini uygularken “Kontrol amacıyla araçları tra-
fikte durdurma, çocukları parkta oynayanlara ceza yazma veya tutuklama” gibi herhangi bir işlem 
yapmadıklarını belirtmiştir.

Covid-19, bir taraftan kolluğun vatandaşa karşı yeni yaklaşımlar ve hareket tarzları geliştirmesini be-
raberinde getirirken diğer taraftan da kendi sağlığı için yeni riskler oluşmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, 
birçok kolluk personeli Covid-19’un yayılımının kontrol altına alınmasına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin 
uygulanmasına çalışırken Covid-19’a yakalanmış ve bir kısmı ise hayatlarını kaybetmiştir. Örneğin, Ni-
san ayı itibari ile New York Polis Departmanı’nda görev yapan 2000’in üzerinde polisin Covid-19 testi 
pozitif çıkarken buna bağlı olarak da personelin %20’si hastalık izni almak durumunda kalmıştır (Chung, 
Pearl ve Hunter, 2020). 

Kolluk personelinin Covid-19’a karşı oluşan bu hassasiyeti kolluk teşkilatlarının personelini koruma-
ya yönelik çeşitli tedbirler almasını da beraberinde getirmiştir (Alexander ve Ekici, 2020). Covid-19’a 
karşı personeli korumaya yönelik alınan bu tedbirlere bakıldığında, genel olarak; 

• Kolluk teşkilatları tarafından kolluk personelinin olaya müdahale esnasında hareket tarzlarının ne 
olacağına dair emir, talimat ve yönergeler yayınlandığı,

• Kolluk personeline, Covid-19’a karşı koruyucu ekipman ve malzeme verildiği,
• Devriye araçları ve polis karakollarının belirli periyotlarla dezenfekte edildiği,
• Personelin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi, elini yıkaması ve el dezenfektanı kullanması-

na yönelik teşvik edildiği,
• Kolluk teşkilatlarına bağlı akademilerde yürütülen eğitim faaliyetleri ile bütün hizmet içi eğitim-

lerin çoğunlukla askıya alındığı,
• Personelin mesai saatlerinde ve çalışma biçimlerinde düzenlemeye gidilerek personelin evden 

uzaktan çalışması ya da mesaiye geldiği sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmasına yönelik 
tedbirler alındığı,

• Kolluk personelinin belirli tesisleri kullanmasının kısıtlandığı görülmektedir.
Kolluk tarafından yukarıda belirtilen tedbirler alınmakla birlikte, kısıtlama tedbirlerinin uygulanması 

döneminde bazı vatandaşların kolluğa karşı sergilemiş olduğu davranışları kolluğun Covid-19’a yaka-
lanma riskini daha da artırmıştır. Örneğin, bazı vatandaşlar kolluğun kendilerine yapmış olduğu uyarıları 
kolluk personelinin yüzüne tükürme, hapşırma ve fiziki saldırıda bulunma gibi davranışlar göstererek 
karşılık vermişlerdir (Thiesen, 2020). Aslında, bu tip davranışlar ile bu dönemde, sadece kolluk personeli 
değil, manav reyonunda müşteriyi Covid-19 bulaşma riskine karşı meyve-sebze tezgâhına çok eğilmeme-
si için uyardığı müşteri tarafından yüzüne öksürülen reyon görevlisi gibi herkes karşı karşıya kalma riski 
taşımıştır. Hatta Amerika’da bu tip davranışların çoğalması üzerine savcılar, bu davranışları gösterenler 
hakkında terör saldırısında bulunma, yasanın uygulanmasını veya devlet fonksiyonlarının çalışmasını en-
gelleme ve taciz suçlamaları ile davalar açmaya başlamışlardır (Thiesen, 2020). 

İnsanlarla kurulan yüz yüze yakın sosyal etkileşimin kolluk personelinin Covid-19’a yakalanma ris-
kini artırdığı göz önünde bulundurularak kolluk teşkilatları tarafından suçlara müdahale, personel eğitimi 
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ve vatandaşla etkileşimi gerektiren çeşitli konularda düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, Lum ve diğerleri 
tarafından yapılan ve pandeminin erken dönemleri olarak nitelendirilebilecek, 2020 yılı Mart ve Nisan ayla-
rını kapsayan bir araştırmada; Kuzey Amerika’daki kolluk teşkilatlarının yaklaşık %72’si tarafından perso-
neline fiziksel yakınlaşmayı gerektiren tutuklamadan küçük suçlar için mümkün olduğunca kaçınmalarına 
yönelik resmi emir ve talimatlar verildiği ile vatandaşla yüz yüze yakın sosyal etkileşime girilebilecek araç 
ve şahıs durdurma, kontrolü ve toplum polisliği kapsamında yapılan toplantılar gibi çeşitli önleyici kolluk 
faaliyetlerinin yine bir çok kolluk teşkilatı tarafından sınırlandırıldığı ortaya konulmuştur (Lum vd., 2020).

Bunların yanı sıra, birçok kolluk teşkilatı personel eğitimine yönelik çeşitli düzenlemeleri hayata ge-
çirmiştir. Bu kapsamda, yeni polis olacaklara yönelik polis akademilerinde verilen yüz yüze eğitim ile 
hizmet içi kurslar ertelenmiş ya da iptal edilmiştir (Alexander ve Ekici, 2020).

Amerika’da Covid-19 pandemi sürecinde kolluğun uğraştığı konulardan bir tanesi de kısıtlama ted-
birlerine karşı Amerika genelinde yaklaşık 20 eyalette yapılan ve onlarca kişiden binlerce kişiye kadar 
katılım sağlanan protesto gösterileri olmuştur (Maqbool, 2020). Protestocular genel olarak; eyalet valileri 
tarafından verilen ve bazı işyerlerinin kapatılması ve insanların evlerinde kalmasına yönelik emirlerin 
anayasaya uygun olmadığı ve eyalet valilerinin anayasal yetki aşımında bulunduğu iddiasında bulun-
muşlar ve hatta bu iddialar, Amerikan Başkanı Trump tarafından da “Bunların (göstericilerin) hepsi çok 
iyi insanlar, ama sadece biraz sinirliler. Çünkü, özgür hayatlarını problemsiz bir şekilde geri istiyorlar!” 
şeklinde atmış olduğu tweet ile desteklenmiştir (Gearan ve Wagner, 2020).

1.3. Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri
Covid-19 pandemisi, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde ortaya çıktığı zaman, birçok kolluk teşki-

latında olduğu gibi bu ülkelerdeki kolluk teşkilatları da bir taraftan temel görevleri olan suç ve suçla mü-
cadeleyi sürdürmeye çalışırken diğer taraftan Covid-19’un yayılmasının engellenmesine yönelik alınan 
tedbirlerin uygulanmasında da değişik faaliyetler yürütmüşlerdir. Covid-19 pandemisinin Latin Amerika 
ve Karayip ülkeleri kolluk teşkilatları ve bu kolluk teşkilatları tarafından yürütülen faaliyetleri nasıl etki-
lediği ile ilgili en kapsamlı çalışmalardan bir tanesi Alvarado vd. (2020) tarafından yapılmıştır. Alvarado 
vd. (2020) yapmış oldukları çalışmada; Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Ekvator, Panama, 
Paraguay, Peru, Brezilya, Meksika, Guyana ve Honduras gibi 13 ülkede bulunan kolluk teşkilatlarına 
anket uygulamışlar ve çalışma sonuçlarını “COVİD-19’un, Latin Amerika ve Karayipler’deki Kolluk 
Teşkilatları üzerindeki etkisi” başlığı ile yayınlamışlardır.40

40 Çalışmanın orijinal ismi, “El impacto del COVID-19 en las agencias policiales de América Latina y el Caribe” dir. 

Resim 2 Amerika'da kapanma tedbirlerinin protesto edil-
mesi için yapılan gösterilerden bir enstantane
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Bu çalışmaya göre; Covid-19 vakaları ortaya çıkıp yayılmaya başladıktan sonra, Latin Amerika ve 
Karayipler’deki kolluk teşkilatlarından bir bölümü hızlı bir şekilde kolluk personelini Covid-19’dan koru-
maya yönelik tedbirleri hayata geçirmişlerdir (Alvarado, Sutton ve Laborda, 2020). Örneğin, Panama’da, 
kolluk binalarına giren herkesin ateşi ölçülmeye başlanırken, Ekvator’da, Covid-19’a yakalanan kolluk 
personelinin hızlı bir şekilde tespiti amacıyla sadece kolluk personeli için kullanılmak üzere Covid-19 test 
kiti temin edilmiştir. Daha genel anlamda ise, kolluk teşkilatlarının birçoğu tarafından personele maske 
ve gözlük gibi koruyucu ekipman dağıtılmış, işyerinde sosyal mesafe kurallarına uyulması ile persone-
lin evden çalışabilmesine yönelik düzenlemeler yapılmış, hizmet binaları ve araçları düzenli aralıklarla 
dezenfekte edilmeye başlanmıştır. Ayrıca, birçok kolluk teşkilatı hem personelin kendisinin hem de aile-
lerinin korunmalarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri icra etmişlerdir. Bu kapsamda, Sağlık 
Bakanlıkları ile koordine kurularak bilgi notları ve afişleri temin edilerek personelle paylaşılmıştır. 

Alınan bu tedbirlere rağmen, Covid-19’a yakalandığından dolayı görevine gelemeyen ve yakın temas-
lı vb. olma durumuna göre karantinaya alınan kolluk personel sayısının fazlalığından dolayı acil eylem 
planlarının uygulanmasında çeşitli güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu güçlüklerin üstesinden gelebilmek için, 
Panama gibi bazı ülkeler Covid-19’a yakalananları otellere yerleştirirken Ekvator gibi bazı ülkeler ise 
Covid-19’a yakalanan kolluk personelini il bazında kurulan tecrit merkezlerine yerleştirmiş ve bu şekilde 
Covid-19 salgının kolluk personeli arasındaki yayılımını kontrol altında tutmaya çalışmıştır. 

Bu tedbirlerin yanı sıra, bölgedeki birçok kolluk teşkilatı; personelin çalışma günleri, çalışma saatleri 
ve vardiya saatleri gibi konularda daha esnek olacak şekilde yeni düzenlemeler yapmışlardır. Ayrıca, ile-
tişimde telefon ve video konferans yöntemleri teşvik edilerek hem vatandaşla hem de kurum içinde yüz 
yüze etkileşim mümkün olduğunca azaltılmıştır. Kolombiya Ulusal Polisi, Covid-19’un bütün teşkilat 
genelinde olası yayılımını engellemek ve kolluk faaliyetlerinin devamını sağlamak için personelin %20
’sini stratejik rezerv olarak ayırmıştır. Ayrıca, mümkün olan en fazla sayıda personeli göreve hazır tutabil-
mek için insan kaynakları yönetimi gözden geçirilerek idari ve operasyonel faaliyetleri yürüten personel 
sayılarında düzenlemelere gidilmiştir. 

Bu yöntemlerin yanında, bazı Latin Ame-
rika kolluk teşkilatları, Covid-19 pandemi sü-
recinde hem suç hem de Covid-19 ile müca-
deleye yönelik kurumsal kapasitelerini çeşitli 
yöntemler kullanarak artırmaya çalışmışlardır. 
Bu kapsamda, örneğin, El Salvador ve Şili’de 
hassas burunlu narkotik köpekleri çeşitli sente-
tik aromalar kullanılarak Covid-19’a yakalan-
mış insanların tespiti için eğitilmeye başlan-
mıştır (France24, 2021). Eğitilen bu köpekler, 
özellikle insan hareketliliğinin yoğun olduğu 
havaalanları, tren garları ve otobüs terminal-
leri gibi yerlerde Covid-19 testi için kurulan 
kontrol noktalarında kullanılmıştır. Bunun için, 
kontrol noktalarında kontrole tabi tutulan kişi-
lerden boyunlarına sürdükleri bir bez alınmış ve bu bez cam bir şişenin içine konularak bu köpeklere 
koklatılmıştır. Bu şekilde, bu köpeklerin kanser, şeker hastaları vb. gibi hastaların tespitinde %85-90 
oranında yakalamış oldukları başarı oranına benzer bir şekilde Covid-19’lu hastaları da tespit edebileceği 
düşünülmüştür (France24, 2021; Robins, 2020).  

Resim 3 Havaalanında bir cam şişeyi KOVİD-19'un 
tespiti için koklayan COVID-19 tespit köpeği
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Covid-19 pandemi sürecinde, bu ülkelerdeki kolluk teşkilatlarının önem verdiği konulardan bir tanesi 
de veri analizi olmuştur. Bu kapsamda, Kolombiya dört temel strateji çerçevesinde veri analizi kapasitesi-
ni güçlendirmeye çalışmıştır (Alvarado, Sutton ve Laborda, 2020). Bu dört temel stratejiyi;

1. Kriminoloji, kolluk bilimi ve veri analizi konularında uzmanlar alınması ve bu uzmanlar ile suçun 
dinamik yapısı ve yönelimi ile ilgili analizler yapılması,

2. Veri ve bilgi analiz araçlarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, 
3. Emniyet ve asayişin sağlanması görevinin icrası ve personel durumunun yakından takip edilebil-

mesi için ilgili kolluk amirleri ile günlük toplantılar icra edilmesi,
4. Emniyet ve asayiş ile hizmetin eş zamanlı icrasına yönelik analiz çalışmalarına öncelik verilmesi 

olarak sıralamak mümkündür. 
Diğer taraftan, Covid-19 pandemisi, kolluk teşkilatlarının yerine getirdiği proaktif ve reaktif kolluk 

faaliyetlerini de değişen oranlarda etkilemiştir. Birçok kolluk teşkilatı klasik görev tanımlarının dışına 
çıkmış ve mahrum bölgelerdeki vatandaşlar ile yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve maddi durumu iyi 
olmayan insanlara yiyecek ve ilaç dağıtım faaliyetlerinde görev almıştır. Birçok kolluk teşkilatı ise, per-
sonelinin Covid-19’a yakalanma riskini minimuma indirebilmek amacıyla; önleyici kolluk faaliyetleri 
kapsamında yapılan araç ve şahıs durdurma ve sorgulama faaliyetlerine bu dönemde ara vermiştir. Kimlik 
belgesi ve adli sicil belgesi verme işlemlerinin yapıldığı bazı kolluk teşkilatları tarafından da bu işlemler 
sosyal etkileşimi azaltmak amacıyla durdurulmuştur. Kısıtlama tedbirleri alındıktan sonra, çoğu kolluk 
teşkilatı, bu tedbirlere uyulmasını sağlamak ve insan hareketliliğini kontrol altına almak amacıyla hasta-
neler, parklar ve büyük süpermarketler gibi halka açık alanlarda devriye faaliyetlerini yoğunlaştırmışlar-
dır. Bu devriye faaliyetlerinin sonucunda, kolluk çoğunlukla vatandaşla karşı karşıya gelmiş ve sokağa 
çıkmama emirlerine uyulmamasından dolayı vatandaşlara ceza yazmak durumunda kalmıştır. Örneğin, 
Dominik Cumhuriyeti’nde kolluk, 20 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 arasındaki üç aylık dönemde sokağa 
çıkma yasaklarına uymadıklarından dolayı yaklaşık 85.000 kişiye işlem yapmıştır (France24, 2021). 

Diğer taraftan, kurum içi ve dışı haberleşmenin etkin bir şekilde sürdürülmesi de Covid-19 pandemisi-
nin beraberinde getirdiği güçlüklerin aşılmasında kolluk teşkilatları açısından önem kazanan hususlardan 
bir tanesi olmuştur. Birçok kolluk teşkilatı, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçları, posterler, 
kurumsal videolar, kurum resmî websitesi gibi iletişim araçlarını değişen oranlarda bilgi ve mesaj payla-
şımda kullanmıştır. Ayrıca, bazı kolluk teşkilatları, çeşitli mahallelere yerleştirdikleri dev ekranları hem 
Covid-19 ile ilgili çeşitli mesajların halka iletilmesi hem de film gösterimleri veya çalınan müzikler ile 
halkın üzerindeki baskı ve stresin azaltılmasında kullanmışlardır.

1.4. Güney Kore
Güney Kore’de hükümet,  Covid-19 ortaya çıkıp yayılmaya başladıktan sonra 23 Şubat 2020’de Co-

vid-19’u en yüksek risk seviyeli (serious) afet ilan etmiştir (APTA, 2020).41 Dünya genelindeki birçok ülke 
Covid-19’un yayılımını kontrol altına almak için ülke genelinde kapanmaya giderken Güney Kore hükü-
meti, farklı bir yaklaşım benimsemiş ve genel kapanmadan ziyade, duruma göre yapılan değerlendirmeler 
ışığında ihtiyaç duyulan bölgelerde kapanmaya gitmiş ve kapalı alanlarda yapılan spor faaliyetleri ile dini 
ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine geçici süre ile ara verilmesi tavsiyesinde bulunmuştur (Aleem, 2020).

Diğer taraftan Güney Kore, koronavirüsten etkilenen birçok ülkeden daha hızlı bir şekilde koronavirüs 
test kitleri tedarik faaliyetlerine başlamıştır (Aleem, 2020). Test kitleri ile Covid-19’a yakalanmış hastalar 
tespit edilirken, Covid-19’lu hastalar ile temaslı olan veya olabileceklerin takibi temel olarak üç şekilde 
yapılmıştır (Sonn, 2020);
41 Güney Kore’de en hafiften en ciddiye doğru 4 acil durum seviyesi bulunmaktadır:
Attention (blue) → Caution (Yellow) → Alert (Orange) → Serious (Red)
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• CCTV kameraları ve yüz tanıma teknolojisi
• Banka ve kredi kartı hesap hareketleri
• Cep telefonu konum bilgileri

Bunların yanı sıra, Güney Kore hükümeti tarafından Covid-19 ile mücadelede farklı kullanım amaçları 
ile çeşitli telefon uygulamaları geliştirilmiştir. Örneğin, karantinaya alınan bir kişi, o kişinin karantina 
bölgesinden çıkıp çıkmadığının takip edilebildiği bir uygulama yüklemesi gerekmektedir (Aleem, 2020). 
Bir telefon uygulaması ise, bir taraftan kişilere kendi bölgelerindeki güncel Covid-19 durumunu verirken 
diğer taraftan da o kişinin yakın çevresinde bir Covid-19 vakası varsa o kişiyi mesaj ile uyarmaktadır. 
Ayrıca, kişinin rahatsızlığının soğuk algınlığı mı yoksa Covid-19 vakası mı olduğunu kişinin semptomla-
rına bakarak değerlendiren ve duruma göre bu kişinin uzman bir doktor ile telefon görüşmesi yapmasına 
imkân sağlayan uygulamalar ile marketlerdeki mevcut maskelerin sayı ve tip olarak durumlarını gösteren 
uygulamalar da geliştirilmiştir (Woodward, 2020). 

Güney Kore Ulusal Polisi (GKUP) ise, Covid-19’un en yüksek afet seviyesinde ilan edilmesini taki-
ben 6 Mart’ta, GKUP Genel Müdürü başkanlığında Kolluk Afetle Mücadele Karargahını oluşturmuş ve bu 
karargâh ile ülke genelindeki birimlerinin faaliyetleri ile diğer kurumlarla gerekli koordineyi sağlayarak 
salgınla mücadelede sistemli bir yaklaşım sergilemeye çalışmıştır (APTA, 2020). 

Kolluk Afetle Mücadele Karargâhı, yapısal olarak üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden ilki, 
Afet Durum Merkezi’dir. Bu Merkez, 7/24 esasına göre çalışan bir merkezdir ve bünyesinde bir koordi-
nasyon timi ile Güney Kore Ulusal Polisi’nin ilgili dairelerinden gelen karargâh subayları bulunmaktadır.

Kolluk Afetle Mücadele Karargahı’nı oluşturan ikinci bölüm ise Mücadele Destek Grubudur. Bu grup, 
sahada çalışan kolluk personelinin ihtiyaç duyacağı koruyucu maske, kıyafet ve diğer teçhizatı temin 
etmeye yönelik çalışmaları yürütmektedir. 

Kolluk Afetle Mücadele Karargahı’ndaki üçüncü bölüm Mücadele Uygulama Grubudur. Bu grup, 
hükümet tarafından alınan ve kolluğu ilgilendiren konularla ilgili saha çalışmalarını yapmaktan sorum-
lu olan gruptur. Dolayısıyla, bu grup bünyesinde de ilgili mevzuatlar ve hükümet tarafından verilen ve 
kolluğu ilgilendiren görevlerle ilgili çalışmalar yürütmek amacıyla aşağıdaki tabloda faaliyet alanları ve 
görevleri belirtilen farklı timler oluşturulmuştur.

Tablo 1 Güney Kore Polis Teşkilatı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında oluşturulan timler 
ve faaliyet alanları

Timin Faaliyet Alanı Timin Görevleri

Afet ile ilgili Kaynakların Düzenli bir şekilde 
Yönetilmesini Sağlamak

‣ Covid-19 ile bağlantılı dolandırıcılık olayları ile 
maske stokçuluğu gibi çeşitli Covid-19 koruyucu 
ekipman fiyatlarını olumsuz etkileyecek faali-
yetlerle ilgili istihbari bilgi toplamak ve gerek-
tiğinde soruşturma yapmak

Konumlandırma ve Takip

Konum bilgisi belli olmayan Covid-19  hasta-
larının hareketlerinin takibi
‣ Karantina tedbirlerine uymayanların takibi
‣ Karantina kurallarına aykırı eylem ve faaliyetler-
le ilgili gerekli soruşturmaların yapılması
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Güney Kore Ulusal Polisi (GKUP) tarafından yürütülen yukarıdaki tabloda ifade edilen faaliyetlerde 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin, Covid-19’a yakalanan 
veya yakalanma riski olan bir kişinin yerinin tespit edilip bu kişiye ulaşılabilmesi için GKUP bu kişinin 
kredi kartı hareketleri ile telefon GPS bilgilerini bankalar ile telefon servis sağlayıcıları tarafından veri 
sağlanan bir sistemden hızlı bir şekilde alabilmektedir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen 
bir uygulama ile karantinaya alınmış kişilerin karantina bölgelerinin dışına çıkıp çıkmadıklarının takip 
ve kontrolleri yapılabilmekte ve bu kişilerin karantina bölgesine çıkma durumları varsa bu uygulama ile 
GKUP tarafından daha hızlı ve kolay bir şekilde bulunabilmektedirler (Digital Government, 2020).

Güney Kore Hükümeti, ülke genelinde tam kapanmaya gidilmesine dair bir karar vermemiş; bunun 
yerine, 22 Mart 2020 ile 5 Nisan 2020 tarihleri arasında kiliseler, kapalı spor salonları, kulüpler ve barlar 
gibi insan hareketliliğinin fazla olduğu ve buna bağlı olarak da sosyal mesafe kurallarına uyulmasının son 
derece güç olduğu yerlerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararında bulunmuştur (Woodward, 2020). Bu 
tavsiye karar doğrultusunda da yerel yönetimler bu tip yerlerdeki faaliyetler ile insanların toplanmasını 
gerektiren çeşitli faaliyetlerin yapılmaması yönünde karar almışlardır.

Sahte ve manipülatif bilgilere yönelik uygun 
hareket tarzlarının geliştirilmesi

‣ Sahte haberler ve kişisel bilgilerin sızdırılması 
ile ilgili araştırmalar yapmak
‣ Manipüle edilmiş bilgilerin taranması ve engel-
lenmesi 
‣ Doğru bilgiye dayalı halkla ilişkiler faaliyetler-
inin yürütülmesini sağlamak

İzolasyon tedbirlerine uyulmasının takibi ve 
yönetimi

Karantina tedbirlerinin uygulanmasına destek 
sağlamak
 ‣ İş birliğine yanaşmayan hastalara test yapılabil-
mesi için ilgili kurumlara destek sağlamak
‣ Karantinaya alınmış veya uyumsuz hastaların 
nakliyesini sağlamak

Doğrulanmış Covid-19 hastalarının nakli

‣ Ağır Covid-19 hastalarının hastaneye gitmesine, 
ağır olmayanlarının ise bölge bakım merkezlerine 
gitmesine eşlik etmek
‣ Beklenmedik kazalara müdahale etmek

Yabancılara Dair İşlemleri Yürütmek

‣ Yerleşik olmayan yabancı öğrencilerin takibini 
yapmak
‣ Yabancı topluluklara dair istihbarat toplamak
‣ Covid-19 riski taşıyan yabancılarının yerini 
tespit etmek

Bölge Bakım Merkezlerini Yönetmek

‣ Bölge bakım merkezlerinin yönetimine destek 
sağlamak
‣ Bölge bakım merkezlerinin iç ve dış düzeninin 
sağlanması

Kaynak: The Secretariat of the Association of Police Training Institutions in Asia (APTA), 2020
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Yerel yönetimler, almış oldukları bu kararla-
ra uyulup uyulmadığının kontrolünü genellikle 
kendileri yapmakla birlikte yetersiz kaldıkla-
rı durumlarda, mahalli kolluk kuvvetlerinden 
yardım istemişlerdir. Bu yardım kapsamında, 
bazen kolluk yerel yönetimden görevlilerle 
beraber ilgili işletmelerin kapanma kurallarına 
uyup uymadıklarının kontrolünü yapmış, bazen 
ise bu kurallara uymayıp fiziksel şiddet içeren 
hareketlerde bulunanlar ile ilgili adli işlem yap-
mıştır.

Kapanma kurallarına uyulup uyulmadığının 
kontrolüne destek vermenin yanında, Güney 
Kore Ulusal Polisi (GKUP), maske ve el dezenfektanları gibi Covid-19’dan koruyucu ekipmanların sto-
ğunun yapılması ve fiyatlarının aşırı yükseltilmesi, sahte dezenfektan ürünlerin satılması ya da internet 
üzerinden satılan ürünlerin alıcıya gönderilmemesi gibi yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine de çalış-
mıştır. 

Bu faaliyetlerin yanı sıra, GKUP aynı zamanda, Covid-19 hastaları ile ilgili karantina tedbirlerinin uy-
gulanmasında karantina faaliyetlerini yürüten çeşitli kurum ve kuruluşlara destek vermiştir. Örneğin, 31 
Ocak’ta Çin Wuhan’dan charter uçağı ile getirilen 700 Kore vatandaşının 14 günlük karantina sürelerini 
tamamlamaları için GKUP, Kolluk İnsan Kaynakları Gelişim Enstitüsü’nü tahsis etmiş ve bu vatandaş-
ları havaalanından polis memurları ile aldırmıştır. Sonrasında ise tesisin iç ve dış korumasını sağlamıştır 
(Institut Montaigne, 2020). 

2. Covid-19 Sürecinde Kolluk ve Suçla Mücadele
Ülkelerin kolluk kuvvetleri, Covid-19 pandemisinin yayılımının kontrol altında tutulmasına yönelik 

yukarıda belirtilen faaliyetleri yürütmenin yanında, ayrıca salgının ortaya çıkardığı panik ve fırsat orta-
mından yararlanmak isteyen suçlular ve suç işlemek isteyenlerle mücadele kapsamında da çeşitli faali-
yetler yürütmüşlerdir. Kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen bu faaliyetleri ve alınan/alınması gereken 
tedbirleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Aile İçi Şiddet Ve Çocukların Cinsel İstismarı
Pandeminin ve kapanma tedbirlerinin yarattığı stres, ekonomik güçlükler, zorlaşan yaşam koşulları ve 

yetersiz sağlık koşulları, aileler üzerinde de baskı oluşturmuş ve bu baskı ile mevcut olan aile içi şiddet ve 
çocukların cinsel istismarı olay sayılarında artışlar ortaya çıkmıştır.  

Özellikle sokağa çıkma yasaklarının başlamasıyla birlikte aile içi alışagelmiş olunan beraberliklerin 
yapısı da değişime uğramaya başlamıştır. Kapanma sürelerinin artması veya ne zaman sona ereceğinin 
belirsiz olması aile üyelerinin arasında şiddet vakalarının yoğunlaşmasına neden olmuştur.

Salgını kontrol altına alabilmek ve sosyal etkileşimi sınırlandırabilmek maksadıyla tüm dünyada dev-
letler tarafından uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının bireyler üzerinde baskı ve stres oluşturduğu, 
sürekli sınırlı bir alanda vakit geçirmek durumunda kalan bireylerin, ekonomik kaygılarının da artmasıyla 
birlikte aile içerisinde saldırgan tutumlar sergileme eğiliminde olduğu ve bu tutumların suç kayıtlarına da 
yansıdığı değerlendirilmektedir. Şüphesiz bu durumun oluşmasında, bireylerin salgın öncesi dönemdeki 
alışkanlıkları ve kişilik özellikleri de etkili olmaktadır. Ancak, salgın sürecinin insan davranışını etkilediği 
de yadsınamaz bir gerçektir (Koçanlı ve Oğur, 2020).

Resim 4 İşyerinde kontrol yapan kolluk görevlileri
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Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, küresel salgınının hızla daha 
büyük kadın hakları krizine dönüştüğünü belirtmiştir. Diğer taraftan, pandemi için alınan önlemler, ço-
cukların sıkıntılı zamanlarda destek aldığı olumlu ilişkilerini barındıran okul, geniş aile ve toplumsal 
kaynaklardan aniden kopmalarına neden olmuştur (UNICEF, Mayıs 2020). Aile içi çocuk cinsel istismarı 
ve istismarı mağdurları; kapanma tedbirlerinin uygulanması ile istismarın tespit edilmesinde ve raporlan-
masında sıklıkla kilit rol oynayan öğretmenler, doktorlar ve sosyal hizmetler görevlileri gibi aktörlere yüz 
yüze erişim imkânları büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu nedenle vaka bildirimi konusunda sıkıntılar 
yaşanabilmiş ve bu anlamda değerlendirildiğinde pandemi bazı suç türlerinin yetersiz raporlanmasına 
neden olmuştur.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, belirtilen suçlar kapsamında özellikle salgın süresince 
kolluk kuvvetleri tarafından aşağıda belirtilen hareket tarzlarının uygulanmasının uygun olacağı değer-
lendirilmektedir:

• Sahada görevli kadın görevli sayılarının arttırılması sağlanmalıdır.
• Aile içi istismar mağdurlarına ve savunmasız durumdaki insanlara ulaşmak için sivil toplum grup-

ları ve saha sosyal hizmet sağlayıcılarıyla (örneğin öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları ve genç-
lik grupları) birlikte çalışılmalıdır.

• İstismar mağduru olmaya veya cezai davranışlarda bulunmaya karşı savunmasız olan çocuklara 
ve gençlere sosyal yardım sağlanmalıdır.

• Çocukları ve ebeveynleri çevrimiçi güvenlik konusunda eğitmek ve suçluları caydırmak için ka-
muoyu bilinçlendirilmelidir.

• Kısa mesaj / çevrimiçi gibi çocuk cinsel istismarı için yeni raporlama kanallarını etkinleştirmeyi 
veya mevcut yardım hatlarıyla işbirliği yapılmalıdır.

• Suç faaliyetlerini tespit etmek ve araştırmak için clearnet ve Darknet sitelerinin izlenmesi uzman 
ekipler tarafından yapılması ve raporlanmalıdır.

Sahte Tıbbi Ürünler ile Mücadele
Pandemi süreci, bu süreçte tıbbi malzemelere duyulan ihtiyaç ve talebe bağlı olarak suçlular için nakit 

para elde etme anlamında çok önemli fırsatlar sunmuştur. Interpol, Mart 2020 tarihinden bu yana piya-
sada sahte tıbbi malzemeler ve türevlerinde artış olduğunu ileri sürmüş ve aşağıda belirtilen tedbirlerin 
alınmasına dikkat çekmiştir:

• Kolluk kuvvetleri, piyasadaki sahte veya sahte ürünlere özellikle dikkat etmelidir.
• Bu ürünlerle ilgili yanlış veya yanıltıcı çevrimiçi reklamlar hakkında genel halk bilgilendirilmeli-

dir.
• Bu tür dolandırıcılıkları erken bir aşamada tespit etmek için ulusal raporlama yardım hatları kul-

lanılmalıdır.
Sahtecilik ve Dolandırıcılık Olayları ile Mücadele
Covid-19 sürecinde, çeşitli elektronik iletişim yöntem ve araçları kullanılarak gerçekleştirilen Co-

vid-19 ile bağlantılı sahtekârlık ve dolandırıcılık olaylarında da artışlar yaşanmıştır. Bu olayların bir kıs-
mında, yaşlılar telefon ile aranarak bu yaşlılara hastanede Covid-19 tedavisi gören ve paraya ihtiyacı olan 
bir hasta yakını gibi yaklaşılmış nakit veya banka havalesi yöntemi ile iletişim kurulan yaşlılardan hastane 
masrafı altında para talep edilmiştir. 

Bunun yanında, mağdurların kredi kartı ve banka hesap bilgilerini ele geçirmek için tıbbi ürünler 
sattığını ifade eden sahte web siteleri, e-ticaret platformları, sosyal medya hesapları ve e-postalar oluştu-
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rulmuştur. Mağdurlara gönderilen e-postalara tıklanması durumunda, mağdurlar belirli bir web sayfasına 
yönlendirilmekte ve bu sayfada kullanıcılar, kullanıcı kodları ve şifreleri gibi hassas bilgilerini girmeleri 
durumunda suçlulara, banka ve sosyal medya hesapları ile kredi kartı bilgilerine erişim imkânı sağlaya-
bilmektedirler. 

SONUÇ
Covid-19 pandemi sürecinde, pandeminin yayılımını kontrol altına almak ve vatandaşların sağlığını 

korumak amacıyla daha önce benzeri görülmemiş katı karantina önlemleri alınmıştır. Dünya genelinde 
kolluk, bu önlemlerin uygulanmasının sağlanmasında en önemli aktörlerden birisi olmuş ve bu durum 
beraberinde kolluk üzerinde artan bir enfeksiyon riski, mevcut personel sayısındaki yetersizlik ile birlikte 
artan hizmet ihtiyacı gibi zorlukları da beraberinde getirmiştir (Stogner, Miller ve McLean, 2020). Co-
vid-19 sürecinde, Covid-19’a yakalanan ve karantinaya alınan kolluk personel sayısının artması personel 
zafiyetini ortaya çıkarmış ve personelin iş yükünü artırmıştır (Drake & Altheimer, 2020; Milliard & Pa-
pazoglou, 2020).

Bu durumun üstesinden gelebilmek için kolluk kuvvetleri vardiya programlarında ve çalışma saatle-
rinde düzenlemelere gitmişlerdir (Jennings & Perez, 2020). Çoğu Avrupa ülkesinde, kolluk teşkilatları 
personelini mümkün olduğu kadar uzaktan çalışmaya yönlendirmiş, her departman içinde iki grubu bir-
birinden tamamen ayrı tutmak için 50/50 çalışma planı oluşturmuş ve hizmet içi eğitim uygulamışlardır. 
Bunun yanında, hükümetler tarafından uygulamaya konulan halk sağlığı önlemleri, kolluk memurları 
tarafından kısa sürede uygulanması gereken yeni görev ve prosedürler oluşturmuştur (Stogner ve ark., 
2020).

Covid-19 pandemisinin ayrıca, salgın hastalıklar gibi acil durumların kolluk-toplum ilişkileri ve hal-
kın kolluğa olan güveni üzerinde de önemli etkilerini olabildiğini göstermiştir (Jones vd, 2020). Afet ve 
salgın hastalık durumlarında etkili ve başarılı bir şekilde faaliyet yürüten kolluk, insanları zarar görmekten 
kurtarıp kamu güvenliği ve refahını sağlayabilirken, etkisiz kalan kolluk halkın kolluğa olan güvenini 
zayıflatabilmektedir (Bonkiewicz ve Ruback, 2010). Bu bağlamda, Covid-19 pandemisi gibi pandemi 
süreçlerinde kolluğun üstesinden gelmesi gereken en önemli zorluklarından birisinin, yeni düzenlemelere 
ve kısıtlamalara uyum sağlarken toplumla ilişkileri sürdürmek olduğu dikkat çekmektedir. Hem vatan-
daşlar hem de kolluk memurları genellikle artan stres altında olduklarından, kriz döneminde kolluk-va-
tandaş ilişkileri her iki taraf için de zorlayıcı düzeyde olabilmektedir (Bonkiewicz ve Ruback, 2010). 
Bazı durumlarda, sahada görev yapan kolluk personelinin Covid-19’a yakalanma korkusu ve tedavideki 
belirsizlikler kolluk personelinin stresini artırdığı ve kolluk-vatandaş ilişkilerinde olumsuz bir etkide bu-
lunabildiği görülmüştür. 

Sonuç olarak, kolluk uygulama ve yöntemlerine Covid-19 pandemisi bağlamında bakıldığında, kollu-
ğun hareket tarzları hem vatandaşların değişen beklenti ve taleplerine hem de değişen pandemi koşulları-
na uyum sağlamalıdır.

Kolluk ayrıca, vatandaşlarla etkili bir iletişim kurabilmek ve Covid-19 kapsamında uygulamaya konan 
kısıtlamalara uyumu sağlayabilmek amacıyla sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmalıdır (Laufs ve 
Waseem, 2020).  Diğer taraftan, kolluk için tasarlanan eğitim politikalarında kolluk personelinin, Co-
vid-19 pandemisi benzeri pandemi durumlarında ihtiyaç duyacakları bilgiler ve yetkinlikleri edinmelerini 
sağlayacak ve geliştirecek şekilde kurumsallaştırılmalıdır. Bunların yanı sıra, pandemi sırasında ve sonra-
sında kolluk personelinin psikolojileri ve ruhsal durumları da göz ardı edilmemeli ve kolluk personelinin 
pandemiye bağlı korkularını, kaygılarını ve memnuniyetsizliklerini giderici psikolojik destek programları 
tasarlanmalıdır.
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J.Yzb. Özgün YAPAĞI*  - J.Ütğm. Semih SEVİNÇ**

GİRİŞ
Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılı sonlarında ortaya çıkıp 2020 ilk çeyreği itibariyle tüm dünyaya ya-

yılan Covid-19 salgını 11 Mart 2020’ de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir (“WHO 
Director-General’s Opening Remarks at the Media Briefing on Covid-19 - 11 March 2020”, t.y.). Co-
vid-19 salgını zengin fakir, genç yaşlı, kadın erkek demeden 09 Şubat 2020 itibariyle yaklaşık 400 milyon 
insanı hasta etmiş, 5,5 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur (“WHO Coronavirus (Covid-19) Dash-
board”, t.y.). Her ne kadar aşının bulunmasıyla bir rahatlama sağlansa da ilerleyen süreçte daha ne kadar 
insanı hasta edip ölümüne sebep olacağı bilinmemektedir. Salgın sadece insanların sağlığını etkilememiş; 
ekonomi, ticaret, turizm, kültür, eğitim gibi alanlarda da yıpratıcı etkiler yaratmıştır.

Güvenlik alanı da salgından payına düşeni almıştır. Öncelikli amacı insanın can güvenliğini sağla-
mak olan iç güvenliği sadece terör veya asayiş olaylarıyla sınırlamak günümüz dünyasının gerçekleriyle 
örtüşmeyecektir. Artık bir insanın canı sadece terör saldırılarıyla tehdit altında değildir. Yenen yemekten 
içilen suya, solunan havadan yaşanılan çevreye kadar birçok faktör insan hayatını tehdit eder durumdadır 
(Yilmaz, 2021, s. 470).

Covid-19 salgını da hâlihazırda insanlığa verdiği zarara bakıldığında en az terör, asayiş olayları kadar 
zarar verdiği görülmektedir. Salgın sürecinde bir iki ay gibi kısa bir sürede herhangi bir terör saldırısında 
veya trafik kazasında meydana gelen ölüm sayısından fazla ölüm gerçekleşmiştir. Bu durum da devletleri 
bazı inzibati tedbirler almaya sevk etmiştir. Karantina, izolasyon uygulamalarıyla insanlar takip edilmeye 
başlanmış, sokağa çıkma yasakları ilan edilmiş, seyahat kısıtlamaları uygulanmıştır. Bu uygulamaların 
neredeyse hepsi kolluk marifetiyle gerçekleştirilmiştir (Yılmaz, 2021, s. 471).

Salgın, tüm alanlarda tedbir alınması gereken yeni sorunlar ortaya çıkardığı gibi, eski sorunların bir 
kısmının daha önemli hale gelmesine, bir kısmının daha az önemli hale gelmesine yol açmıştır. Salgın so-
lunum yoluyla bulaştığı için kriz başladığından beri insanların bir arada bulunabileceği her türlü ortam ve 
yerle ilgili tedbir alınması ihtiyacı duyulmuştur. Devlet mekanizmasını oluşturan da yine insan olmasın-
dan dolayı, vatandaşa hizmet edecek tüm kamu görevlileri için de önlem alınması gerekmiştir. Devletler 
için bu süreçte en zor durum bir yandan salgının etkilerini en aza indirecek tedbirleri almak, bir yandan 
da vatandaşların sosyal, ekonomik hayatına olabildiğince az müdahale etmek ve toplumsal düzeni idame 
ettirmek olmuştur. Adalet, güvenlik, sağlık gibi hizmetler ne pahasına olursa olsun devam ettirilmesi ge-
reken alanlardır.

Tarihin dönüm noktalarında bulunan ortak özelliklerden farklı ve asimetrik karaktere sahip olan Co-
vid-19 salgınının sonlanmaması ve hala bir takım etkilerinin devam etmesinden dolayı insanlığa bırakaca-
ğı etki hala tam anlamıyla bilinmemektedir. Birçok alışkanlığı uygulamanın değiştiği düzende salgın son-
rası tekrar eski alışkanlıklara ve düzene dönmek pek olası gözükmemektedir (Ercı̇yes & Genç, 2020, s. 4).

Devletler salgını kontrol altına alma, kitlesel sonuçlarını önleme, sağlık sistemini ayakta tutmak için 
yapay zekâ tabanlı dijital uygulamalar kullanabilmektedir. Bu şekilde, insanlarla ilgili tüm veriler toplu 
halde depolanabilmekte, işlenebilmekte ve devletlerin salgınla ilgili atacağı sonraki adımlar için yol gös-
terici olabilmektedir. Bu durum devletler için fayda sağlamakta iken bireyler için bazı riskler içermekte-
dir. Örneğin, kişisel verilerin depolanıp kullanılması temel hak ve hürriyetlerin nasıl sağlanacağı sorununu 

* JSGA Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü
** JSGA Güvenlik Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü



190

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

gündeme getirecektir. İnsanın kişisel bilgileri özel hayatıyla, mahremiyetiyle ilgilidir ve gizli kalmasını 
istemek her insanın en doğal hakkıdır. İşte bu noktada kamu sağlığı adına kişinin hangi bilgileri, nasıl 
kullanılacağı sorunu cevaplanması gereken bir soru olarak karşımızı çıkmaktadır. Bu konudaki yaklaşım 
(Devlet-Birey menfaati) kolluk görev ve yapısına doğrudan etki edecek bir husustur. İnsanın kişisel bilgi-
lerine ne kadar çok erişim sağlanırsa kolluk da bir noktada kendini siber güvenlik, teknolojik yeterlilikte 
geliştirmek zorundadır (Ercı̇yes & Genç, 2020, s. 6).

Güç ve zor kullanma tekeline sahip olan devletin bu yetkisini kullandığı ve belki de hayatın her ye-
rinde etkisini gösteren unsur, kolluğun güç veya zor kullanmasıdır. Kolluk Covid-19 sürecinde hizmet 
anlamında en az sağlık çalışanları kadar kritik bir öneme sahiptir. Çünkü salgının yayılmasını önlemek 
ve normal bir zamandaki gibi tüm emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirmek ekstra hazırlığı ve or-
ganizasyonu gerektirmektedir. Kriz yönetimi her ne kadar içinde bulunulan olayı en kısa sürede atlatıp 
sıyrılmayı amaçlasa da, risk yönetimi bir olayın gerçekleşme ihtimalini önceden tahmin ederek zararı en 
aza indirmeyi amaçlar (Şahı̇n, 2019, s. 194). Salgın sebebiyle alınan tedbirlere karşı ülkemizde olduğu 
gibi Dünya’da da direnişler ve eylemler olmuştur. Fakat salgın krizini yönetmek adına hayata geçirilen 
uygulamalar yüksek yoğunluklu bir çatışmaya dönüşmemiş, tansiyon diğer ülkelerdeki gibi yükselmemiş-
tir (Özel, 2021a, s. 81).

İster insan eliyle, ister doğal olarak meydana gelsin fiziksel ve uzun vadeli zararlara yol açan terör sal-
dırıları, depremler, doğal afetler veya salgınlarda kolluk kuvvetlerinin bu krizleri nasıl yöneteceği sorunu 
ortaya çıkmaktadır. Çoğu olay yaşandığı yer itibariyle belli bir coğrafi bölgeye özgü olsa da Covid-19 
pandemisi bütün dünyada etkisini göstermiştir. Kolluk kuvvetleri böyle bir ortamda kamu düzeninin ko-
runması ve kamu hizmetlerinin aksamaması açısından kritik bir öneme sahiptir (“Benchmarks for Deve-
loping a Law Enforcement Pandemic Flu Plan”, t.y., s. V). 

Olağanüstü hal veya pandemi zamanlarında kolluk kuvvetleri devletin tüm görevlileri özellikle sağlık 
çalışanlarıyla koordineli bir şekilde çalışmak zorundadır. Bunun örnekleri 1918’ de H1N1 gribinde, 2002’ 
de SARS virüsünde ve yine 2009’ da H1N1 virüsünde yaşanmıştır. Sadece Amerika’ da 675.000 dünyada 
yaklaşık 50 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan 1918 yılındaki grip salgınında kolluk kuvvetleri insan-
ları toplu olarak bulunmalarına yönelik etkinlikleri yasaklamış, okullar, kiliseler kapatılmıştır. Kolluk 
kuvvetleri salgının yayılmasını önlemek için karantina bölgelerinde devriyeler icra etmiştir (Jennings & 
Perez, 2020, s. 691). Salgında alınan tedbirleri yerine getirmenin yanında kolluk kuvvetleri de salgına kar-
şı tehlike içinde olduklarında, mücadele ekstra zorlaşmaktadır (CDC, 2020). Koruyucu ekipmanlar kolluk 
personeli içinde meydana gelen ölümleri azaltma açısından her dönemde önemli olmuştur.

Covid-19 salgının insandan insana damlacık yoluyla bulaştığı göz önüne alındığında virüsün bulaşma 
riskinin en çok olduğu kesimin; işinin önemli bir kısmını insanlarla birebir iletişim kurarak gerçekleştirme 
durumunda olan kolluk kuvvetleri olduğu gerçeği durumun hassasiyetini bir kez daha ortaya koymaktadır 
(CDC, 2020). Kolluk kuvvetleri işin büyük bir bölümünü insanlarla bir araya gelerek gerçekleştirmek 
zorundadır. Kolluk kuvvetleri özelinde bile bu kadar riskli bir durum olmaktayken, kolluk kuvvetlerinin 
salgının ailelerine ve toplumun diğer üyelerine yayması durumu, sürecin ne kadar hassas olduğunu göster-
mektedir. Amerika Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bazı aşırılık yanlısı marjinal grupların beden sıvıla-
rını bilinçli olarak bulaştırarak, kolluk kuvvetlerini enfekte etmeye yönelik teşebbüslerde bulunulduğuna 
dair bilgilerin varlığından bahsetmektedir (Margolin, t.y.).

Kolluk kuvvetlerinin kendilerini ve dolayısıyla toplumu salgından korumaya yönelik olarak; i) ihbar-
ların alındığı birimdeki memurun bildirilen olayları iyi tasnifleyip sağlık birimlerini ilgilendiren olayları 
mümkün olduğunca kolluk birimlerine bildirmemesi, ii) ağır suç hali veya toplum için çok büyük bir risk 
taşıması dışındaki olaylarda kişilerin alıkonulmaması, iii) gözaltı işlemlerinin belli bir süre ertelenmesi, 
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iv) kolluk kuvvetlerinin daha önemli olaylara odaklanabilmek için daha az önemli olayları filtrelemesi, 
v) kolluk personelinin kolluk merkezlerine başvuran kişilerle olabildiğince az temas kurması, vi) online 
raporlama ve bildirim uygulamasının yaygınlaşması, vii) devriye araçlarının, nöbet kulübelerinin, insan 
hareketliliğinin yüksek olduğu yerlerin temizlenmesi ve dezenfektasyonu gibi hususlara dikkat edilmeli-
dir (Coronavirus-Guidance-Police-Law-Enforcement, t.y.).

Kolluk kuvvetlerinin, Covid-19 sürecinde icra ettikleri görevlerin önünde çözülmesi gereken bazı so-
runlar bulunmaktadır: İlk ve belki de ön önemli sorun iletişim- sosyal mesafe ikilemidir. Salgının bulaş-
ma riskini en aza indiren husus sosyal mesafe kurallarına uyulması iken, kolluk kuvvetlerinin yaptığı iş 
gereği bunun tam tersi bir durumla karşılaştığı görülmektedir. Devletler salgının yayılmasını önlemek 
için insanların toplu halde bulunduğu her etkinlik veya durumu kontrol etmeye çalışırken, bu uygulamayı 
kolluk kuvvetleri aracılıyla yapmaları, insanlar arasında olabildiğince az temas kurulması anlayışına ters 
düşmektedir (“Combating COVİD-19: police to decrease arrests for nonviolent crimes”, t.y.).

Belirsizleşen ve artan ihtiyaçlar karşısında kaynak (personel, teçhizat, malzeme, araç vb.) yönetiminin 
zorluğu, alınan kararların topluma uygulanmasında yaşanan zorluklar (bazı ülkelerin kurallara uymayan-
lara müdahale için kolluk kuvvetlerine gerekirse ateş etme yetkisi vermesi), suç ve işleniş şekillerindeki 
değişikler yine kolluk kuvvetleri için aşılması ve çözülmesi gereken sorunlardan bazılarıdır (Jennings & 
Perez, 2020, ss. 695-697).

Covid-19 salgınının böylesine büyük ve belki de değiştirilemez etkileri görmek adına Antalya, Bolu, 
İstanbul ve Siirt İl Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanlığının 
uygulamaları anlatılmıştır.42  

1. Antalya İl Jandarma Komutanlığı
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca asayiş konuları kapsamında Covid-19 sürecinde asayiş yönün-

den Jandarmaya verilen ek görevler aşağıda sıralanmıştır:
Pandemi süresince uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek maksadıyla, Valilik bünyesinde diğer kurum ve kuruluşların katılımı ile Vefa Destek Gru-
bu oluşturulmuş, bu gruba İl J.K.lığı43  olarak temsilci görevlendirmesi yapılmıştır. Vefa Destek Hattına 
yapılan yardım talepleri İlçe J.K.lıklarınca oluşturulan devriyeler marifetiyle yerine getirilmiştir. Uygula-
ma 65 yaş üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile bitirilmiştir.

Pandeminin başlangıç dönemlerinde yurtta karantinada tutulan vatandaşlar ile pozitif ve temaslı şa-
hısların ikametgâhlarında tedbirlere riayet edip etmediklerine yönelik denetimler, devriyeler marifetiyle 
gerçekleştirilmiş; filyasyon ekiplerinin artması ile beraber ikametgâhta kontrol görevi sonlandırılmıştır.

Pandemi başlangıcı ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik idari izin uygulaması ile birlikte İl 
J.K.lığı bünyesinde kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izine ayrılması nedeniyle diğer personele 
düşen iş yükünde artış gözlemlenmiştir.

Hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan bölgesel karantina tedbirlerine istinaden meskûn mahallerin 
giriş ve çıkışlarında yol kontrol ve arama noktası teşkil edilmiş, çevresinde ise önleyici kolluk devriyele-
rinin faaliyetleri artırılmıştır.

Salgın başlangıcında (30) büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan seyahat kısıtlaması kapsamında 
il giriş ve çıkışlarını kontrol altına alacak şekilde yol arama ve kontrol noktaları teşkil edilmiş, kısıtlama-
nın sona ermesi ile uygulamaya son verilmiştir.

42 İllerle ilgili veriler “Covid-19 Küresel Salgını Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Kolluk Araştırmaları” projesi kapsamında ilgili komu-
tanlıkların katkılarıyla elde edilmiştir.
43 Çalışmada yer alan “İl J.K.lığı” ifadeleri “İl Jandarma Komutanlığı” nın kısaltılmış şeklidir.



192

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardım 
ödemelerinin dağıtım aşamasında, İlçe J.K.lıklarınca görevlendirilen personel ile birlikte dağıtım işlemine 
nezaret edilmiş, ödemelerin sona ermesi ile bitirilmiştir.

Salgının başlangıç döneminde yaşanan maske sorunun çözümüne destek olmak maksadıyla J.Gn.K.lı-
ğı44  dikimevlerinde üretilen maskelerin, belirlenen işletmelere göre dağıtımı Jandarma devriyeleri tara-
fından gerçekleştirilmiştir.

Salgın süresince uygulanan kısıtlamalara uymayan vatandaşlara uygulanan idari yaptırım kararlarında 
önceki dönemlere göre yoğun bir artış meydana gelmiş, normalleşme ile birlikte salgın kaynaklı idari 
yaptırım uygulamasında gözle görülür azalış gerçekleşmiştir.

Maske ve sokağa çıkma yasaklarında 2018-2021 yıllarını kapsayan süreçte aylık olarak düzenlenen 
ceza yaptırım tutanaklarının sayıları aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir:

2018-2021 yılları arasındaki emre aykırı davranış olay sayıları incelendiğinde, kısmi ve tam kapanma 
kısıtlamalarının uygulandığı dönemlerde bir önceki yılın aynı ayına göre belirgin bir artış olduğu gözlem-
lenmektedir.

2020 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında azalmaya başlayan emre aykırı davranış olay 
sayılarındaki azalışa bakıldığında ise, bu durumun temel sebebi olarak Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Ba-
kanlığı’ nın 2020 yılının Mayıs ayı sonu itibariyle uygulamaya koyduğu “normalleşme genelgesi” ndeki 
kısıtlamaların gevşetilmesi hakkındaki kararlar gösterilebilir.

29.05.2020 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı tarafından “Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluş-
larında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu genelge yayımlanmış, 30.05.2020 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı’nın genelgesiyle, 15 ildeki seyahat kısıtlamasının 31 Mayıs saat 24.00 itibariyle sonlanmasına 
karar verilmiş, 09.06.2020 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı, sinema, tiyatro, gösteri merkezi ve benzeri 
yerlerin 1 Temmuz 2020 itibariyle hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştur (İçişleri Bakanlığı, 2020a). 
Ayrıca düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 itibariyle hizmet vermeye başlayacağı Cumhurbaşkanlığınca 
yayımlanan genelge ile duyurulmuştur (İçişleri Bakanlığı, 2020c).

2021 Haziran ayı ve sonrasındaki emre aykırı olay sayılarındaki düşüşün temel sebebi olarak ise, 2021 
Mayıs ayındaki 17 günlük tam kapanma sonrası normalleşmenin başlaması gösterilebilir (İçişleri Bakan-
lığı, 2021). Ayrıca 2 Ocak 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin KOCA’ nın ilk aşıyı olmasıyla baş-

44 Çalışmada yer alan “J.Gn.K.lığı” ifadeleri, “Jandarma Genel Komutanlığı” nın kısaltılmış halidir.
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layan aşılama sürecinde, 2021 Temmuz ayı sonu itibariyle toplumdaki aşılama oranının %50’ nin üzerinde 
bir seviyeye ulaşmasıyla başarılı bir sürece girilmiştir (Altunkaya, 2021). 

Ülkemizde yaşanan hain kalkışma sonrası eksilen jandarma personel sayısının, 2017 yılı başından 
itibaren artması ile beraber zamana bağlı olarak devriye sayılarında da artış olduğu gözlemlenmiştir.

Antalya ilinde karantinaya alınan bölgeler (mahalle, köy) giriş ve çıkışları 24 saat esasına göre perso-
nel görevlendirmesi yapılarak kontrol altına alınmış, mahalle çevresinde oluşabilecek ihlalleri engellemek 
üzere devriye sayıları artırılmış, vefa yardım birimine iletilen talepler vatandaşlara ulaştırılmıştır.

Uygulanan kısıtlama süresinin uzun olması ve tedbirlerin insan yaşamında ilk kez (maske takma, 
sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe vb.) uygulanması, vatandaşlar tarafından uyumda aksaklıkların 
yaşanmasına ve kolluk tarafından uygulanan idari yaptırımların artmasına sebep olmuştur. Buna bağlı 
olarak da jandarma personeli, ilave iş yüküne maruz kalmıştır. Salgın sürecinde, sağlık problemi olan 
personel idari izinli sayılarak diğer personel rutin çalışmasına devam etmiş, uzaktan çalışma sistemi uy-
gulanmamıştır. 

112 bünyesinde oluşturulan vefa destek grubu ile jandarma bölgesini ilgilendiren ihbarlar, bağlı İlçe 
J.K.lıklarına iletilmiş ve yeteri miktarda personel görevlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca İlçe J.K.lıklarınca 
gelen ihbarları (yardım taleplerini) yerine getirmek üzere devriye planlamaları yapılmıştır.

Kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara yönelik ihbar sayılarında artış görülmekle beraber, salgın öncesi 
dönemde yapılan ihbar çeşitlerinde azalma gözlemlenmiştir. Covid-19 sürecinde meydana gelen olay sayı 
ve çeşitlerindeki değişiklikler aşağıda belirtildiği şekildedir:

2020 yılı kabahat olay sayılarında bir önceki yıla göre (3,2) kat artış yaşanmıştır. 2021 yılının ikinci 
yarısında kısıtlamaların büyük oranda ortadan kalkması ile birlikte kabahat olay sayıları bir önceki yıla 
göre %24 azalmıştır. Kabahat olaylarındaki bu artış, 2020 yılındaki olay sayılarını bir önceki yıla göre 
%20 artırmıştır. 2021 yılında ise, bir önceki yıla göre %10’luk bir artış yaşanmıştır. 2019-2020 yılları 
kıyaslandığında asayiş olay sayılarında %1’lik artış görülürken, 2021 yılında bir önceki yıla göre olay 
sayılarında %15’lik bir artış gerçekleşmiştir.
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2019-2020 yılları arasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olay sayılarında %6’lık artış olurken, 
2021 yılında bir önceki yıla göre olay sayılarında %44’lük bir artış gerçekleşmiştir. 2019-2020 yılları 
arasında takibi gereken olay sayılarında %20’lik azalış olurken, 2021 yılında bir önceki yıla göre olay 
sayılarında %30’luk bir artış gerçekleşmiştir.

Ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar sebebiyle ülkemize gelen turist sayısındaki azalma ile beraber ka-
çakçılık olaylarında %18 azalış meydana gelmiş, yasaklamaların kalkması ile birlikte bu olay türünde 
%41 artış gerçekleşmiştir.

Covid-19 pandemisi sürecinde internet tabanlı teknolojilerin ve uygulamaların kullanılabilmesinin 
eğitim, çalışma ve sosyal hayatlarını sürdürebilmelerini büyük ölçüde kolaylaştırmasının yanında, kişile-
rin dijital platformlarda harcama yapmaya ve ekonomik işlemlerini artırmaya gitmesi sonucu, söz konusu 
alanda güvenlik risklerine ilişkin karşılaşabilecek zorluklar için birçok hükümet ve özel şirket tarafından 
yeni önlemler alınmasını zorunlu kılmıştır. 

Öte yandan Covid-19 döneminde internet kullanımında gözlenen hızlı artış beraberinde yeni suç 
mağduriyeti risklerini getirmiş ve siber suçlular için yeni suç fırsatları oluşturmuştur (İçişleri Bakanlığı, 
2020b). Tüm bu durumların siber suçlardaki artış sebepleri arasında yer aldığı söylenebilir. Uyuşturucu 
olaylarındaki azalışın sebepleri arasında ise, suç örgütlerinin salgın döneminde normal dönemlerdeki ka-
dar hareket kabiliyetine sahip olamadıkları gösterilebilir (Koyuncu, 2020).

Salgın döneminde eğitim faaliyetlerine tedbir amaçlı ara verilmiş, yasakların ortadan kalkması ile 
birlikte eğitim faaliyetlerine devam edilmiştir. Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları, Mülki İdare Makamları ve 
İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karar ve yayınlanan genelgelerin takibi anlık olarak internet üzerinden 
Valilik ana sayfasından takip edilmiştir. Yayınlanan genelgeler İlçe J./J.Krk.K.lıklarına yayımlanmış, alı-
nan kararların uygulanması köy muhtarları ile iletişim sağlanarak icra edilmiştir.

Kısıtlama kapsamında alınan kararlara vatandaşlar tarafından uyulmasında kısmen sorunlar yaşanmış, 
bu durum zaman zaman vatandaş ile kolluk güçlerinin karşı karşıya gelmesine sebep olmuştur. Yine de 
dünyanın birçok ülkesindeki kısıtlamalara karşı başlatılan toplumsal olaylar ile karşılaştırıldığında, ülke-
mizdeki olayların toplumsal boyutta diğer ülkelerdeki gibi büyük krizlere yol açmadığı gözlemlenmiştir 
(Aşıran, 2021). 

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca personel konuları kapsamında ise şu hususlardan bahsedilmesi-
nin faydalı olacağı değerlendirilmiştir:

Covid-19 sürecinde (725) personel bulaş yaşamış olup; (575) pozitif, (257) temaslı vaka meydana gel-
miştir. (1) personel entübe olmuş ve kurtarılamayarak vefat etmiştir. PCR testinin pozitif olduğu anlaşılan 
personel (14) gün süre ile karantinaya (en son yayımlanan genelgeler sonucu (7) gün) tabi tutulmaktadır.

PCR testinin pozitif olduğunun anlaşılması üzerine erbaş/erler, diğer personelle temas etmeyecek şe-
kilde karantina odasına alınmaktadır. 2020 yılı içerisinde yükseköğretime ara verildiği dönemlerde boş 
bulunan Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan ve Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtla-
rında Kepez Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde görevli erler tedbir amaçlı olarak izolasyona 
tabi tutulmuşlardır.

Yayımlanan emirlerle personelin temizlik, maske ve mesafe kuralına riayet etmesi istenilmiş olup, 
temaslı olarak tespit edilen personel delta varyantı dolayısıyla 2021 yılı Mayıs ayından itibaren (14) gün 
süre ile, 2021 yılı Ekim ayından itibaren ise (10) gün süre ile karantinaya alınmıştır. Karantina bitiminde 
personelin PCR testi negatif ise süreç sonlandırılmıştır. 2022 yılı Ocak ayında Omicron varyantı dolayı-
sıyla karantina süresi (7) gün olarak belirlenmiş olup, 5’inci günde yapılan PCR testi negatif sonuçlandı-
ğında karantina sonlandırılmaktadır. 
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Sağlık Bakanlığının aşı tanımlama işlemleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı personeline 
aşı tanımlanması ile ilgili olarak salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yö-
netme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacı 
ile konferans faaliyeti icra edilmemiş ve 14.10.2021, 02.11.2021, 15.11.2021, 01.12.2021, 17.12.2021, 
23.12.2021, 28.12.2021 tarihlerinde aşı olmayan/aşısını tamamlamayan personele Sağlık Bakanlığının 
önerileri doğrultusunda aşı olmaları; birinci ve ikinci doz aşılarını yaptıran ancak üçüncü doz aşısını 
yaptırmayan personele aşılarını tamamlamaları yönünde yoğun bir motivasyon olması amacıyla birliklere 
emir yayınlanarak bilgi verilmiştir.  

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığına yeni katılan erbaş/erlere katılış işlemleri esnasında birliğe katılma-
dan önce yapılan anket aracılığıyla aşılama ve salgın süreci hakkında bilgileri ölçülerek eksik kaldığı hu-
suslar hakkında bilgi verilmekte, pozitif testli erbaş/erler birliğe katılışını müteakip karantinaya alınmakta 
ve aşı olmak isteyen erbaş/erler hastaneye sevk edilmektedir. Yapılan bütün faaliyetlerde temizlik-mas-
ke-mesafe kurallarına riayet edilmekte ve dezenfektan bulundurulmasına önem verilmektedir.

Ziyaretçi ve dışarıdan birliğe giriş yapan görevli şahıslar maskesiz ise maske dağıtılmakta, Jandarma 
Asayiş Bilgi Sistemi üzerinde yer alan kimlik sorgulamaları menüsü/ Covid-19 bölümünde kimlik nu-
marası üzerinden yapılmakta olup; ayrıca telefonla HES uygulaması üzerinden “HES Kodunu Sorgula” 
menüsü ile kişinin risk sorgulaması yapılmaktadır. 

Ateş ölçümleri ile HES kodu sorgulamaları birliklere girişte düzenli olarak yapılmaktadır. Durumu 
şüpheli görülen personel amirlerine yönlendirilmektedir. Personel izinde iken PCR testinin pozitif oldu-
ğunun anlaşılması üzerine izini sonlandırılıp, izin adresinde karantina sürecine alınmaktadır. Birliğine 
katılmadan önce PCR testi sonucunun negatif olmasına dikkat edilmektedir. 2020 yılının Ağustos ayı 
itibariyle, kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla dönüşümlü ve uzaktan çalışma gibi esnek yöntemler 
kullanılmaya başlanılmıştır (Cumhurbaşkanlığı, 2021). 

Salgın sürecinde sosyal mesafe kuralına uyulmakta olup, kalabalık ortam oluşmamasına dikkat edil-
mektedir. Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 4.024 personel 1’inci doz, 3.602 personel 
2’nci doz, 1.074 personel 3’üncü doz, 219 personel 4’üncü doz aşılarını yaptırmıştır. Yayınlanan emirlerle 
salgın süreci hakkında personel devamlı olarak bilgilendirilmektedir.

Salgın sürecinde RDM45 faaliyetleri durma noktasına gelmiş olup, alınan tedbirler kapsamında yüz 
yüze görüşme yapılmamıştır. RDM faaliyetlerine telefonla devam edilmiştir. Normalleşme sürecinde ise, 
salgın öncesinde yapılan konferanslar yerine (erbaş/erlerin il jandarma komutanlığına katılışlarında) bil-
gilendirme faaliyeti yapılmıştır. 2022 yılı Ocak ayı itibariyle yüz yüze görüşme aşamasına geçilmiştir.

Salgın süresince Antalya İl Jandarma Komutanlığınca lojistik konularında karşılaşılan durum ve ted-
birlerden şu şekilde bahsedilmesi mümkündür:

Salgının başlangıç aşamasında J.Loj.K.lığından46  maske tertibi yapılmış olup, teslim alınan maskeler 
birlik komutanlıklarına, kamu kurumlarına ve işletmelere Jandarma devriyesi tarafından dağıtılmıştır. J.
Loj.K.lığının tertip ettiği ödeneğe istinaden dezenfektan ve hijyen malzemesi alımı yapılmıştır. Bu süreçte 
herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Salgın sürecinde tedarik edilen malzemelerin Birlik Mal Saymanlı-
ğınca günlük olarak takibi yapılmış olup, alınan malzemeler tükenmeden yeni malzeme alım işlemleri 
yapılmıştır.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı binaların dezenfekte işlemleri Jandarma Lojistik Komu-
tanlığının tertip ettiği dezenfektan cihazı ile haftada iki kez dezenfekte edilmektedir. Bağlı birliklere ait 
binaların tüm kısımlarının düzenli olarak dezenfekte edilmesi sağlanmış olup, birlik komutanlıklarına 

45 Çalışmada yer alan “Rehberlik ve Danışma Merkezi” ifadeleri “RDM” olarak kısaltılmıştır 
46 Çalışmada yer alan “Jandarma Lojistik Komutanlığı” ifadeleri “J.Loj.K.lığı” olarak kısaltılmıştır.
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tertip edilen dezenfektan cihazı sayısının artırılmasının Covid-19 ile mücadeleye katkı sağlayacağı değer-
lendirilmektedir.

Antalya İl J.K.lığı ve bağlı birlik komutanlıklarında bulunan berberlerde; randevu usulü hizmet yürü-
tülmektedir. Saç kesim işlemi bittikten sonra, 10 dakika süreyle odanın havalandırılmasına müteakiben 
işlemlere devam edilmektedir. Berber olarak görevli personel maske ve siperlik takılı vaziyette, saç ke-
simi yapılan personel maske takılı şekilde bulunmaktadır. İsteyen personelin saç kesim işlemi kendine 
ait tıraş makinasıyla yapılmaktadır. Berberin içerisinde saçı kesilecek personel haricinde kimse bulundu-
rulmamaktadır. Berberin kullandığı tıraş aletleri her gün temizlenerek dezenfekte edilmektedir. Berberin 
kullandığı havlular her gün akşam yıkama, kurutma ve havalandırma sonrası ertesi gün kullanılmaktadır. 
Saç kesim örtüsü her kesimden sonra havalandırılıp, yenisi kullanılmaktadır.

Birlik komutanlıklarına gönderilmek üzere “Covid-19 Denetim ve Kontrol Formu” oluşturulmuştur. 
Kontrol formunun içeriğinde; ortak alanlar ve genel hususlar, yatakhaneler, berber, güzellik salonu, ku-
aför, erbaş ve erler ile ilgili işlemler, market, kantin, büfeler, restoranlar, konaklama tesisleri, cami ve 
mescitler, servis-hizmet araçları ile ilgili hususların kontrolünü içermektedir. Denetim faaliyeti haftalık 
icra edilmiş olup, her ayın sonunda İl J.K.lığına kontrol formları gönderilmiştir.

Covid-19’un ortaya çıktığı günden itibaren başta J.Gn.K.lığı ve diğer kurumlardan gelen emir ve ta-
limatlar bağlı birlik komutanlıklarına tamim edilerek tüm personele tebliğ edilmiştir. Personelin mesai 
içinde ve dışında maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkat edeceği hususlar emir olarak yayımlanmıştır.

Covid-19 ile en etkili mücadele yöntemi olan aşılamanın yüksek seviyeye ulaşması için birlik bazında 
ikna ve bilgilendirme görüşmeleri yapılmıştır. Salgın sürecinde ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan, hij-
yen malzemesi, koruyucu kıyafet gibi malzemelerle ilgili ihtiyaçların tespit edilerek gerekli planlamanın 
ve tedarikin tek bir merkezden yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

MEBS47  konuları kapsamında ise şu tedbirler alınmıştır:
Valilik ile toplantılar Zoom uygulaması üzerinden yapılmıştır. İlçe J.K.lıkları ile çevrimiçi görüşme 

ihtiyacı olmamıştır. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma ile geleneksel kamu hizmeti anlayışının dışına 
çıkılmış, mesai odaklı hizmet anlayışı terk edilerek iş odaklı hizmet anlayışı yerleşmeye başlamış, bazı 
hizmetlerin uzaktan da yapılabileceği görülmüştür.

Mobil/ sabit kullanılan elektronik cihazların ve iletişim ağları ile altyapılarına yönelik herhangi bir ge-
liştirme faaliyeti olmamıştır. Elektronik ortamın güvenliği ile evrak gizliliği J.Gn.K.lığınca merkezi olarak 
sağlanmaktadır. Jandarma birlikleri ile evrak gönderimi iç ağ (intranet) kullanılarak sağlandığından zafiyet 
oluşmamıştır.

TEM48  konuları kapsamında, Covid-19 süreci öncesi ve sonrasında gelen duyum sayılarında belirgin 
artış/azalış görülmemektedir. TEM kapsamında Covid-19 süreci öncesi ve sonrasında icra edilen ope-
rasyon sayıları 2020 yılı içerisinde 66 olay, 2021 yılında ise 71 olay şeklindedir. Salgın sürecinde kendi 
isteğiyle veya ikna faaliyetleri kapsamında teslim olan terörist bulunmamaktadır.

KOM49  konuları kapsamında elde edilen duyum sayıları; 2019 yılında (1.614), 2020 yılında (1.120), 
2021 yılında (1.142)’ dir. Covid-19 süreci öncesi duyum ve olay miktarı fazla iken, Covid-19 sürecindeki 
duyum miktarı ve meydana gelen olaylarda azalma görülmüştür. 2021 yılında ise, normalleşme çalışma-
ları kapsamında bir önceki yıla oranla olay sayılarında artış gözlenmiştir.

Meydana gelen duyum ve olay sayılarının sadece KOM faaliyetlerinde değil diğer birçok suçta da aynı 
şekilde azaldığı görülmüştür. Örnek vermek gerekirse, Türkiye’ de gerçekleşen evden hırsızlık suçuna 
ilişkin resmî veriler analiz edildiğinde benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Ayas, 2021).
47 Çalışmada yer alan “Muhabere Entegre Bilgi Sistemi” ifadeleri “MEBS” olarak kısaltılmıştır.
48 Çalışmada yer alan “Terörle Mücadele” ifadeleri “TEM” olarak kısaltılmıştır.
49 Çalışmada yer alan “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele” ifadeleri “KOM” olarak kısaltılmıştır.



197

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

Gerçekleştirilen KOM operasyonlarının sayı ve türlerine göre şu şekilde meydana geldiği görülmek-
tedir:

İstihbarat faaliyetleri kapsamında Covid-19 süreci öncesi ve sonrasındaki duyum sayılarındaki artış/
azalış ise şu şekilde gerçekleşmiştir:

Grafiğe göre; son (4) yıllık duyum sayıları incelendiğinde; Covid-19 süreci sonrasında duyum sayıla-
rında ortalama %60 azalma görülmüştür.

Devletlerin, küresel şirketlerin günlük faaliyetlerinin önemli bir kısmını internet merkezli teknolojiler üze-
rinden gerçekleştirmesi, bilginin mahremiyeti konusunda önemli sorunları da beraberinde getirmektedir. Gü-
nümüzde kaynağı belli olmayan siber istihbarat operasyonları ile temin edilen ve hemen hemen her gün sosyal 
medya veya çeşitli internet siteleri üzerinden sızdırılan manipülatif bilgiler ile devletlerin, küresel şirketlerin ve 
bireylerin mahrem kalması gereken bilgilerini öğrenebilmekte olduğumuz aşikardır (Darıcılı, 2022).

Süreçten önceki dönemde karşılaşılan genel anlamdaki suçlarda azalma görülmüşse de, dijital sistem-
lerin (özellikle internet kullanımı ve sosyal medya) yoğun kullanımından kaynaklı suçlarda artış meydana 
gelmiştir. Bu kapsamda suç işleme yöntemlerinin sanal ortama kaymasından kaynaklı olarak, şüphelilerin 
tespit ve yakalanma süreçleri uzamıştır.

Süreç boyunca haber elemanları sayısında bir değişiklik olmamış olup, mevcut haber elemanı sayısı 
korunmuştur. Yüz yüze görüşmelerde yaşanılan tedirginlikten dolayı yeni H/E50  temini zorlaşmıştır.

Kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile korunması açısından özellikle sokağa çıkma kısıtlama-
sının uygulandığı zamanlarda haber elemanları ile görüşmelerde sıkıntılar yaşanmıştır.  Özellikle yüz 

50 Çalışmada yer alan “Haber Elemanı” ifadeleri “H/E” olarak kısaltılmıştır.
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yüze görüşmeler zorlaşmıştır. H/E bizzat sahaya çıkıp keşif ve gözetleme yapamadığı için H/E etkinliği 
düşmüştür. 

Salgının başlangıcından itibaren cezaevlerinin aranması, dış koruması, toplantılar ve  H/T51’  ların 
sevk/nakilleri gibi konularda şu durumlarla karşılaşılmıştır:

Üçlü protokol kapsamında Antalya ilinde bulunan cezaevleri aylık olarak (ayda bir kez) cezaevi sav-
cısı başkanlığında, cezaevi personeli ve jandarma personeli ile müşterek olarak aranması gerçekleştiril-
mektedir. Covid-19 salgınının başlamasıyla H/T’ lara bulaş riskini azaltmak maksadıyla aylık rutin arama 
faaliyetleri devam etmiş ancak jandarma personeli aramalara katılmamıştır. Bunun yerine gerekli olduğu 
görülen durumlarda yalnızca cezaevi personeli (infaz koruma memurları ve idare memurları ile cezaevi 
müdürleri) nezaretinde belirli koğuşlarda 2019 yılında (49), 2020 yılında (44) ve 2021 yılında (479) adet 
kısmi arama gerçekleştirilmiştir.

Cezaevlerinin dış koruma faaliyetleri kapsamında salgın öncesinde 94 personel ile 26 adet kule nöbeti, 
31 personel ile 9 adet nizamiye nöbeti, 6 personel 4 adet x-ray ve 10 personel ile 5 adet kapıaltı nöbeti 
planlanmıştır. Salgın sonrasında açık ve kapalı ziyaretlerin yasaklanmasından kaynaklanan giriş, çıkış ve 
hareket azalmaları yaşanmış olsa da nöbet yerlerinde ve nöbetçi personel sayılarında değişiklik yapılma-
mıştır.

2019-2021 yılları arasındaki açık ve kapalı görüş için cezaevlerine giriş-çıkış yapan ziyaretçi sayıları 
aşağıdaki şekildedir:

2019-2021 yıllarını kapsayacak şekilde ziyaretçi sayıları incelendiğinde, Covid-19 vakasının Türki-
ye’de görüldüğü ilk tarih 11 Mart 2020’ den itibaren açık ve kapalı görüş için gelen ziyaretçi sayıları 
salgın sebebiyle düşüşe geçmiştir. Ancak 2020 yılının son aylarında ziyaretçi sayılarının tekrar yükselişe 
geçtiği gözlemlenmiştir. Bu durumun; salgın ve kapanma tedbirlerinde, açık görüşlerin yasaklanması ve 
kapalı görüş sayılarına kısıt getirilmesi gibi durumlar sebebiyle gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Aşı-
lama oranının yükselmesiyle 2021 sonu ve 2022 başı itibari ile açık görüşler;  (1) H/T için haftada (1) kez, 
en fazla (2) ziyaretçi olacak şekilde tekrar başlamıştır.

Cezaevinde çalışan jandarma personel sayısında azalmaya gidilmemiştir. Cezaevi hareketliliğinin 
azalmasından dolayı gerçekleşen bahse konu değişikliklerin güvenlik açısından tehdit oluşturmadığı ve 
uygun olduğu olay sayıları grafiğinden de anlaşılmaktadır.

Antalya ili Cumhuriyet Başsavcılığı (Cezaevi savcısı), Antalya E Tipi, Antalya L Tipi, Antalya S Tipi, 
Alanya L Tipi, Elmalı T Tipi, Cezaevi personelleri (Adalet Bakanlığı) ve Anatalya İl Jandarma Komutanı, 
51 Çalışmada yer alan “Hükümlü/Tutuklu” ifadeleri “H/T” olarak kısaltılmıştır.
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Koruma Şube Müdürü, Döşemealtı Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı, Alanya Cezaevi Jandarma Tabur 
Komutanı, Kepez Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı, Elmalı Cezaevi Bölük Komutanı (Cezaevi Bölük 
Komutanlığı) tarafından normalde üç ayda bir yapılan toplantılar salgın döneminde de devam etmiştir. 
2019 (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim), 2020 (Şubat, Temmuz, Ekim) ve 2021 (Şubat, Haziran, Eylül ve 
Aralık) yıllarında gerçekleşen üç toplantıda alınan önemli kararlar aşağıya çıkarılmıştır:

2019 yılı aylık toplantılarında alınan kararlar kapsamında belirtilen genel hususlar kapsamında; Jan-
darmanın firar riskine karşı gerekli önlemleri almaları, genel aramalarda çatı ve korkulukların kontrol 
edilmesi, H/T sevklerinde istihbarat konusuna da gerekli önemin verilmesi sağlanacaktır. Açlık grevinde 
bulunan H/T’ların asıl amacının kamuoyunu kendi üzerlerine çekmek olduğu, jandarmanın bu konuda 
duyarlı olması, provokasyona gelmemesi, gerekli sağlık kontrollerinin sürekli yapılması, tüm iş ve işlem-
lerin dosyalarına düzenli olarak işlenmesi, konuları ile ilgili personelin bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 
Ceza İnfaz Kurumlarında barındırılan H/T koğuşlarında genel arama yapılması ve kısmi arama yapılması, 
örgütsel dokümanların ele geçirilmesi durumunda gerekli incelemenin yapılarak imha edilmesi sağlana-
caktır.

FETÖ’ ne üye olmak suçundan cezaevinde bulunan H/T’ ların yakınları veya ziyaretçileri tarafından 
çeşitli yardımlarda bulunulabileceği, hesaplarına para yatırılabileceği, bu şekilde yardımda bulunabilecek 
kişilerin yakınlık derecelerine bakılması, ilgisiz kişilerin tespiti halinde tutanak altına alınarak Cumhuri-
yet Başsavcılığına bilgi verilmesi sağlanacak; H/T koğuşlarının yetersiz olması durumunda ve jandarma 
personelinin kontrolü dışında olan ve kamera sisteminin bulunmadığı servislerde güvenlik açısından zafi-
yet oluşturmamaya özen gösterilecektir. Kurumlarda yapılacak aylık aramalarda jandarmaya bilgi verile-
rek, köpek talep edilmesi sağlanacaktır.

2020 yılı toplantısında alınan kararlarla ilgili belirtilen genel hususlar kapsamında; Ceza İnfaz Ku-
rumlarında H/T duruşmalarının SEGBİS52  üzerinden yapılmasına devam edilmesi gerektiği bildirilmiş-
tir. Ceza İnfaz Kurumlarında kalmakta olan H/T’ ların hastaneye sevki öncesi HES kodunun alınması 
sağlanacaktır. Ceza İnfaz Kurumlarında yatmakta olan H/T sevk ve nakillerinden önce PCR testlerinin 
yapılması sağlanacaktır.

Kurumlarda yapılacak aylık aramalarda jandarmaya bilgi verilerek, köpek talep edilmesi sağlanacak-
tır. Ayrıca Açık Ceza İnfaz Kurumları firarları ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.

2021 yılı toplantısında alınan kararlar kapsamında belirtilen genel hususlar; H/T koğuşlarında H/T’ la-
rın güvenliğini ve takibini kolaylaştırmak maksadıyla kamera sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. Ceza 
İnfaz Kurumlarında yatan H/T’lara aşılama yapılabilmesi maksadıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
sağlık ekibi görevlendirilmesi yapılacaktır. 

Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki devriyeler (2) yılı kapsayacak şekilde yıl-
lık ve aylık olarak incelendiğinde Covid-19 vakasının Türkiye’de görüldüğü ilk tarih 11 Mart 2020’ den 
itibaren il içi ve il dışı adliye, hastane ve diğer sevk/nakil devriye sayılarında düşüş olduğu; 2021 yılında 
ise tekrar artış olduğu gözlemlenmiştir. 

Söz konusu durumun duruşmaların ve hastane muayene hizmetlerinin salgın sebebiyle ertelenmesi 
gibi durumlardan ötürü gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Tam kapanmanın olduğu tarihlerde devriye 
sayılarının en düşük seviyeye indiği görülmekte olup bu bakımdan Covid-19 hastalığına karşı alınan ted-
birlerin yerinde olduğu değerlendirilmektedir.

52 SEGBİS, H/T’ lerin duruşmalara uzaktan (cezaevinden) katılmalarını sağlayan görüntülü görüşme sistemidir.
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2019-2020 ve 2021 yıllarında cezaevinde meydana gelen aylık olay sayıları aşağıda belirtilmiştir:

2019-2020 ve 2021 yıllarında cezaevinde meydana gelen olaylarının çeşitleri aşağıda belirtilmiştir:

Cezaevindeki kavga, intihar ve yaralama gibi olay sayıları, 2019-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 
yıllık ve aylık olarak incelendiğinde; Covid-19 vakasının Türkiye’de görüldüğü ilk tarih 11 Mart 2020’ 
den itibaren (il içi ve il dışı adliye, hastane ve diğer sevk/nakil devriye sayılarındaki düşüşle ters orantılı 
olarak) arttığı söylenebilir. Bunun H/T’ lerin salgın döneminde psikolojik olarak kötü hissetmeleri ve ce-
zaevinde olaya sebebiyet vermeleri gibi durumlardan ötürü gerçekleştiği değerlendirilmektedir.

Firar girişiminin salgın sürecinde (2020 yılında 1 H/T’nin firar ettiği, 4 H/T’ nin firara teşebbüs ettiği, 
2021 yılında ise bu tür olayların olmadığı gözlemlenmiştir) nispeten az olduğu görülmekte olup, bunun 
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sebebinin cezaevi sevk/nakil sayılarının az olması, jandarma personelinin cezaevi dış korumasında ilave 
tedbirler almasıyla ilgili olduğu değerlendirilmektedir.

Ölüm sayılarındaki artış/azalışın Covid-19 ile anlamlı bir bağlantısı yoktur. Antalya ilinde H/T koğu-
şunda çeşitli hastalıklardan dolayı 2019 yılında (121) H/T, 2020 yılında (473) H/T, 2021 yılında (422) H/T 
olmak üzere, toplamda (1016) H/T’ nin hastaneye yatışı yapılmıştır. 2020 yılında (158) H/T, 2021 yılında 
(1222) H/T; toplamda ise (1380) H/T Covid-19 hastalığı geçirmiştir.

Antalya ilindeki cezaevlerinde53 çalışan personelden 2020 yılında (4) Uzm.J., (6) Uzm.Erbaş, (5) er-
baş/er olmak üzere toplam (15) personel; 2021 yılında (8) Asb., (8) Uzm.J., (35) Uzm.Erbaş, (31) erbaş/
er olmak üzere toplam (82) personel COVİD-19 hastalığına yakalanmıştır. Personel değişik zamanlarda 
bu hastalığa yakalandığından, personelin çalışma saatlerinde herhangi sıkıntı yaşanmaması sebebiyle her-
hangi bir ilave tedbir alınmamıştır.

Trafik konuları değerlendirildiğinde, salgın sürecinde aylık trafik kaza sayılarında (özellikle sokağa 
çıkma yasağının uygulandığı günlerin öncesinde Jandarma sorumluluk mıntıkası olan yollardaki trafik 
yoğunluğunda) artış gözlenmiştir. İnsanlar hafta sonunu köylerinde, yaylalarında geçirmek için şehir mer-
kezlerinden kırsala gitmişlerdir. Sokağa çıkma yasağı olan günlerinde bu yasaktan muaf olan vatandaşlar 
yolların boş olması nedeniyle aşırı hız ve diğer ihlallerden kaynaklı kazalar yapmışlardır. 

Meydana gelen kazalarda yaralanan vatandaşlara yoldan geçen diğer araçlar olmamasından dolayı 
anlık ilk yardım yapılamadığından ölümlü kazalarda artış meydana gelmiştir. Her ne kadar insanlar toplu 
taşıma yerine özel araçları ile seyahat etseler de, salgın öncesi döneme göre kazalarda ciddi düşüş olmuş-
tur. Son olarak, salgın döneminde özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde trafik cezası yaptı-
rımlarının sayılarının azaldığı tespit edilmiştir. 

2. Bolu İl Jandarma Komutanlığı
Bolu İl Jandarma Komutanlığınca Covid-19 sürecinde asayiş yönünden yerine getirilen ek görevler şu 

şekilde sıralanabilir: 
a.  Salgın döneminde Covid-19 ile ilgili olarak asayiş devriyeleri azami ölçüde görevlendirilmiş, 

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı ve sürekli güncellediği “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberin-
de” belirtilen hususlar ve bu rehber doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgelerde 
belirtilen hususlar/yasaklar ve güncellenen tedbirlerin takibi ve icrası kapsamında görevler icra 
edilmiştir. Bu uygulamalar günlük görev iş akışı şemasında öncelik verilerek yerine getirilmiştir.

b.  İl/İlçe giriş çıkışlarına Yol Kontrol ve Uygulama Noktaları tesis edilmiş, karantinada bulunması 
gereken vatandaşlar kontrol edilmiş ve bu kapsamda açık/kapalı olan işletmeler denetlenmiş, yeni 
bir uygulama olan “İşletme İçi Salgın Tedbir Planı” doğrultusunda gereken kontroller yapılmıştır. 
Özellikle umuma açık alanların Covid-19 salgını kapsamında maske, mesafe ve hijyen ile alakalı 
olarak denetimleri yapılmıştır.

c.  Seyahat İzin Kurulları oluşturulmuş, il/ilçe dışına çıkmak isteyenlerin mazeretleri uygunsa izin 
verilmiş, izinsiz seyahat edenlere idari yaptırım uygulanmıştır. 

ç.  “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon” görevleri kapsamında evde 
karantina altında olan şahısların kontrolleri yapılmıştır. 

d.  Ekonomik İstikrar Kalkanı Programı ve 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki yardımlar postahane ve 
bankalardan alınarak hak sahibi vatandaşlarımızın evlerinde kendilerine teslim edilmiştir. 

53 Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Antalya E Tipi, Antalya L Tipi, Antalya S Tipi, Alanya L Tipi, Elmalı T Tipi, Kumluca K1 
Tipi Kapalı Ceazevleri bulunmaktadır. Yukarıdaki veriler kapalı cezaevlerinin birleştirilmiş halidir.
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e.  İçişleri Bakanlığınca, İl Valiliklerine ve ondan fazla eleman çalıştıran işletmelere dağıtılmak üzere 
gönderilen tıbbi maskeler belirtilen işletmelere dağıtılmıştır.

f.  Kapanma döneminde evden çıkamayan vatandaşlarımızın gıda ve diğer ihtiyaçları marketlerden 
temin edilerek evlerinde kendilerine teslim edilmiştir.

g.  Bu kapsamda; başta İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü olmak üzere çoğu kamu kurum 
ve kuruluşun asli görevleri, bu süreçte Jandarmanın asli görevi gibi veya yeri geldiğinde bu ku-
rumlardan daha fazla sahiplenerek icra edilmiştir.

Maske ve sokağa çıkma yasaklarında, 2018-2021 yıllarını kapsayan süreçte aylık olarak düzenlenen 
ceza yaptırım tutanaklarının sayısındaki artış ve azalışlarda ise şu hususlar tespit edilmiştir:

Kabahat olayları ve salgın kapsamında kurallara uymayan vatandaşlara uygulanan idari yaptırım ka-
rarlarında belirgin bir artış gözlemlenmiştir. Genel kabahatler; 2019 yılında (757), 2020 yılında (2.045) 
ve 2021 yılında (1.201) olarak gerçekleşmiştir. Salgın sebebi ile 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
282. Maddesi gereğince uygulanan kabahatler ise 2019 yılında (757), 2020 yılında (1.304) ve 2021 yılında 
(909)’dur.

Jandarma Genel Komutanlığının verilerine göre; 2018 yılında kabahatlere yapılan işlem sayısı 52.789, 
2019 yılında 73.929 ve 2020 yılında 244.200’ dür (Özel, 2021, s.92). Türkiye genelinde görülen bu du-
rum, Bolu İl Jandarma Komutanlığının kabahatlerle ilgili olarak yaptığı işlem sayıları ile uyuşmaktadır.

2018-2021 yıllarını kapsayan süreçte aylık olarak devriye tür ve sayılarındaki değişiklikler incelendi-
ğinde, 2020 yılında salgın kapsamında icra edilen; filyasyon takibi, vefa destek yardımları, iş yerleri de-
netimleri ve il/ilçe sınırlarında yoğun olarak yapılan yol kontrol uygulamaları gibi yeni görevler, mevcut 
görevler ile birleştiğinde gözle görülür bir artış yaşanmıştır:
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Covid-19 sürecinde ilçe jandarma komutanlıklarınca yerine getirilen önleyici ve adli kolluk devriye 
sayıları artmışsa da, cezaevlerince yerine getirilen Hükümlü ve tutukluların hastane veya adliyelere götü-
rüldüğü sevk ve nakil devriyeleri azalmıştır (JGNK, 2021, s.31). Çizelge üzerinde toplam devriye sayıları 
incelendiğinde ise, 2020 ve 2021 yıllarında toplam devriye sayılarının arttığı görülmektedir.

Karantinaya alınan köylerde 24 saat esasına göre giriş/çıkışlar kontrol edilmiştir. Yaşam malzemeleri 
ve diğer ihtiyaçlar mülki makamlar tarafından karşılanmıştır. Buralara planlanan devriyeler diğer iş yo-
ğunluğunu daha çok artırmış ve bazı adli olaylara müdahalede gecikmeler yaşanmıştır.

Vefa destek görevi mülki amirler koordinesinde diğer kurum ve kuruluşlar, kurulan komisyonlar ve 
ekipler ile işbirliği halinde icra edilmiştir. Yine kolluğun imkan ve kabiliyetleri kullanılarak fedakarca 
yürütülmüştür. Bu kapsamda, Sn. İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’ nun pandemi süresince vefa destek 
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hizmetlerinin 21 milyon 210 bin 899 vatandaşa ulaştığını bildiren mesajı jandarma personelinin söz konu-
su fedakarlığını doğrulamaktadır (Soylu, 2021). 

Vatandaşların zaman zaman acil ve zorunlu olmayan ihtiyaçları talep etmeleri konularında zorluklar 
yaşanmıştır. Sık sık sigaram bitti, alkol almam gerek, arızalı traktörün jandarma tarafından tamir ettiril-
mesi gibi istekler ile karşılaşılmıştır.

İhbar/ şikâyet sayı ve türleri incelendiğinde ve Covid-19 sürecinin etkisi göz önünde bulunduruldu-
ğunda, ihbar/ şikâyetlere ilişkin Bolu İl Jandarma Komutanlığınca ihbar/ şikâyet sayılarında artış olduğu; 
ihbar türlerinde ise, karantina kapsamını ihlal etme, maske ve sosyal mesafeye uymama tarzındaki ihbar-
ların artmış olduğu gözlemlenmiştir.

Covid-19 sürecinin Bolu İl Jandarma Komutanlığında meydana gelen olay sayı ve çeşitlerine etkisi ile 
meydana gelen olay sayı ve türleri konusunda şu şekilde bir değerlendirme yapılabilir:

Salgın döneminde kişilere karşı işlenen suçlarda dikkat çeken kasten yaralama ve tehdit olaylarıdır. 
Kasten yaralama olayları incelendiğinde; 2019 yılında (186), 2020 yılında (207) ve 2021 yılında (216) 
olay; tehdit olayları incelendiğinde ise, 2019 yılında (134), 2020 yılında (180) ve 2021 yılında (190) olay 
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meydana geldiği görülmektedir. Bu olaylardaki artışın kapanma dönemlerinde vatandaşların evlerinde 
daha çok kalarak psikolojik baskı sonucu bu tür olaylara sebep oldukları değerlendirilmektedir. Ayrıca 
basında da oldukça fazla yer bulan bu olayların büyük çoğunluğu aile içi şiddet ve komşu ve akrabalar 
arasında yaşanmıştır.

Malvarlığına karşı işlenen suçlar incelendiğinde şu tespitler yapılabilir: 
15.04.2020 tarihinde ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda değişiklik yapılmasıyla 

cezaevlerinden tahliye süreci başlamıştır. Bu sebeple açık ceza infaz kurumlarında hükümlü tutuklu ola-
rak bulunan şahısların salgın sebebi ile şartlı salıverilmeleri ve bu dönemlerde iş yerlerinin kapalı olması 
ve iş bulamamaları gibi sebeplerden dolayı parasız kalmaları hırsızlık yapmalarına neden olmuştur. Ce-
zaevlerine girme sebebi olan suçları tekrar işlemeleri hırsızlık olaylarındaki artışa sebebiyet vermiştir. 
Evden hırsızlık kapsamında 2019 yılında (21), 2020 yılında (19) ve 2021 yılında (27); iş yerinden hırsızlık 
kapsamında 2019 yılında (14), 2020 yılında (6) ve 2021 yılında (20) ve diğer hırsızlık olarak ise 2019 
yılında (5), 2020 yılında (10) ve 2021 yılında (15) olay meydana gelmiştir:
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Topluma karşı işlenen suçlarda özellikle, kamu sağlığına karşı işlenen suçlarda artış olduğu görülmek-
tedir. Karantinada olan şahıslar hakkında, karantina sürelerine uymadıklarından haklarında kamu sağlığı-
na karşı suçlardan işlem yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan işlem sayıları; 2019 yılında (0), 2020 yılında 
(64) ve 2021 yılında (119)’ dur.

Millete ve devlete karşı işlenen suçlarla ilgili olarak; salgın sürecinde vatandaşların ruhsal ve psikolo-
jik olarak yıprandıkları değerlendirilmekte olup, kolluk kuvvetlerine direnme suçunda artış olduğu göz-
lemlenmiştir. Bu suç ile ilgili olarak yapılan işlemler; 2019 yılında (3), 2020 yılında (7) ve 2021 yılında 
(9)’ dur.
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Asayiş konuları kapsamında verilen eğitim ve kurslar en aza indirilmiştir. Genelde IP telefon üzerin-
den video konferans sistemi kullanılarak her hafta lider personel ile toplantılar yapılmıştır. Yine bu sistem 
ile eğitim ve seminerler verilmeye devam edilmiştir. 

Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları, Mülki İdare Makamları ve İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karar ve 
yayımlanan genelgelerin takibi ve uygulanmasında önemli olarak görülen hususlar ve vatandaşlarla etki-
leşimde karşılaşılan sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

a.  Genelgeler silsile yoluyla gönderildiğinde, içeriği okunarak ve personele aktarılarak önemli gö-
rülen hususlar eğitim şeklinde personele anlatılmış ve tebliğ edilmiş, personelin emir ve talimatları anla-
yarak uygulamaları sağlanmıştır. 

b.  Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi maksadıyla devriye araçlarından, belediye ve cami hoparlör-
lerinden duyurular yapılmıştır. 

c.  Vatandaşların Covid-19 kapsamındaki yasaklara karşı ihlal konusunda kendilerini haklı gördük-
leri ve yazılan cezalara itiraz ettikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca uygulanan cezalara itiraz neticesinde (va-
tandaşın ihlali net olmasına rağmen) mahkemelerce bazı usul eksikliği gerekçeleri ile cezayı iptal etmele-
ri, görevli personel üzerinde olumsuz etki yaratmıştır.

Valilik tarafından yayımlanan genelgelerin uygulanması esnasında; vatandaşların uyarılara uymadık-
ları, sosyal mesafeyi korumadıkları, maske takmadıkları, temaslı kişilerin karantina altında olması gere-
kirken uygulamayı ihlal ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca Covid-19 vakalı kişilerin hastaneye sevklerinde 
sağlık personelinin yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Kapanma dönemlerinde vatandaşların muafiyet kap-
samında olmamasına rağmen izin talebinde bulunmaları üzerine taleplerine olumsuz yanıt verildiğinde bir 
takım tepkilerle karşılaşılmıştır.

Bolu İl J.K.lığında 226 rütbeli, 37 er olmak üzere toplam 263 personel bulaş yaşamıştır. 2 rütbeli 
personel yoğun bakımda kalmış, tedavi sonrasında görevine başlamıştır. Vefat eden personel olmamıştır. 
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Test sonucu pozitif çıkan personelin Sağlık Bakanlığı tarafından gelen talimatlar doğrultusunda karantina 
süreci başlamış, karantina süresinin bitimine müteakip tekrar test yaptırılmış, test sonucu pozitif (+) ise 
karantina süresi devam etmiş, negatif (-) ise görevine dönmüştür.

Test sonucu pozitif çıkan erbaş/erlerin Sağlık Bakanlığı tarafından gelen talimat doğrultusunda ka-
rantina süreci başlamış ve erbaş/erler KYK yurduna yerleştirilmiştir. Karantina süresinin bitiminde tekrar 
PCR testi verilmiş, çıkan test sonucu negatif (-) ise birliğine katılmış, test sonucu pozitif (+) ise KYK 
yurdunda karantina süresi devam etmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından gelen talimat doğrultusunda temas-
lı personelin karantina süreci başlamış, karantina süresinin bitiminde PCR testi yaptırılmış, test sonucu 
pozitif (+) ise karantina süresi devam etmiş, negatif (-) ise görevine dönmüştür.

Aşılama konusu ile ilgili olarak, tüm personel ile erbaş/ erlere bilgilendirme yapılmıştır. Hizmet Mhfz.
Bl.K.lığı ve C.evi J.Bl.K.lığında görevli olup, aşı olmak istemeyen 14 ere aşılama konusunda 13 Ekim 
2021 tarihinde İl J.K.lığı kışlasında detaylı bilgi verilmiş, bilgilendirme sonrasında 10 er aşı olmuştur. 
Covid-19 ile ilgili broşürler nizamiye ve tüm çalışma odalarına asılmıştır.

İl Jandarma Komutanlığı emrinde bulunan erlerin günlük/haftalık/aylık faaliyetlerinde (koğuş temiz-
liği, yemekhaneye giriş/çıkış düzeni, tuvalet, çamaşırhane, terzi, lavabo ve banyo gibi ortak kullanım 
alanlarına ilişkin tedbirler, izin ve terhis durumları)  işleyen süreç Covid-19 salgını öncesine göre bazı 
değişikliklere uğramıştır. Örneğin; erbaş/erlere yemekhanede her masada 2 er oturacak şekilde tertip alı-
narak sosyal mesafe kuralına riayet edilmiştir.

Gazino, koğuş ve yemekhane girişlerine el dezenfektanı konularak sık sık ellerini dezenfekte etme-
leri sağlanmıştır. Koğuş, banyo ve er gazinosu gibi alanlarda haftada iki kez dezenfekte edilmektedir. 
Çay ocaklarında tek kullanımlık karton bardak uygulamasına geçilmiştir. Yapılan her türlü faaliyette her 
personel arasında en az 1m mesafe bırakacak şekilde sosyal mesafe kuralı gözetilmektedir. Ayrıca erlerin 
çarşı izinleri ve yıllık izinleri zaruri haller dışında iptal edilmiştir. Erbaş/ erlerin birliğe ziyaretçi kabul 
etmelerine müsaade edilmemektedir. Erbaş/ erlerin günlük olarak vücut ısı ölçümü yapılmaktadır.

Rütbeli personelin kullandığı servislerle ilgili olarak, personel servise maskesiz bindirilmemiş, mas-
kelerin doğru kullanılması konusunda uyarılmış, araçta dezenfektan bulundurulmuş ve belirli aralıklarla 
araçlar dezenfekte edilmiştir. Ayrıca nizamiyelerde görevli nöbetçi personel ziyaretçi veya dışardan birli-
ğe giriş yapan görevli kişiler ile ilgili tedbirler kapsamında; maskesiz hiç kimse birliğe alınmamış, ateş öl-
çümü ve HES kodu sorguları yapılmıştır. Nizamiye girişinde personelin ateşi ölçülmüş ve görevlendirilen 
personel tarafından gün içerisinde çalışma odaları dolaşılarak tüm personelin ateşi ölçülmüştür.

Rütbeli personelin yıllık planlı izinleri kapsamında; 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında gar-
nizon terk, idari izin ve mazeret izinlerinde (acil ihtiyaç dışında) kısıtlamaya gidilmiştir. 17 Mayıs 2021 
tarihinden itibaren izne ayrılan personele Covid-19 tedbirlerine riayet etmesi hususlarında gerekli tebliğ-
ler yapılarak izin dönüşünde (5) günlük karantina tedbirleri uygulanmış ve PCR testi yaptırılmış, bu test 
sonucu negatif çıkan personel göreve başlamıştır.

Toplantı salonlarına her personelin arasında 1 m. boşluk kalacak şekilde oturma düzeni hazırlanmıştır. 
Personelin toplu olarak bulunduğu salonlar sık sık havalandırılarak haftada 2 kez dezenfekte edilmesi 
sağlanmıştır. Toplantıların 30 dakikadan fazla sürmemesine dikkat edilmiştir.

Bolu İl J.K.lığı emrinde aşı olan personel sayıları ise şu şekildedir: 1.doz yaptıran personel sayısı : 
998, 2.doz yaptıran personel sayısı : 919, 3.doz yaptıran personel sayısı : 159, 4.doz yaptıran personel 
sayısı :  13. Aşı olan personel sayıları değerlendirildiğinde, genel anlamda aşılanma oranlarının Türkiye 
ortalamasında olduğu söylenebilir.
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Rehberlik ve Danışma Merkezi olarak Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenecek eğitim ve se-
minerlere bir süre ara verilmiş, verilecek eğitimler kapalı konferans salonunda değil açık alanda sosyal 
mesafe kuralına uyularak personelin maskeleri takılı şekilde devam etmiştir. Birliğe yeni katılan erbaş/
erlerin görüşme ve Kayıt-Kabul Muayenesi İlk Değerlendirme Anketi Covid-19 nedeniyle açık alanda 
yapılmış olup, kritik görülen erlerin Covid-19 testi yapılarak (negatif çıkmasına müteakip) kapalı alanda 
bireysel görüşme faaliyetlerine devam edilmiştir.

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca personel konularında alınan tedbirlerde karşılaşılan zorluklar, alı-
nan önlemler ve değerlendirmeler şu şekilde sıralanabilir:

a.   Birliklerde pandemi ortamında erbaş/erlerin kalabalık ortamda birlikte yaşaması nedeniyle sayı-
larının azaltılması yönünde tedbirler alınması gerektiği; bu kapsamda Bakanlıkça erbaş/er dağı-
tımında kısıtlama uygulaması ve gerektiğinde erbaş/erlere ilave izin verilerek sayıları azaltılması 
gerektiği değerlendirilmektedir. 

b.   Erbaş/erlerin pozitif veya temaslı olmaları durumunda birlikte izolasyonu sağlayacak yeterli ko-
ğuş/bina olmadığı; su sorununa KYK yurtları kullanılarak çözüm sağlandığı, pozitif vakaların 
karantina tedbiri uygulamalarıyla ilgili çalışma yapılmalıdır.

c.   Birliklerde ve karargahta personelin yoğun olarak çalıştığı yerlerde mutlaka kademeli mesai sistemi-
ne geçilmesi ve bunun tüm birliklerde aynı esaslar doğrultusunda uygulanması gerekmektedir.

ç.   Salgın döneminde personele verilecek yıllık izinlerdeki kısıtlamaların tüm illerde belirli esaslara 
bağlanarak aynı şekilde uygulanması gerektiği, aksi halde şikayet veya başka olumsuz durumlara 
sebebiyet verildiği görülmüştür.

d.  Konferans, toplantı, etkinlik vb. (10 kişi üzerindeki faaliyetin) yapılamaması, toplantıların en 
fazla (20) dakika ile sınırlandırılması, toplu faaliyetlerinin mutlaka yasaklanması gibi tedbirler 
devam etmektedir.

e.   İl J.K.lığı personelinin mesai ve geliş/gidişlerinde servislerin kalabalık olduğu; bu kapsamda ser-
vis sayılarının arttırılarak tedbirler alınması gerekmektedir.

f.   Aşı olmak istemeyen personele/erbaş ve erlere izin kısıtlaması, belirli yerlere giriş kısıtlaması vb. 
tedbirlerin kurumca verilecek emir veya İl Pandemi Kurulunca alınabilecek kararla uygulanarak; 
personelin aşı olması yönünde teşvik edilmesi gerekmektedir.

g.   Çalışma odalarında dışarıdan gelen personelle çalışan personel arasında mesafe sağlayacak veya 
şeffaf kalkan (Bankalarda kullanıldığı gibi) kullanılarak temasın azaltılması sağlanmalıdır.

Lojistik Konuları kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi kapsamında ihtiyaç 
duyulan malzemeler piyasadan tedarik edilmiş, DMO sipariş limitlerinin yüksek olması sebebi ile DMO 
üzerinden tedarik yapılamamıştır. DMO sipariş limitlerinin makul malzeme miktarı ve tutarlara çekilmesi 
durumunda DMO’ dan daha fazla tedarik yapılabilir.

Dezenfekte işlemleri birlik personeli tarafından (Hiz.Mhfz.Bl.K.lığı) yapılmıştır. Araçlar ise Bakım 
Onarım Bl.K.lığı tarafından dezenfekte edilmiştir. Tek kullanımlık havlu, tıraş önlüğü kullanımına baş-
lanmış, tıraş esnasında maske ve eldiven kullanılmış, her tıraş sonrasında oda en az 20 dakika havalandı-
rılmış, kullanılan cihazlar ultraviyole ışınında 20 dakika dezenfekte edilmiş, belirli aralıklarla oda ilaçlan-
mış, odaya 2 kişiden fazla personel alınmamıştır. 

J.Gn.K.lığınca yayımlanan kontrol formu kapsamında birlikler denetlenmiştir. J.Gn.K.lığı tarafından 
gönderilen yüz koruyucu ve maske  ihtiyaçları karşılanmaktadır. Diğer malzemelerin tedariki için merkez-
den toplu olarak alınmasının daha ekonomik olacağı, Bolu ili içerisinde 22/d kapsamında alınan ürünlerin 
fiyatları piyasa fiyatının altına indirilememiştir.
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Salgın sürecinde uzaktan çalışma yöntemi ile çalışan personel olmamıştır. Bolu İl J.K.lığında IP te-
lefon sistemi kullanılmakta olup, pandemi sürecinde İl J.K./ İl J.K.Yrd./ İlçe J.K./ J.Krk.K.54  /Şb.Md.
lerinin55   katılımıyla icra edilen brifing ve değerlendirme toplantıları bu sistemin imkan ve kabiliyetleri 
kapsamında görüntülü görüşme şeklinde icra edilmiştir. Uzaktan çalışma olmadığı için mobil/sabit kulla-
nılan elektronik cihazların ve iletişim ağları ile altyapılarının geliştirilmesine dair herhangi bir düzenleme 
yapılmamıştır. Uzaktan çalışma olmadığı için elektronik ortamın güvenliği ile evrak gizliliği konusunda 
herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Covid-19 salgınının başladığı dönemlerde alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının uygu-
landığı dönemlerde haber akışlarında azalma meydana gelmiştir. Bu kapsamda duyum sayıları düşmüştür. 
2020-2021 yıllarında meydana gelen terör olayları incelendiğinde; terör olayları sayısında herhangi bir 
artış/azalış meydana gelmemiştir. Bu duruma Covid-19 salgınıyla birlikte uygulanmaya başlayan sokağa 
çıkma yasakları, iller arası seyahat kısıtlamaları gibi uygulamaların neden olduğu değerlendirilmektedir.

KOM konuları kapsamında, süreç içerisinde sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı zamanlarda ha-
ber akışlarında ve operasyonel faaliyetlerde azalmalar meydana gelmiştir. Pandeminin başladığı dönem-
den itibaren meydana gelen olaylar incelendiğinde; uygulanan kısıtlamalar nedeniyle dijital mecralardan 
yapılan mal ve hizmet alımlarının çok ciddi oranda artması nedeniyle bu mecralar kullanılarak yapılan 
dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarında artışın meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bu kapsamda, Bolu İl 
J.K.lığı sorumluluk bölgesinde 2021 yılı içerisinde meydana gelen siber suç oranında, bir önceki yıla göre 
%600’lük bir artış meydana getirmiştir.

Trafik konularına ilişkin, Bolu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki trafik devriyeleri 3 
yılı kapsayacak şekilde aylık olarak incelendiğinde Covid-19 vakasının Türkiye’de görüldüğü ilk tarih 
olan Mart 2020’ den itibaren trafik devriye sayılarında artış olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin so-
kağa çıkma yasakları ve iller arası seyahat kısıtlamalarından dolayı insan ve araç hareketliliği denetlemek 
amacıyla olduğu söylenebilir. Salgın sebebi ile trafik cezası yaptırım tutanağında artış meydana gelmiş 
olup, bu artışın sebepleri; 

a.  Kısıtlamalarda evde bunalan insanların kısıtlamadan çıkmış olmanın etkisiyle özellikle hız kural-
larına riayet etmemeleri,

b. Seyahat kısıtlaması dönemlerinde şehirler arası seyahat eden şahıslar ve HES Kodu uygulama 
kontrollerinin artması, bu sebeple trafik yönünden kontrollerin de artması, 

c.  Araç muayene işlemlerinin salgın sebebi ile yapılamaması, her ne kadar bu süre uzatılarak vatan-
daşlara gerekli kolaylık sağlansa da bu süreç içerisinde araç muayenelerinin zamanında yapma-
maları, olarak değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen sebepler de görüldüğü üzere özellikle vatandaşların hız kurallarına riayet etme-
meleri ve araçlarının muayenelerini zamanında yaptırmamalarından dolayı uygulanan trafik cezalarının 
arttığı tespit edilmiştir.

54 Çalışmada yer alan “Jandarma Karakol Komutanlığı” ifadeleri “J.Krk.K.lığı” olarak kısaltılmıştır.
55 Çalışmada yer alan “Şube Müdürlüğü” ifadeleri “Şb.M.lüğü” olarak kısaltılmıştır.
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Trafik kaza sayıları 2019 yılından itibaren düşüş trendi göstermektedir. Söz konusu azalışa paralel 
olarak meydana gelen trafik kazalarında ölü ve yaralı sayılarında da bir azalış söz konusudur. Bu durumun 
HES kodu uygulamaları için yapılan yol kontrol sayılarındaki artış ve vatandaşların trafik kurallarına 
uyma bilincinin oluşması sayesinde olduğu değerlendirilmektedir.

3. Siirt İl Jandarma Komutanlığı
Siirt İl Jandarma Komutanlığınca asayişin sağlanması bakımından tüm ülke de olduğu gibi pozitif, 

temaslı ve kısıtlama kararı verilen şahısların kontrol edilmesi, karantina altına alınan köy ve mahallelerin 
giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesi, yurt dışından gelen ve izolasyona giren şahısların kontrol edilmesi, 
seyahat kısıtlamalarının kontrol edilmesi görevleri icra edilmiştir.
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Siirt İl Jandarma Komutanlığınca salgının başından itibaren uygulanan maske takma uygulamasına ve 
sokağa çıkma yasaklarına uymayan vatandaşlara idari yaptırım uygulanmıştır. Uygulanan idari yaptırım 
sayılarında salgının başından itibaren alınan sokağa çıkma yasakları, aşının bulunması ve toplumsal bağı-
şıklığın giderek artmasına paralel bir şekilde azalış göstermiştir. 

Cumhurbaşkanlığı tarafından salgın yayılımını en aza indirmek üzere kamuda esnek (Covid-19 Kap-
samında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler, 2020) ve uzaktan çalışma sistemine geçileceğine dair 
genelge kapsamında uzaktan çalışma süreci uygulanmamıştır olup dönüşümlü çalışma süreci iki (2) hafta 
kadar uygulanmış, personel sayısı işleri aksatmayacak şekilde yarıya düşürülmüştür.

Siirt İl Jandarma Komutanlığında meydana gelen olay sayıları şu şekildedir:
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Siirt ilinde meydana gelen kabahat sayılarının Covid-19 salgınının başladığı 2019 yılı sonundan itiba-
ren belirgin bir artış göstermektedir. Kısıtlamaların uzun süreli olması, çalışılabilir iş sahasının daralması 
ve hırsızlık suçundan cezaevlerinde tutuklu bulunanların Covid-19 sebebi ile şartlı salıverilmesi hırsızlık 
suçlarının dolayısıyla malvarlığına karşı suçların sayısında artışa neden olmuştur. Covid-19 tedbirlerine 
uymayan kişiler hakkında yapılan adli işlem kamu sağlığına karşı suçların, kısıtlamaların uzun süreli 
olması, çalışılabilir iş sahasının daralması aile içinde yaşana şiddet olaylarının artmasına ve dolayısıyla 
topluma karşı suçların artmasına sebep olmuştur. Sokağa çıkma kısıtlamaları sonucunda şehirlerden köy-
lere doğru artan nüfus yoğunluğu arazi kullanım alanı ihtiyacının artmasına ve bu sebeple arazi anlaşmaz-
lıklarının artmasına neden olmuştur. Denetimlerin artırılmasına bağlı olarak kolluk kuvvetlerine direnme 
olaylarında dolayısıyla millete ve devlete karşı suçlarda artış meydana gelmiştir.

Covid-19 salgının en yaygın olduğu ilk altı aylık dönemde eğitimler mümkün olduğu kadar Video 
Konferans Programları vasıtasıyla, mümkün olmadığı durumlarda açık alanda, daha az sayıda personelin 
katılımı ile ve tüm hijyen tedbirlerinin alınması sureti ile icra edilmiştir. Daha sonraki süreçte tedbirler 
aksatılmadan dershane ortamında eğitim faaliyetlerinin icrasına devam edilmiştir. 

Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları, Mülki İdare Amirleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulları’nca alınan karar ve 
yayınlanan genelgeler öncelikle ulusal basında ilan edilmiş ve aynı zamanda yayımlanarak, vatandaşlar 
ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

Alınan tedbirlerin uzun sürelere yayılması sebebiyle vatandaşlarca tedbirlere uyma konusunda ak-
samalar yaşanmış, artan denetim ve kontroller sonucu kolluk kuvvetlerine direnme olaylarında artış ya-
şanmıştır. Ayrıca kolluk kuvvetlerine düşen iş yükünün ağırlaşması moral, motivasyon düşüklüğüne ve 
yorgunluğa sebep olmuştur. 

Covid-19 sürecinde Siirt İl Jandarma Komutanlığında (639) rütbeli personel, (3) devlet memuru ve 
(37) erbaş/er olmak üzere toplamda (679) personel Covid-19 salgınına yakalanmıştır. Yoğun bakımda 
entübe olarak kalan veya vefat eden personel yoktur. 

Bulaş yaşayan rütbeli personel ile ilgili olarak; söz konusu personel PCR testinin pozitif çıkmasından 
itibaren Sağlık Bakanlığının belirttiği gün sayısı kadar (10-14 gün) karantinaya alınmıştır. Aşı durumu, 
temasta bulunduğu kişiler, günlük sağlık durumu gibi konular bulunduğu birlik tarafından takip edilmiş 
ve günlük olarak durumu raporlanmıştır. 

Bulaş yaşayan erler ile ilgili olarak PCR testinin pozitif çıkmasından itibaren Sağlık Bakanlığının 
belirttiği gün sayısı kadar (10-14 gün) birliklerindeki karantina koğuşlarında karantinaya alınmıştır. Aşı 
durumu, temasta bulunduğu kişiler, günlük sağlık durumu gibi konular bulunduğu birlik tarafından takip 
edilmiş ve günlük olarak durumları rapor edilmiştir.

Covid-19 bulaşı yaşayan kişi ile temaslı olan rütbeli personele PCR testi uygulanmıştır. Test sonucu 
çıkana kadar izole edilmiş, test sonucunun pozitif çıkması durumunda Covid-19 testi pozitif çıkanlara 
yönelik karantina tedbiri uygulanmıştır.

Bulaş yaşayan veya temaslı rütbeli personelin karantina süreci bulunduğu yere göre birliğindeki ka-
rantina koğuşunda veya evinde Sağlık Bakanlığının belirttiği gün sayısı kadar (10-14 gün) gerçekleşmiş-
tir. Takibi bulunduğu birlikteki Covid-19 takip sorumlusu personel tarafından yapılmıştır.

Bulaş yaşayan veya temaslı erlerin karantina süreci bulundukları birliklerin karantina koğuşlarında 
Sağlık Bakanlığının belirttiği gün sayısı kadar (10-14 gün) gerçekleşmiştir. Takibi bulunduğu birlikteki 
Covid-19 takip sorumlusu personel tarafından sağlanmıştır.

Aşılama konusu ile ilgili olarak; rütbeli personele konuyla ilgili emirler tebliğ edilmiş olup, aşılan-
manın önemi rütbeli personel ve erbaş/erlere anlatılmıştır. Söz konusu tebliğlerde; sosyal mesafe, maske 
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kullanımı, hijyen konularıyla birlikte, aşı tür ve yöntemleri, aşı sonrası oluşabilecek hafif yan etkiler ve 
aşılanmanın önemi hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Koğuşlarda bulunan erbaş/er mevcudu düşürülüp ranzalar arası mesafe açılarak çaprazlama düzeninde 
yatmaları sağlanmış, koğuşlar günlük olarak dezenfekte edilip gerekli havalandırma sağlanmış, yemekha-
neye giriş/çıkışlar da sosyal mesafe ve maske kullanımına gerekli özen gösterilmiş olup,  yemek yeme dü-
zeninde gerekli mesafe korunmuştur. Ayrıca; ortak kullanım alanları günlük olarak dezenfekte edilmiştir.

Kendine ait hizmet binası bulunan birliklerin nizamiyelerinde maske ve dezenfektan bulundurulmuş, 
gelen misafirlerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları sağlanmış,  HES kodu sorgulaması, ateş 
ölçümleri yapılarak,  gerekli koşulları sağlamayanların birliklere girişi engellenmiştir.

2020 yılının nisan, mayıs, haziran aylarında zorunlu olarak izne gönderilen (cenaze, nişan, düğün vb.) 
personeller haricinde personele izin kısıtlaması gerçekleşmiştir. İzindeki personel birliğine katılış yapma-
dan önce 14 gün karantinaya alınmış olup, karantina sonunda test vermeleri sağlanmıştır.

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli (3580) personelden; (3503) personel 1.doz, (3259) personel 
2.doz, (528) personel 3.doz ve (58) kişi 4. doz aşı olmuştur. Aşı olmayan (77) kişi bulunmaktadır. Aşı 
durumu birliklerin Covid-19 takip personelleri tarafından günlük olarak takip ve kayıt edilmiştir. Aşı 
olmayan personele aşılanmanın önemi tekrardan anlatılmıştır.

Personelin özellikle yaz aylarında maske takma konusundaki kurallara tam riayet etmediği gözlemlen-
miştir. Bu aksaklık uyarılarla, bilgilendirme yazıları ve görsel hatırlatıcılarla giderilmiştir. İleride benzer 
bir salgın ile karşı karşıya kalınması durumlarında birliklere asılacak resimli görsel afişler ile ve belirli 
zaman aralıklarında verilecek konferanslarla farkındalık her zaman yüksek tutulabilecektir.

Salgın sürecinde maske, dezenfektan, hijyen malzemesi, koruyucu kıyafet gibi malzemelerin tedarik 
sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Bağlı birliklere ait binalar haftada bir defa görevlendirilen 
personel marifetiyle dezenfekte edilmiştir.

Kuaför ve berber salonları randevu usulü ile çalıştırılarak kalabalık ortam oluşmasının önüne geçil-
miştir. Berber ve kuaför salonlarındaki bekleme sandalyeleri ve fön makineleri kaldırılmıştır. Tek kulla-
nımlık kâğıt havlular kullanılmıştır. Sosyal tesis vb. yerlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmiştir.

Temaslı ve test sonucu pozitif olan personelin karantina süreci boyunca birliklerin eksik personel ile 
çalışması ve bu personellerin takip edilmesi ile ilgili olarak ekstra iş yükü artmıştır.

Covid-19 salgınıyla beraber Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birlikleri tarafından İlçe J.K.lığı 
seviyesinde İntranet (JNET) ağı, Jandarma Belge Yönetim Sistemi (JBYS), Bilgisayarlı Mesaj Aktarma 
Sistemi (BEMAS)  ve J.Krk.K.lığı seviyesinde kurumsal internet ağı, Bilgisayarlı Mesaj Aktarma Sistemi 
(BEMAS), Ka Bandı vb. sistemler üzerinden haberleşme kesintisiz olarak devam etmiştir. Komutanlığı-
mız ve bağlı birliklerinin iletişim altyapılarında kesinti yaşanmamış olup, hizmetin devam etmesi maksa-
dıyla gerekli salgın tedbirleri alınarak müdahale edilmiştir.

Devriye sorgulama uygulaması kullanılarak, vatandaşla yakın temastan kaçınılmış, kimlik ve araç 
plaka sorgulamaları tablet üzerinden yapılmıştır.

Siirt İl J.K.lığınca 2017 yılında (480) duyum, 2018 yılında (754) duyum, 2019 yılında (541) duyum, 
2020 yılında (696) duyum, 2021 yılında (777) duyum çekilmiştir. COVİD-19 sürecinde 2020 ve 2021 
yıllarında artış görülmüştür.



215

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

İcra edilen operasyon sayılarından görüldüğü üzere Covid-19 salgınının birliğin operasyonel kabiliye-
tine olumsuz bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Her ne kadar testi pozitif olup karantinaya alınan per-
sonel birlik mevcudunu aşağı düşürse de bu durum yine operasyonel olarak birliğin yeteneğini olumsuz 
yönde etkilememiştir.

Covid-19 salgını nedeniyle ikna süreçleri kapsamında yapılan görüşmelere ara verilmemiştir. Ancak 
BTÖ içerisinde aktif faaliyet gösteren örgüt mensuplarının aileleriyle önem arz etmediği sürece yüz yüze 
görüşmeler en aza indirilerek telefon vasıtasıyla iletişime devam edilmiştir. Yıllara göre incelendiğinde 
2018 yılında (12), 2019 yılında (12), 2020 yılında (9), 2021 yılında (10) örgüt mensubu ikna süreçleri 
kapsamında teslim olmakla birlikte Covid-19 salgını öncesi ve sonrası arasında yaklaşık %16,66 azalma 
meydana gelmiştir. Azalmanın Covid-19 salgınıyla doğrudan bir ilişkisi olduğu düşünülmemektedir.

Covid-19 süreci öncesinde KOM olay sayılarının önceki yıllara göre artış trendinde olduğu, Covid-19 
süresince KOM olaylarının ve KOM olaylarına yönelik duyumlarda artış olduğu görülmüştür. Bu duruma 
açık cezaevindeki tutukluların izinli sayılması nedeniyle serbest kalması, bu şüphelilerinin yeniden suç 
işleme eğilimine yöneldikleri, bu nedenle olay sayılarında artış meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Uyuşturucu suçlarının Covid-19 sürecinde arttığı, gözaltına alınan ve Covid-19 semptomları rastlanan 
şüphelilerin doğrudan serbest kalması nedeniyle şüphelilerin yeniden suç işleme eğilimlerine girdikleri, 
Covid-19’lu olmayı bir avantaj olarak gördükleri tespit edilmiştir.

Süreç boyunca kayıtlı haber elemanı sayısında artış meydana gelmemiştir. Yüz yüze görüşülen şahıs-
larda azalma meydana gelmiştir. Haber elemanları ve görüşülen şahıslar ile görüşmelerde sıkıntı yaşan-
mıştır. Karşılaşılan zorluklardan bazıları; haber elemanının ve Jandarma personelin karantinaya alınması, 
sokağa çıkma yasağı olması gibi sebeplerden dolayı yüz yüze görüşme olmamış, araziye yönlendirme de 
yapılamamıştır.

2019 ve 2020 yılları trafik kazası değerlendirmesi sonucu; 2019 yılında (2) Ölümlü, (85) Yaralanmalı, 
(47) Maddi Hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. 2020 yılında (79) yaralanmalı, (30) Maddi Hasarlı 
Trafik kazası meydana gelmiş olup, Ölümlü trafik kazasında % 100 azalma, Yaralanmalı trafik kazasında 
% 7 azalma, Maddi Hasarlı trafik kazasında % 36 azalma olmuştur.  

2019 yılında toplam (134), 2020 yılında toplam (109) trafik kazası meydana gelmiş olup, 2019 yılına 
oranla 2020 yılında trafik kazalarında  %-19 oranında azalma olmuştur. 
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2019 yılında (116.349) araç kontrol edilerek, (3.628) araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulan-
mıştır. 2020 yılında ise (140.037) araç kontrol edilerek, (4.043) araç sürücüsüne trafik idari para cezası 
uygulanmıştır. 2019 yılına göre 2020 yılında kontrol edilen araç sayısı %20 oranında artış, trafik idari para 
cezası uygulanan sürücü sayısında ise %11 oranında artış olmuştur.

4. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Covid-19 sürecinde personelin sağlığının korunması amacıyla 

göreve çıkışlarda kısıtlamalar yapılmış, hastalığa yakalanan veya temaslı olan personel karantina kapsa-
mına alınması nedeniyle hastalık döneminde personel zafiyeti yaşanmıştır.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasakları umuma açık yerlerin kapalı olmasına ve vatandaş 
hareketliliğinin azalmasına neden olduğu, bu durumun göreve çıkan timlerin haber elemanları ile görüş-
melerini olumsuz etkilediği, haber elemanlarının gerek hastalığa yakalanmış ve temaslı olması, gerekse 
hastalığa yakalanma riskinin bulunması nedeniyle yüz yüze iletişimden kaçınarak telefon ile irtibat kurma 
yolunun tercih etmiştir.

Covid-19 süreci asayiş yönünden birimlere ek görev getirmiştir. VEFA Destek Grupları oluşturulması-
nı müteakip yardıma muhtaç ve 156, 112 vb. kanallar aracılığıyla talepte bulunan vatandaşlarımıza hizmet 
verilmiştir. Filyasyon Takip Sistemi (FİTAS) ile sorumluluk bölgesindeki pozitif ve temaslı vatandaşların 
takip ve kontrolü yapılmıştır. Umuma açık yerler, konaklama tesisleri, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, 
marketler İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar kapsamında sıklıkla denetlenmiştir.

İdari yaptırım karar tutanakları sayısında 2020 yılında artış görülmektedir. Sebebinin ise maske takma 
kararına ve sokağa çıkma yasağına uyulmaması olduğu değerlendirilmektedir. Covid-19 sürecinde alınan 
kısıtlamaların başlangıcından 2021 yılının ilk aylarına kadar artan idari yaptırım sayısı; aşının bulunması, 
kısıtlamaların kaldırılıp normalleşme sürecine geçişin hız kazanmasıyla 2021 yılının ilk aylarından günü-
müze kadar azalan bir eğilim göstermiştir.

VEFA Destek Grup bünyesinde kurulan Vefa Çağrı Hattına personel görevlendirilmiş, sorumluluk 
sahasında bulunan vatandaşlardan kuruma gelen talepler (ilaç, temel ihtiyaçlar, maaş dağıtımı, ATM’den 
para çekilmesi, kolonya ve maske dağıtımı vb.) karşılanmıştır. İcra safhasında herhangi bir zorlukla kar-
şılaşılmamıştır.

İhbar ve şikâyetler salgın sürecinde azalmakla birlikte, özellikle sokağa çıkma yasağının ihlali, maske 
takmama, sosyal mesafe ihlali, toplu taşıma araçlarında kapasite ihlali konularında artış göstermiştir.

Covid-19 sürecinde meydana gelen olaylar arasında sadece Kabahatler / Emre Aykırı Davranış ve Asa-
yiş / Kamu Sağlığına Karşı Suçlar (TCK 195) olaylarında artış görülmüştür. Diğer suç türlerinde herhangi 
bir farklılık gözlenmemiştir.

Covid-19 sürecinin yoğun olduğu 2020 yılı ve 2021 yılının yarısına kadar olan sürede asayiş konuları 
ile ilgili kurs, eğitim, vb. faaliyetler Zoom üzerinden icra edilmiş olup, 2021 yılı yarısından itibaren mas-
ke, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak uygulamalı veya yerinde eğitim faaliyeti şeklinde icra edilerek 
eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır.

Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları, Mülki İdare Makamları ve İl Hıfzıssıhha kurullarınca alınan karar ve 
yayınlanan genelgeler televizyon ve sosyal medyadan öğrenilmiş olup Valilik, Kaymakamlıklardan ge-
len yazılarla uygulanması sağlanmıştır. Alınan kararlarla ilgili olarak vatandaşların birçoğunun yasaktan 
muaf olup olmadıklarını bilmedikleri, şehir dışına gidişler için izin problemi yaşadıkları, vatandaşların 
çıkan genelge ve kuralları kendilerine göre yorumlamaları sebebiyle sorunlar yaşanmıştır. Kural ihlalinde 
bulunan vatandaşlara idari para cezası uygulaması esnasında zaman zaman gerginlik yaşanmıştır. Kendi-
sine haksız yere ceza yazıldığı iddiasıyla CİMER başvurularında artış gözlenmiştir.  
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Üçlü protokol kapsamında İstanbul Cezaevlerinin aylık olarak (ayda bir kez) cezaevi savcısı başkan-
lığında, cezaevi personeli ve jandarma personeli ile müşterek olarak aranması gerçekleştirilmektedir. Co-
vid-19 salgınının başlamasıyla toplu halde bulunulmaması maksadıyla, aylık rutin arama faaliyetlerine son 
verilmiştir. Bunun yerine gerekli olduğu durumlarda yalnızca cezaevi personeli (infaz koruma memurları 
ve idare memurları ile cezaevi müdürleri) nezaretinde belirli koğuşlarda arama faaliyeti icra edilmiştir.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan cezaevlerinde arama sayıları şu şekildedir:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan cezaevlerindeki ziyaretçi sayıları şu 
şekildedir:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan toplamda yedi cezaevinin son üç yılının zi-
yaretçi sayıları incelendiğinde; Covid-19 vakasının Türkiye’de görüldüğü ilk tarih 11 Mart 2020 den itibaren 
açık ve kapalı görüş için gelen ziyaretçi sayılarında düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Bunun açık görüşlerin 
yasaklanması ve kapalı görüş sayılarına kısıt getirilmesi gibi durumlar sebebiyle gerçekleştiği değerlendi-
rilmektedir.

Ayrıca her H/T için sadece bir ziyaretçinin cezaevine girişine izin verilmesi sebebiyle ziyaretçi sayı-
larının salgın sürecinde düştüğü görülmekte, bu bakımdan alınan tedbirlerin yerinde olduğu değerlendi-
rilmektedir.

Cezaevlerinde Covid-19 sürecinde alınan kararlar ve uygulamalardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;

1. Cezaevi Kampüsüne gelen tüm personelin ziyaretçi kabul merkezinde kurulacak olan ateş ölç-
me ünitelerinden ateşlerinin ölçümü yapıldıktan sonra geçmesi, ateşi ölçülmeyen hiçbir kimsenin 
kampüse alınmaması sağlanmıştır.
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2. Tahliyesi gelen H/T’ lerin tahliye edilmeden önce ateşinin ölçülmesi “Ateş, öksürük, solunum 
sıkıntısı, Covid-19 belirtisi yoktur.” raporu alınması, alınan raporun altına hükümlülerin bu belir-
tilerinin olmadığına dair el yazısı ile beyanının alınması sağlanmıştır.

3. Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan görevli memurlar arasında belirlenecek (180) kişinin 60’ar kişi-
lik 3 grup haline bölünerek, ilk grubun ceza infaz kurumuna alınmasının akabinde ikinci grubun 
izole edilmiş steril bir ortamda (14) gün boyuncu kontrollü bir şekilde gözlem altında tutulmasına, 
bu esnada 3.grubun izole ortamda gözlem altına alınarak bu grupların (14) gün süre ile sirküle 
edilmesi sağlanmıştır. 

4. Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların telefon görüşlerinde maskeli bir şekil-
de telefon ile görüştürülerek hükümlü ve tutukların tekrar koğuşa götürülmeleri esnasında elleri-
nin dezenfekte edilmesinin sağlanması, hükümlü ve tutukların telefon görüşmesi bittikten sonra 
görüşme yapılan telefonların dezenfekte edilmesi, aynı önlem ve dezenfekte işlemlerinin avukat 
görüşünden sonra da yaptırılması sağlanmıştır.  

5. Kurumlardan duruşmalara hükümlü ve tutuklu sevki başladığı takdirde izolasyonun kurumlarda 
tamamen bozulacağı ve tüm kurumların enfekte olabileceği ve bu nedenle SEGBİS sisteminin 
güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.

6. Ring araçlarının kapasitesi yarıya düşürülmüş, sevk işlemlerinde gerekli dezenfetasyon işlemleri 
yapılarak kullanılması sağlanmıştır. Ring araçlarında klima, havalandırma kapalı tutulmuştur.

7. Duruşması nedeniyle başka bir Ceza İnfaz Kurumuna nakil olması gereken hükümlü ve tutukların 
gittikleri Ceza İnfaz Kurumlarında bu alana özgülenmiş yerlerde barındırmaları sağlanmıştır.

8. Hükümlü/tutuklular duruşmaya çağrılmaları halinde mümkünse SEGBİS sistemi ile katılım sağla-
yacak olup, SEGBİS ile duruşmaya katılımları imkansız ise duruşmaya giderken maske takmaları 
sağlanacak ve ceza infaz kurumuna dönünceye kadar maskenin takılı kalması gerekliliği hususun-
da uyarıda bulunulacaktır.

9. İzolasyona tabi cezaevi personeli 7 gün kurumda izolasyon, 7 gün evde istirahat, 7 gün evde izo-
lasyon şeklinde çalıştırılmış ve göreve başlamadan 48 saat önce PCR testine tabi tutulmuştur.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan cezaevlerinde icra edilen devriye sayıları 
şu şekildedir:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan cezaevlerinde icra edilen devriyelerde 
görevlendirilen personel sayıları şu şekildedir:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan cezaevlerinde sevk edilen h/t sayıları şu 
şekildedir:
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Cezaevlerinde icra edilen devriye sayıları, sevk edilen H/T sayıları incelendiğinde inde il içi ve il 
dışı adliye, hastane ve diğer sevk/nakil devriye sayılarında düşüş olduğu gözlemlenmiştir. Bunun duruş-
maların ve hastane muayene hizmetlerinin salgın sebebiyle ertelenmesi gibi durumlardan kaynaklandığı 
değerlendirilmektedir.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan cezaevlerinde meydana gelen olay sayıları 
şu şekildedir:

Olay sayıları incelendiğinde Covid-19 süreciyle birlikte hükümlü/tutuklu sayılarının azalmasına rağ-
men intihar/ intihara teşebbüs olay sayıları arttığı görülmektedir. Bunun H/T’lerin salgın döneminde psi-
kolojik olarak kötü duruma düşmeleri olduğu değerlendirilmektedir.

Sevk öncesi ring/sevkte kullanılacak araçlarının dezenfeksiyonu, personelin sevk kıyafeti aşağıda 
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Hükümlü/tutuklu nezarethanelerinin dezenfeksiyonu adliye personeli dışında kendi personelimizce de 
yapılmıştır.

Covid-19 sürecinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığın görevli 1154 rütbeli personel ve 110 Erbaş/Er 
bulaş yaşamıştır. 1 Personel vefat etmiştir. PCR testi pozitif çıkan personel ikamet ettiği adreste karantina 
altına alınmıştır. Karantina süresinin bitmesini müteakip tekrar teste tabi tutulmuş olup, negatif çıkması 
halinde göreve başlatılmıştır. Temaslı olan personel teste tabi tutulup, pozitif çıkması durumunda karan-
tina süreci başlatılmıştır.

14, 10 ve 7 gün olarak  açıklanan karantina sürelerinde, evli personel ikametgahında, bekar personel ise 
Alemdağ J.Komd.Tb.K.lığında56 karantina süresini geçirmesi sağlanarak gerekli kontrolleri yapılmıştır.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bağlısı birliklerin nizamiye girişlerinde ziyaretçi ve dışardan birliğe 
giriş yapan kişilerin ateş ölçer aleti ile ateşi ölçülmüştür, HES kodu sorgulaması yapılmıştır.

Covid-19 tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı olan personel 21 Nisan 2021-01 Haziran 2021 
tarihleri arasında zorunlu olarak idari izine ayrılmış olup, bu personelin iznini ikamet adresinde geçirmesi 
sağlanmıştır. Zorunlu hallerde (cenaze, düğün, nişan vb.) izine ayrılması gereken personelin bağlı olduğu 

56 “J.Komd.Tb.K.lığı” ifadesi, “Jandarma Komando Tabur Komutanlığı” nın kısaltılmışıdır.



223

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

mülki makamlardan, bulunduğu il sınırları dışına çıkabilmesi, seyahat edebilmesi için seyahat izin belgesi 
alması sağlanmıştır.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerde çalışan 6.716 personelden 6.639 personel birinci 
doz Covid-19 aşısını olmuştur. İkinci dozu olan personel sayısı 6.492 iken 3.dozu 2.645, 4.dozu 265, 
5.dozu 11 personel olmuştur. Aşı takibi haftalık olarak birliklerden istenen Covid-19 aşı çizelgesi ile 
yürütülmüştür. Aşı olmayan personele aşı olmama sebepleri sorulup aşı olmaları için yoğun motivasyon 
çabaları sarf edilmiştir.

Süreç boyunca maske ve mesafe kurallarına uyulması, PCR testi pozitif çıkan ya da temaslı olarak ka-
rantinaya alınan personelin karantina süresince izole edildiği yerden ayrılmaması, personelin zorunlu hal-
ler dışında kalabalık ortamlara girmemesi ve evden çıkmaması hususlarında zafiyet yaşandığı görülmüş 
olup söz konusu aksaklıklar, personel sürekli kontrol edilerek bilgilendirilerek giderilmesi sağlanmıştır.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığında trafik timlerince icra edilen devriyeler incelendiğinde Covid-19 
sürecinin başlamasıyla devriye sayılarında artış olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebinin sokağa çıkma 
yasakları ve iller arası seyahat kısıtlamalarının uygulanmasını kontrol etmek ve vatandaş tarafından iste-
nen yardım taleplerinin yerine getirilmesi olduğu değerlendirilmektedir.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığında meydana gelen yıllık trafik kaza sayıları şu şekildedir:
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Trafik kaza sayıları 2019 yılından itibaren artış trendi göstermektedir. Bu duruma paralel olarak trafik ka-
zalarındaki yaralı sayısı düşüş eğilimi gösterirken ölü sayısında anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Bunun nede-
ninin uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ve aşılanma oranının artmasına rağmen vatandaşların toplu taşıma 
araçlarını eskisi gibi tercih etmeyerek özel araçlarıyla yolculuk yapması olduğu değerlendirilmektedir.

5. Jandarma Lojistik Komutanlığı 
Çin’de başlayan, kaynağı tam olarak bilinmeyen ve uluslararası boyutta hastalık oluşturması nede-

niyle pandemi olarak değerlendirilen Covid-19 hastalığı ile ilgili salgın ilk çıktığından beri J.Gn.K.lığı 
tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığınca Covid-19 hastalığıyla mücadele kapsamında;
a.   Loj.Bşk.lığı koordinesinde karargah temsilcilerinin katılımıyla çalışma grubu oluşturulmuştur. 

Söz konusu çalışma grubu iki haftada bir toplanmakta olup, ülkedeki ve J.Gn.K.lığındaki hasta 
istatistikleri ve yürütülen faaliyetler doğrultusunda alınan salgına karşı önleyici tedbirler birliklere 
yayımlanmaktadır.

b. Personelin söz konusu hastalığı tanıması ve hastalıktan korunabilmesi maksadıyla muhtelif tarih-
lerde emirler, bilgilendirme afişleri ve broşürler yayımlanmıştır.

c.  Covid-19 ile mücadele kapsamında personeli bilgilendirmek, sağlık ve ulaştırma faaliyetlerinin 
genelge, emir ve bilim kurulu çalışması doğrultusunda icrasını sağlamak maksadıyla J.Loj.K.lığı 
JNET sayfasında "Hizmetler/faaliyetler" sekmesi altında "sağlık bilgilendirme kapısı" oluşturul-
muştur.

ç. Birliklere girişte uzaktan temassız ateş ölçer ile ateş ölçme uygulamasına başlanarak şüpheli gö-
rülen personelin sağlık kurumlarına sevki sağlanmıştır. Birliklere giriş sırasında ateş ölçümlerinde 
kullanılmak üzere tüm birliklere (3.184) adet temassız ateş ölçer, personel sayısının fazla olduğu 
(20) birliğe (24) adet vücut ısısı ölçen termal kamera tertip edilmiştir.

d.  Erbaş/erlerin koğuşlarda yatak aralarındaki mesafe artırılmış, yemek masaları birbirlerinden uzak-
laştırılmış, birliklerde zaruri haller dışında ziyaretçi kabulü durdurulmuştur.

e.  Personelin iskân edildiği alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri yürütülmüştür.
f.  J.Gn.K.lığına bağlı (122) birliğe dezenfeksiyon faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (839) adet 

dezenfektan makinası ve (8.435) lt. yüzey dezenfektanı tertip edilmiştir.
g.   J.Gn.K.lığına bağlı birliklere Video Konferans Sistemi üzerinden eğitimler verilmiştir.
ğ.  Personelin söz konusu hastalık hakkında bilgi sahibi olması amacıyla Covid-19 Dokümanı (224 

Sayfa) oluşturulmuş ve tüm birliklere dağıtımı yapılmıştır.
h. Pastane, restoran, spor salonları ve piknik alanları, çocuk oyun alanları, bayan kuaför salonları 

ve berberler ilk aşamada kapatılmış; normalleşme süreciyle birlikte ilgili genelgeler, bilim kurulu 
kararları ve emirler doğrultusunda getirilen kurallar çerçevesinde söz konusu yerler yeniden açıl-
mıştır.

ı. J.Gn.K.lığına bağlı kışlalarda konuşlu birlik ve kurumlar ile insan temasının fazla olduğu sosyal 
tesis, kantin, berber, koğuş, yemekhane, çalışma alanlarında Covid-19 ile mücadele etmek ama-
cıyla kontrol formları oluşturulmuş, birlik komutanlıklarınca söz konusu kontrol formlarına göre 
birliklerin aylık olarak denetlenmesi sağlanmıştır.

i. J.Gn.K.lığına bağlı personelde görülen vaka sayıları günlük olarak takip edilmiştir.
j. Sağlık Bakanlığının yayımladığı Vaka Algoritmasına göre pozitif olan vakalara yakın temaslı per-

sonelin  karantinaya alınması sağlanmıştır.



225

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

k.  Covid-19 hastalığına yakalanan (206) birlikten (2.430) personele  anket yapılmış, elde edilen so-
nuçlar ve alınması gereken tedbirler tüm birliklere bildirilmiştir.

l. Kesin veya olası Covid-19 vakaları ile (2) metreden daha yakın temas edecek personel için gerekli 
kişisel koruyucu malzemelerden; toplam (98.680.500) adet cerrahi maske, (54.594) adet yüz ko-
ruyucu siperlik, (31.822) adet koruyucu tulum, (2.824.700) adet eldiven, (3.100) adet N-95 filtreli 
maske birliklere tertip edilmiştir.

m.  J.Gn.K.lığına bağlı birliklere salgınla mücadele kapsamında toplam 29.781.648 TL ödenek gön-
derilmiştir.

n. Personelin aşılama oranları aylık olarak takip edilmiş, aşılama oranlarını artırmak amacıyla emir-
ler yayımlanmıştır.

Sonuç ve Teklifler
Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen Covid-19 salgınının, ülkemizde de toplum 

sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olma ihtimaline karşı “Covid-19 Kapsamında 
Alınan Tüm Tedbirler”, söz konusu riski yönetebilmek adına hayati derecede öneme haizdir. Bu kapsamda 
dünyadaki gelişmeler takip edildiğinde Covid-19 salgını sonrası küresel anlamda yeni gelişmelerin ola-
cağı da görülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; “Sanayileşmenin ardından gelen teknoloji ve bilgi devrim-
leri ile şekillenen bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirmek şu anda zordur. Ancak, artık 
hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal 
düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz.” demiştir. 

Son zamanlarda dünyada gelişen olaylara bakıldığında bazı ülkelerde, devlet otoritesine karşı yaşanan 
toplumsal hareketlilik olayları görülmektedir. Bu olaylar incelendiğinde ise, genellikle kolluk müdahalesi 
ile gerçekleşen asayiş olaylarının, sanal medya ortamında yapılan “negatif algı yönetimi” sonucunda, 
toplumsal olayların çıkış noktası/bahanesi olarak gösterildiği tespit edilmiştir.

Bazı vatandaşlar tarafından, basit asayiş olaylarına müdahale eden kolluk kuvvetlerine yönelik; karşı 
gelme, direnme olayları hatta personeli darp ve öldürme ile sonuçlanan olaylar son günlerde ulusal basına 
da yansımaktadır.

Bu tür olaylarla sorumluluk sahamızda görev yapan jandarma devriyelerinin de karşılaşacağı göz 
önünde bulundurularak anlık gelişen olaylara dahi müdahale esnasında (kriz yönetimi) proaktif ve ileri 
görüşlü düşünerek profesyonelce tedbirler sorunsuz uygulanmalıdır. Gelişen olayları kayıt altına alan 
çevrede kasıtlı olarak bulunan bazı insanların varlığı göz ardı edilmeden olumsuz görüntü verilmemelidir.     

“Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet zalimdir.” prensibinden hareketle görevin özelliği, bölgenin 
durumu ve eldeki personel mevcudu göz önünde bulundurularak, jandarma devriyelerinin profesyonelce 
kriz yönetimi yapabilecek eğitimle donatılması sağlanmalıdır.

Dünya’da hiçbir ülke yoktur ki ülkemiz kadar, yıllarca içten ve dıştan; örtülü ve açık olarak, ekonomik, 
kültürel, siyasi ve askeri alanlarda baskı ve saldırılara maruz kalmış olsun. Bu düzlemde fırsat bekleyen 
odaklar, içinde bulunduğumuz salgın ile mücadeleyi de en ince ayrıntısına kadar irdeleyip halkımızı “Top-
lumsal Olay Görünümlü Terör Eylemleri” ve benzeri kalkışmalara sevk etmek için fırsat kollamaktadırlar. 

Devletimizin sağlık ve ekonomik alanlardaki imkânları ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yerinde 
alınan tüm tedbirler ile şu ana kadar Toplumsal Olay Görünümlü Terör Eylemlerine fırsat verilmemiştir. 
Bu sebeple alınan tüm tedbirlerin ve yapılan çalışmaların sahadan geri dönüşümü hakkında yapılan analiz 
çalışmalarımız kapsamında şu hususlar tespit edilmiştir: 
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1- Tüm dünyada olup biten olaylar, an be an vatandaşlarımız tarafından takip edilmekte olduğundan 
Covid-19 kapsamında diğer ülkelerin yaşadığı durumlar ve aldıkları tedbirlerde, vatandaşlarımız tarafın-
dan takip edilerek kıyaslama yapılmakta ve devletimiz lehine çok olumlu sonuçlar çıkartılmaktadır. 

2- Vefa Sosyal Destek Gruplarının kurulmasının sonucunda üstlenilen görevler ile son derece olumlu 
bir etki oluşmuştur. 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç-
larını karşılayan ve ikametine teslim eden söz konusu grupların koordinesinde yapılan tüm yardım faali-
yetleri ile, İl/İlçe Sağlık Ekipleri ve kolluk kuvvetlerine sevgi ve saygı artmış; devlete ve millete bağlılık 
duygusunda farkındalıklar artarak minnet duyguları gelişmiştir. 

3- Diğer ülkelerin adeta gözden çıkardığı yaşlı nüfusumuza gösterilen bu hizmet, yaşlı vatandaşlarımı-
zın kendileri ve yakınları tarafından da minnet duyguları ile ifade edilmektedir.

4- Sosyal ve Dayanışma Vakıflarınca, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 
yapılan maddi yardımlar, ihtiyaç sahipleri ve yakınları tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 

5- Tüm vatandaşlarımızın ortak görüşü (diğer devletler ile kıyaslandığında) sağlık alanındaki başarı-
mızı göstermektedir. Ayrıca yapılan bu hizmetleri beklemediklerini, bundan dolayı devletimiz ile gurur 
duyduklarını ifade etmektedirler.

Önümüzdeki yıllarda küresel ölçekte “teknoloji ve bilgi devrimi ile şekillenecek bugünkü dünya” da 
ülke olarak yerimizi sağlamlaştırmak adına; yerinde alınan ve geri dönüşümü olumlu olan bu tedbirlerin 
devamının yanı sıra bireysel olarak “insan odaklı” tedbirler almak durumundayız. 

Özellikle gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza; merhamet ve vicdan kavramlarının önemi 
anlatılarak, devlete ve millete aidiyetin, başarının temeli olduğu öğretilmelidir. Ulus-devlet bilincinin öne-
mi pekiştirilmeli, insanı ve devleti ayakta tutan değerler ve inançların önemi anlatılarak, tarih hafızasını 
diri tutacak tedbirler/programlar geliştirilmelidir.

Suç ve suçluyla mücadelede halkın güvenlik talebine göre şekillenen, toplumsal olaylara odaklanan 
ve çözümlerin bütüncül bir çerçevede ele alınarak, toplumun tüm kesimlerinin, kurumlarının ve devlet 
organlarının yer aldığı Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti (TDGH) uygulamaları kapsamında yukarıda 
anlatılan yeni tehlike, olgu ve çözüm önerileri, İl/İlçe J.K.lıklarınca icra edilen TDGH etkinlik faaliyetleri 
kapsamına dahil edilmelidir. Vatandaşlarımızda bu anlamda farkındalık oluşturulmasının pozitif anlamda 
toplumsal algı yönetimi açısından uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Salgın sürecinde bazı vatandaşlar tarafından, basit asayiş olaylarına müdahale eden kolluk kuvvetlerine yöne-
lik; karşı gelme, direnme olayları hatta personeli darp ve öldürme ile sonuçlanan olaylar ulusal/uluslararası basın-
da yer alabilmektedir. Bu doğrultuda, toplumu kendilerince dizayn etmek isteyen kötü fikirlerin icra safhalarından 
biri de,  vatandaş nezdinde devlet olarak algılanan kolluğun, vatandaş ile etkileşim içinde olduğu adli olayların 
doğal sürecini negatif algı yönetimi ile sabote ederek, adaletsiz devlet algısını toplumda yaymaktır. 

Kolluk kuvvetleri, sorumluluk bölgesinde müdahale ettiği her bir olay için, öngörüsü yüksek bir yak-
laşımla, gelecekte topluma etkilerini değerlendirerek olayın lokal bir olay değil aksine olumlu veya olum-
suz “hedefleri olan bir bütünün” parçasına nasıl bir etkisi olduğunu/olacağını hesaplamalı ve ona göre 
geleceğe yatırım yapmalıdır. Burada kast edilen; Türkiye devleti bir bütün olarak düşünüldüğünde, adli /
idari olayların bu bütünün bir parçası olduğudur. 

Kanunlarımızda suç, suçlu ve kabahatlerin neler olduğu ve bunlara karşı yapılan iş ve işlemler ile 
suçun bertaraf edilme şekli açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, bu doğrultuda görevini yapan devriye 
personeline olumsuz geri dönüşlerin olduğu görülmektedir. Bunun sebepleri incelendiğinde ise, bazı üs-
lup sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu durum da suistimal edilmeye, sabote edilmeye ve toplumsal olayın 
başlamasına kıvılcım olabilmektedir. 
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Bahsedilen durumlarda, vatandaşın kendisine uygulanan yasal bir işleme neden olumsuz tepki verme-
diği konusu önemlidir. Bunun ekonomik, kültürel ve sosyolojik sebepleri olabilmekte ama asla kolluğa 
karşı bir tavrı bulunmamaktadır. Fakat iletişim sürecinde uygun olmayan üslup kullanımı sonucu vatandaş 
ve kolluk bir anda taraf olabilmektedir. 

Vatandaş ile olan iletişimi şahsileştirilmeden, sertlikten uzak, sabırda ısrarcı olacak şekilde yumuşak bir 
üslup kullanarak gerçekleştirmek gerekir. Vatandaşa karşı adli/idari iş ve işlemleri düzgün bir şekilde uygu-
layan, mevzuata hakim bir devriye personeline karşı vatandaştan asla olumsuz bir geri dönüşüm gelmemek-
tedir. Karşılıklı iletişim ve doğru üslup kullanımının önemi Covid-19 sürecinde daha da artmıştır. 

Özellikle vatandaş ile iletişimin önemi salgının yaşandığı zor zamanlarda daha iyi anlaşılmış ve bu 
kapsamda kolluk personelince, vatandaşlara moral ve motivasyon sağlanması açısından çeşitli faaliyetler 
düzenlenmiştir. Örneğin; dini ve milli bayramlarda evlerindeki vatandaşların bayramı devriye araçlarının 
megafonlarından şarkı ve türkülerle kutlanmış, çocuklara ise bayram şekeri ve çeşitli oyuncaklar dağıtıl-
mıştır (İletişim Başkanlığı, 2020).

Salgın sürecinde genel olarak 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu dayanak gösterilerek yasak-
lama/kısıtlama tedbirleri alınmış ve uygulanmıştır. Ancak bu kanun günümüz şartlarında yaşanan salgın 
kaynaklı kriz sürecine yeterince cevap verememiştir. Dolayısıyla bu kanunun bazı çevrelerce suistimal 
edilmesi durumu ortaya çıkmıştır.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, güncel konular doğrultusunda acilen güncellenmeli veya yö-
netmeliği çıkarılmalıdır. Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun günümüz Türkçesi ile yeniden yazılarak 
sadeleştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’ nci maddeleri gereği, mülki amirler başkanlı-
ğında kurulan Umumi Hıfzıssıhha Meclislerinin aldığı kararların hızlı bir şekilde kolluk ve ilgili kurumlar 
tarafından sahaya yansıması ve uygulanması hayati önem taşıdığından, söz konusu kararların vatandaşla-
rımıza tebliğ edilme şartı yeniden düzenlenmelidir. Bu kapsamda;

(1)  1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun “Ceza Hükümleri” bölümünün adli ve idari yaptı-
rım uygulamaları kısmı, günümüz koşullarına ve konusu suç teşkil eden tüm hal tarzlarına göre yeniden 
düzenlenmelidir.

(2)  Alınan kararların tebliğ şartı kapsamında; sözlü ve yazılı basın tarafından kararların ilan edilmesi 
ve kolluk/ muhtarlar / diğer kurumlar tarafından yapılan anons ve bilgilendirmelerin yeterli olması sağlan-
malıdır.

(3) Alınan tedbirlerin sahaya geç yansımasını engellemek ve adli/ idari konularda yaşanan tereddüt-
lerin hızla ortadan kaldırılarak, sahadan geri dönüşümünün değerlendirmesi yapılmalıdır. Hedefe yönelik 
daha net tedbirlerin zamanında alınması adına, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 23’ üncü madde-
sinde değişiklik yapılarak il ve ilçelerde kurulan Umumi Hıfzıssıhha Meclislerine Emniyet ve Jandarma 
Amirleri ile Cumhuriyet Savcılarının da dahil edilmesi sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, bu çalışmada Covid-19 sürecinde ülkemizdeki bazı illerdeki kolluk faaliyetlerinin jan-
darma özelinde asayiş, personel, lojistik, istihbarat, suç, cezaevi ve trafik gibi temel konular kapsamında 
nasıl yürütüldüğü, yaşanan zorlukların neler olduğu, nelerin doğru ya da yanlış yapıldığı ve geleceğe yö-
nelik olarak neler yapılması gerektiği tartışılmıştır. Yaşanan salgının her ili, münhasır ekonomik ve sosyal 
gelişmişlik düzeyi, eğitim durumu, coğrafi konumu, yaşlı/ genç nüfus oranı, geçim kaynakları ve temel 
bölgesel sorunlarına (göç, terör, suç vb.) göre farklı şekillerde etkilediği görülmüştür. 

Yaklaşık iki yıl süren salgın sürecinde; insan sağlığının ve toplumsal güvenliğin ne kadar önemli 
olduğu; ayrıca valilik ve diğer kurumlarca yürütülen işbirliklerinin koordineli olarak yürütülebilmesinin 
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kıymeti anlaşılmıştır. Görevini fedakarca yerine getiren kamu kurum ve kuruluşlarının her biri (özellikle 
sağlık personeli ve kolluk kuvvetleri) tarafından zor şartlar altında çalışıldığı ve benzersiz bir tecrübe 
kazanıldığı aşikardır. Bu kapsamda çalışmanın il örneklerine dayalı olarak incelenen bu bölümü, aziz 
milletimizin bekası için salgın sürecinde canlarını hiçe sayarak büyük bir mücadele örneği sergileyen ve 
hayatını kaybeden tüm kamu çalışanlarına ithaf edilmiştir.
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COVİD-19 İLE MÜCADELEDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ:
JANDARMA BİRLİKLERİNDE COVİD-19'DAN KORUN-

MA POLİTİKALARI, UYGULAMALAR VE ALINAN 
TEDBİRLER

J.Alb.Dr. Adnan ABDULVAHİTOĞLU*

GİRİŞ 
Dünya, insanlığın var oluşundan bu yana birçok doğal veya doğal olmayan felaket yaşamış ve in-

sanoğlu tüm bu felaketlerle zamanının imkanları ölçüsünde mücadele etmeye çalışmıştır. Günümüzde 
ise, küresel ısınma ve iklim değişikliği, orman yangınları, erozyon, çölleşme, kıtlık, su sıkıntısı, salgın 
hastalıklar, yaşam türlerinin azalması, nükleer kazalar, afetler vb. birçok doğal ve doğal olmayan sorunlar 
bölgesel, ulusal veya uluslararası ortamda küresel olarak yaşanmakta olup, bu sorunlara karşı uluslararası 
aktörlerin de katılımıyla küresel anlamda önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

Bu bağlamda günümüzde, insanoğlunun ulaşmış olduğu gelişmişlik seviyesi bu sorunları çözebilecek 
bir aşamaya gelinmiş olsa da, doğal afetlerle mücadelede zorlanılabilmekte hatta yetersiz kalınarak müca-
dele süreci zamana yayılabilmektedir. Çok boyutlu ve farklı risk faktörleri olan deprem, sel, yanardağ pat-
laması ve salgın gibi doğal afetlerin kontrol altına alınmasının zaman alması, hatta bu sürecin beklenen-
den uzun sürmesi, afetlerin risk yönetim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden günümüz 
toplumu, doğal veya doğal afetlerdeki hızlı artıştan dolayı risk toplumu olarak da tanımlanabilmektedir. 

Doğal riskler ölçülebilir olduğu halde ne zaman ortaya çıkacağının bilinmemesi, belirsizliği, en önem-
li risk unsurlarından biri olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden belirsizlikle mücadele etmek her geçen 
gün daha fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde yaşanmakta olan Covid-19 salgını gibi pandemiler, en 
önemli belirsizliklerden biri olarak sayılmaktadır (Aven ve Renn, 2018, s.230).

Bu açıdan bakıldığında Jandarma Genel Komutanlığı (J.Gn.K.lığı) iç güvenlik unsurlarından biri ola-
rak, yaşanmakta olan Covid-19 salgını ile mücadeleye kurumsal olarak katkı sunmaktadır. Aynı zamanda 
J.Gn.K.lığının sorumluluk sahasında emniyet ve asayişi tesis ederek kamu düzenini sağlayıp asli görevini 
yerine getirebilmesi için uygulayacağı strateji ve çizeceği yol haritasını açıkça belirlemesi ve geleceğe 
yönelik benzer durumlar için emsal olacak Kurumsal Risk Yönetim (KRY)  stratejilerini belirlemesi, ku-
rumsal hizmetlerinin devamlılığı açısından zaruret oluşturmaktadır.

1. Covid-19 ile Mücadelede Kurumsal Risk Yönetim Stratejileri  
Doğal afetlerin en önemlilerinden biri olarak ele aldığımız salgınların, hem geçmişte hem de yakın 

geçmişte bireyler ve toplumlar üzerinde bıraktıkları etkiler incelendiğinde, sadece insan hayatını tehdit 
etmedikleri, aynı zamanda hayatın hemen hemen her alanını derinlemesine etkiledikleri görülmektedir. 
Bu bağlamda pandemi olarak da adlandırdığımız salgın hastalıklardan kaynaklanan değişim ve dönüşüm-
leri anlayabilmek ve bu doğrultuda izlenecek yol ve kullanılacak yöntemleri belirleyebilmek için tehlike/
tehdit, belirsizlik, değişkenlik ve risk gibi kavramların anlaşılıp benimsenmesi önem arz etmektedir.
* JSGA Kol.Uyg. YO ve Eğt.Mrk.K.lığı, Koll.Uyg.Böl.Bşk.lığı.Koll.Hrk.Ynt. ABD Başkanı,  abdulvahitoglu@gmail.com, https://orcid.
org/0000-0002-2659-6709
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1.1. Kurumsal Risk Yönetim Stratejileri
Risk analizi, risk değerlendirmesi, risk yönetimi, kurumsal risk yönetim stratejileri vb. kavramların 

anlaşılabilmesi için de belirsizlik, tehlike, tehdit ve risk kavramlarının anlamının öğrenilip benimsenme-
sinden çok, doğru tanımlanması ve yerinde kullanılması gerekmektedir. Bu temel kavramlardan biri olan 
risk, herhangi bir alanda  gelecekte meydana çıkabilecek tehditleri, bunların ortaya çıkma ihtimalini ve 
olması muhtemel  zararları ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle risk, gelecekte olması muhtemel olaylar 
ile bu olayların yaratabileceği fırsatları de kapsayan bir belirsizlik durumudur. Bu bağlamda yapılan risk 
analizinin amacı, oluşan riskin neden olacağı etki ve tehlikelerin türünü ve şiddetini ortaya koymaktır. 
Risk yönetimimin amacı ise, tehlike ve tehditleri belirlemek, riski ölçmek ve analiz etmek, risk kontrol 
tedbirlerini tespit etmek, uygulamak ve sonuçları değerlendirmektir (Abdulvahitoğlu, 2021, s.52).

Risk türlerinden biri olan ve dış faktörlerden kaynaklanan dış çevre risklerinin, günlük yaşantımızının 
herhangi bir anında ortaya çıkması mümkün olduğu için kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmeler 
tarafından dikkate alınmaları gerekmektedir. Kuruluş ve işletmeler kendi faaliyet ve yönetim süreçleriyle  
etkileyemediği bu riskleri, kısaca doğal afetler olarak da tanımlamaktadır (Şener, 2018, s.463).

Bu kapsamda icra edilen risk yönetiminin amaçları, bireylerin ve toplumun risk ve tehlikelerden et-
kilenme şiddetini en aza indirmek, risklere karşı hazırlık derecesini yükselterek kırılganlığı azaltmak ve 
kontrol altına almak  olarak sıralanabilir. Bu bağlamda Covid-19 gibi insanlığı derinden etkileyen salgın 
hastalıklar da bir risk olarak algılanmakta, salgın hastalıklar ile mücadelede sahada icra edilen faaliyetler 
bir risk analizi veya risk kontrol faaliyeti olarak ifade edilirken, salgınla mücadele konusunda politika 
belirleme ve uygulamalar ise siyasi iradenin komutasında kurumlarca yürütülen stratejik seviyede bir 
kurumsal risk yönetim süreci olarak ifade edilmektedir. 

Kısaca risk analizi herkes tarafından yapılabilen bir faaliyeti ifade ederken, risk yönetimi ise yetki-
lilerce yürütülen bir süreci ifade etmekte olup, bu bağlamda salgınla  mücadele stratejileri hükümetlerin 
yetkili kurumlarının belirlediği çerçeve içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarca  yönetilmekte ve yürütül-
mektedir (Abdulvahitoğlu, 2021, s.52).

Bir önalma faaliyeti olarak yürütülen risk yönetiminin, meydana gelebilecek sorunları tanımlaması ve 
risk değerlendirmesinin yapılması süreci olduğu dikkate alındığında; önleyici tedbirlerin her geçen gün 
daha fazla önem kazandığı  belirsizlik ve değişkenlik ortamında Covid-19 ile mücadelede politikalarının 
belirlenmesinde ve vaka sayılarının kontrol altına alınmasında kurumsal risk yönetimi uygulamaları, kul-
lanılabilecek önemli bir kazanım olarak ortaya çıkmaktadır.

Şekil 1. Covid-19 ile mücadelede risk (Yazar tarafından oluşturulmuştur).
İnsanlar hemen hemen her alanda, meydana gelen her olayı tanımlamak, analiz etmek, idare etmek 

ve kontrol altında tutmak maksadıyla risk yönetim tekniklerinden faydalanmaktadır. Bu olaylar sadece 
bireyi ilgilendirebildiği gibi, toplumun bir kısmını veya tamamını, bir işletmeyi, kurumu, ülkeyi hatta 
Covid-19 salgını gibi tüm dünyayı ilgilendirebilmektedir. KRY, bir işletme veya örgütün her kademesinde 



233

Covid-19 Politikaları ve Kolluk

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

uygulanan kurumsal yönetim süreçlerini ilgilendirdiği ve bu süreçleri geliştirme imkanı verdiği için önem 
arz etmektedir.  KRY, kurum hedeflerine ulaşmada etkili olan fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesi, analiz 
edilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması sürecinde kurumun her seviyesinde uygulanan, özel olarak 
yapılandırılmış, kesintisiz bir süreçtir (Karaca vd, 2018, s.237)

Şekil 2’de görüldüğü gibi KRY kurumun tam merkezinde bulunmaktadır. Kurumun alt birimleri ayrı 
ayrı KRY ile doğrudan bağlantılı olarak kendi risklerini belirlemektedir ve kendi riskten korunma ön-
lemlerini almaktadır. Dolayısıyla kurumun tüm birimleri KRY’den haberdar olup,  KRY onların ulaşmak 
istedikleri hedeflere doğru ilerken karşılarına çıkan beklenmedik durumlardan ve tehlikelerden zarar gör-
melerini engellemektedir.

Şekil 2. Kurumsal Risk Yönetiminde Sorumluluk (KİDDER, 2013)
Ancak dünya sadece tehditleri değil aynı zamanda pek çok fırsatı da barındırmaktadır. Bazı ülkelerde 

risk kelimesi fırsat anlamında da kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu fırsatların kullanılarak ve risklerin iyi 
yönetilerek hedeflere kolaylıkla ulaşılabilmesi için risk yönetiminin daha öngörülü ve bütünleşik yapıl-
ması ihtiyacından KRY doğmuştur. Böylece tüm birimleriyle bu anlayışı benimseyen ve etkili bir şekilde 
uygulayan işletmeler veya kurumlar daha başarılı olmaktadır.

Riskin en önemli sebebi, belirsizlik ve değişkenlik ortamında ne yapacağını bilememektir. Bu ortamda 
KRY, bir kurum ya da işletmenin değerini arttırmaya yönelik tüm çalışmaları kapsayan stratejik bir kav-
ram ve bir yaklaşımdır (Şener, 2018, s.459). Artık organizasyonlar artık daha belirsiz, karmaşık, değişken, 
muğlak ve dinamik ortamlarda faaliyet göstermeye başlamışlardır. Çünkü günümüzde modern toplumlar 
geçmiş yıllarda yaşayan insanlara göre daha fazla belirsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Değişimin bu-
günkü kadar hızlı olmadığı önceki nesillerin döneminde insanlar kendilerine verilen rolü kabul etmekte, 
yaşam biçimleri toplum değerlerine göre şekillenmekte ve birçok meslek babadan oğula geçmekteydi. 
Böylece insanlar ömürleri boyunca karşılarına çıkabilecek olayları bir miktar tahmin edebildiklerinden 
hayatları boyunca daha az belirsizlikle karşılaşmaktaydılar (Kıral, 2018, s.6). Ancak günümüzde, küre-
selleşme ve değişimin hızı bunu neredeyse imkansız hale getirmiştir. Bu nedenle organizasyonların, dış 
çevrelerinde meydana gelen olaylar, ortaya çıkan fırsatlar ve riskler ile kendi zayıf ve güçlü yönlerini 
sürekli takip edip karşılaştırmaları gerekmektedir.

Risk yönetimi, işletmelerin rekabet edebilirlikleri ve iş stratejilerini belirlemeleri açısından önem 
arz etmekte olup, bir yandan fırsatları değerlendirirken diğer yandan potansiyel tehlikeleri azaltmaya 
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yardımcı olacak kurumsal bir stratejisi geliştirilmesine imkan sağlamaktadır (Brustbauer, 2016, s.70). 
Son zamanlarda işletmelerde risk yönetimi faaliyetlerinin yeri konusunda meydana gelen gelişmeler, risk 
yönetimini çok daha fazla önemli hale getirmiştir. Çünkü başarılı işletmeler, belirsizlikten kaçınmaya 
çalışmak yerine risklerin ortaya çıkardığı fırsatları kazanca dönüştürmeye odaklanmaktadır. Bu durumda 
geleneksel risk yönetimi anlayışı yetersiz kalmakta, operasyonel ve stratejik riskler gibi farklı risk türleri 
de, dikkate alınmakta ve yönetilmektedir.

Bir organizasyon iki farklı yol izleyerek bu riskleri yönetebilmektedir. Birincisinde riskler ayrı ayrı 
analiz edilip yönetilmekte, ikincisinde ise tüm riskler bir bütün olarak ele alınıp yönetilmektedir. Tüm 
risklerin sisteminin bir parçası olarak bir bütün halinde ele alınması ve yönetilmesi KRY olarak adlandı-
rılmaktadır. Organizasyonların, KRY’den beklenen faydayı elde edebilmeleri iyi işleyen bir KRY yapısı 
ve etkili KRY uygulamaları ile mümkündür. Bu kapsamda işletmelerin doğru karar alabilmeleri ve hedef-
lerine ulaşabilmeleri için (Akçakanat, 2012, s.30-31).

•  Karşılaşılması muhtemel risklerin belirlenmesi,
•  Bu risklerin analiz edilip değerlendirilmesi,
•  Yönetilmesi,
•  Kontrol Faaliyetlerinin tanımlanması ve
•  Bilgi, iletişim ve izleme faaliyetlerinin yapılması KRY’nin adımlarını oluşturmaktadır.
1.2. Covid-19 ile Mücadelede Kurumsal Risk Yönetim Stratejilerinin Oluşturulması 
İnsanoğlu tarih boyunca grip, veba, kolera, tifo, AIDS, çiçek hastalığı vb. birçok salgınla karşı karşıya 

kalmıştır. Bu salgınlar sadece çıktıkları yeri değil, diğer bölgeleri hatta tüm dünyayı etkilemiş, çok sayıda 
ölüme neden olmuş, insanlık tarihinde derin izler bırakmıştır.

Bunlardan 6’ncı ve 8’inci yüzyıllar arasında etkili olan Jüstinyen Vebası, 14’üncü ve 19’uncu yüzyıllar 
arasında etkili olan Kara Veba ile Birinci Dünya Savaşı’nda ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan İspanyol 
Gribi, on milyonlarca kişinin ölmesine neden olması nedeniyle en bilinenleridir (Pamuk, 2020, https://
sarkac.org ),

Geçmişte yaşanmış olan salgın hastalıkların günümüzde yaşanan salgın hastalıklardan en büyük farkı 
insan hareketliliği daha az olduğu için yayılım ve bulaşma hızlarının daha düşük olmasıdır. Ancak kü-
reselleşen dünya ile birlikte hızla artan iletişim ve ulaşım imkanları insan hareketliliğinin de artmasına 
neden olmuştur. Bu yüzden Çin’de bir anda ortaya çıkan Covid-19 hastalığı dünyanın hemen hemen bütün 
ülkelerine hızla yayılmış, devletler sınırlarını kapatmak zorunda kalmış, bazı yerleşim yerleri karantinaya 
alınmış, insanlar evlerine kapanmış, hayat neredeyse durmuştur. 1 Aralık 2019’da ilk Covid-19 vakasının 
açıklanmasıyla başlayan süreç hızla tüm dünyaya yayılmış ve milyonlarca insanın ölmesine sebep vermiş 
(Turan ve Çelikyay, 2020, s.4) olup, ortaya çıkan değişik Covid-19 varyantları ile süreç, halen tüm hızıyla 
devam etmekte ve her geçen gün binlerce yeni ölüm vakası meydana gelmektedir.

Salgınların insanlık tarihinde yarattığı tahribat ile günümüzde yarattığı tahribat arasındaki farkı anla-
yabilmek için geçmişteki geleneksel toplumlarla günümüzün modern toplumlarını risk ve risk yönetimi 
üzerinden karşılaştırarak aralarındaki farklılıkların ortaya konması gerekmektedir. Burada asıl farklılık, 
günümüzdeki risklerin şiddetinin geçmişteki risklerden daha fazla veya az olması değil, günümüzde teh-
like ile şiddet arasındaki dengesizliğin artmasıdır. Bir diğer husus ise, kendi üretmiş olduğumuz doğal 
olmayan tehlikelerin doğal tehlikelerden daha fazla zarar vermesidir. Bu tehlikelerin bir kısmı bizleri bi-
reysel olarak etkilemese de çevreyle ilgili sorunlar, nükleer enerji ve silahların yayılması, ekonomik piya-
saların çökmesi gibi riskler yüksek yoğunlukta bilinmezlik ve belirsizlik içermesi nedeniyle tüm dünyayı 
ilgilendiren asıl felaketler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu felaketlerin neden olduğu riskler, küresel bir 
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anlam taşımakta olup, Covid-19 pandemisi de neden olduğu derin ekonomik, sosyal ve politik etkilerden 
dolayı küresel bir risk haline gelmiştir.

Şekil 3. Risk ve kriz yönetimi ilişki çevrimi (Turan ve Çelikyay, 2020, s.6)
Salgınların yönetimi açısından risk ve kriz yönetimi süreçleri arasında Şekil 3’te görüldüğü gibi dön-

güsel bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle, riske neden olan tehlike kaynakları azaltılırsa ve tehlikenin 
meydana gelme olasılığı iyi tahmin edilirse, geleceğe yönelik projeksiyonlar isabetli olarak belirlenebilir-
se ve  risk azaltma çalışmalarına uygun politikalar geliştirilirse risk oluştuğu ve kriz ortaya çıktığı andan 
itibaren etkili bir yönetimi süreci ortaya konmuş olacaktır. Risk ve kriz yönetimi süreçleri özellikle salgın 
hastalıkların da dahil olduğu afet yönetimi süreci ile ilişkilendirildiğinde daha iyi kavramsallaştırılabile-
cektir (Turan ve Çelikyay, 2020, s.6).

Risk yönetim süreci, doğal ve doğal olmayan  afetler olarak ikiye ayrılan afet yönetimi açısından iki 
aşamadan oluşmakta olup, bunlar hazırlıklı olma ve  risk azaltma faaliyetleridir. Afetlere yönelik yürütü-
len bir risk yönetim süreci (Uzunçıbuk, 2005, s.30-34);

• Yönetsel yapı  ve genel durumu ortaya koyma,
• Riski belirleme,
• Riski azaltma, 
• Afetlere hazırlık,
• Afet sonrası yaraları sarma ve
• Finansal destek çalışmaları gibi aşamalardan oluşmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında  yayınlamış olduğu Sağlık Acil Afet Risk Yönetimi çerçeve belge-
sinde, afetlerin neden olduğu risklerden sağlık risklerini;

• Riskleri önlemek,
• Risklerin sayısı ve etkisini azaltmak,
• Afetlere hazırlık,
• Afetlere müdahale ve
• İyileştirme çalışmaları olarak sıralamıştır (Djalante ve diğerleri, 2020, s.2). 

21’nci yüzyılda yaygın olarak görülen grip salgınlarından biri olan domuz gribi vakalarında risk yöne-
timi aşamaları  ise aşağıda belirtildiği gibi sıralanmıştır. Bunlar (Aven ve Renn, 2018, s.230-231);

• Büyük tehlikeler ve belirsizliklerin neden olduğu riskin tanımlanması,
• Orantılı ve tutarlı karar verme,
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• Risk değerlendirmesi yöntemlerinden uygun olanı seçme,

• Salgınla mücadelede bir risk algısı oluşturma,

• Risk ortamında en uygun iletişim metodunu belirleme ve

• Alınan tedbirlerin etkiliği ve verimliliği için çalışmalarda açıklık ve şeffaflık ilkelerinin uygulan-
masıdır. 

Şekil 1’de gösterilen Covid-19 salgınının  bulaşıcılığındaki değişkenlik ve sürecin belirsizliği bir ara-
ya getirildiğinde, Covid-19 vaka sayılarının  büyüklüğünün ve vakaların şiddetinin neden olacağı can 
ve mal kaybının ekonomik, sosyal, politik ve idari sonuçlarının da bir çarpan olarak ele alındığı süreç; 
Covid-19 salgınının riskini ifade etmektedir. 

Bu bağlamda salgının risk derecelerinin ve tedbir alınması gereken alanların belirlenmesi Covid-19 
salgını ile mücadelede risk analizini, bu husus bir kurum ve ya örgütsel alanda yerine getirilirse KRY‘nin 
temel unsurlarını oluşturacaktır. Bu süreçte vatandaşların veya çalışanların salgınla mücadele sürecinde 
yaşadıkları Covid-19 bulaşması kaynaklı afet riskleri ile mücadelenin aşamaları aşağıda gösterilmiştir. 
Bunlar;

• Covid-19 virüsünün bulaşabileceği durumların, bulaşma riskinin yüksek olduğu  görevler ve alan-
lar ile buralarda maruz kalınacak tehlikeli durumların tespiti,

• Bu tehlikeli durumlara karşı farkındalığın artırılması ve risk algısının oluşturulması,

• Bu tehlikeleri durumların neden olduğu bulaşma risklerinin tespiti,

• Salgının bulaşma ihtimali ve vaka sayılarının tespit edilerek risk seviyelerinin  belirlenmesi,

• Risk derecesine göre alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Salgınların neden olduğu afet risklerinin sadece doğdukları yerde kalmayıp, küresel ölçekte yayılarak 
yaşam formlarının tamamını tehdit ettiği günümüzde, modern toplumların gelişmişlik düzeylerine rağ-
men, afetlerden yoğun şekilde etkilenerek risk toplumlarına doğru evirildikleri görülmektedir. Aynı virüs 
salgınında olduğu gibi risk salgını da artık insan yaşamının derinlerine etki etmektedir. Dolayısıyla artık 
risk ve risk yönetimi, belirli bir alanla sınırlı kalmayıp giderek küresel düzeyde hayatın hemen hemen 
her alanında karşılaşılan tehlikelerin neden olduğu bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Tunç ve Atıcı, 
2020, s.332).

Bu yüzden araştırmacıların hemfikir olduğu en önemli husus, artık risklerin küresel bir anlam taşıdı-
ğıdır. Ancak Covid-19 salgını tüm dünyayı ilgilendiren bir risk olarak ortaya çıkmasına ve milyonlarca 
kişinin ölümüne neden olmasına rağmen salgın ile ilgili olarak toplumlarda ortak bir algı maalesef oluş-
turulamamıştır. Mevsimsel olarak vaka sayılarının tavan yaptığı veya virüsün yeni varyantlarının ortaya 
çıkarak tedavi yöntemlerini yetersiz kıldığı, yeni aşı veya ilaçlara ihtiyaç duyulduğu zamanlarda algı ve 
alınan tedbirler kısa sürede artmakta ancak kısa bir süre sonra Şekil 4’te görüldüğü gibi yavaş yavaş kay-
bolmaktadır.

Bu yüzden küresel anlamda hassasiyet gösterilse bile bazı ülkelerin hassasiyet göstermemesi müca-
deleyi olumsuz etkilemekte, virüs fırsat bulduğu bu ülkelerde hem de değişime uğrayarak yeniden ortaya 
çıkmakta ve tüm bir mücadeleyi etkisiz kılmaktadır. Hatta ülke içerisinde veya toplum içerisinde birkaç 
vatandaşın vurdumduymazlığı bile tüm ülke genelindeki mücadeleyi olumsuz yönde etkilemektedir.
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Şekil 4. Risk algılama düzeyi, zaman ve vaka sayısı arasındaki ilişki (Yazar tarafından oluşturulmuştur)
Bu noktada salgının etkilerini değerlendirmek amacıyla risk ve risk yönetimi kavramı ile birlikte risk toplu-

mu ve kurumlar için de KRY kavramları son dönemlerde sıklıkla kullanılan kavramlardan biri olmuştur. Daha 
öncede belirtildiği gibi risk yönetimi süreci riskin tamamen yok edilmesi değil, problemlerin sistematik bir şe-
kilde ele alınarak kayıpların asgariye indirilmesi şeklinde yürütülmektedir. Bu süreçte önemli olan, tehlike veya 
tehditi doğru tanımlamak, riski etkisiz kılmanın yollarını aramak ve riski kabul edilebilir seviyeye indirmektir. 

Bu bağlamda Covid-19 ile mücadele sürecinin kabul edilebilir bir zararla atlatılabilmesi için alınan 
önlemlerin hassasiyetle uygulanması gerekir. Konu KRY olduğunda ise bu sürecin kurumun tüm hukuki 
süreçlerini zorlayarak atlatması gerekecektir. Çünkü kurum çalışanlarının bir kısmı pandemi ile mücadele 
kapsamında yapılan aşı olma gibi bazı uygulamalara katılmak istemeyebilecektir. Kurumlar da bazı zor-
layıcı tedbirler almak zorunda kalabilecektir.

Bu kapsamda, risk belirlenerek, analiz edilerek, değerlendirilerek ve kontrol tedbirlerinin sonucu takip 
edilerek bir risk yönetimi süreci uygulanmalıdır. Bu süreçte ilk önce tehlikenin tanımı ve kontrolü, fırsat-
ların tanımı ve kontrolü, risklerin en aza indirilmesi, kazançların en çoğa çıkarılması, kayıpların önlenme-
si, faydaların optimize edilmesi, krizin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir (Tunç 
ve Atıcı, 2020, s.334). Bu sürecin yukarıda saydığımız aşamaları Şekil 5’te şematik olarak gösterilmiştir. 

Şekil 5. Risk Yönetim Süreci (Tunç ve Atıcı, 2020, s.335)
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Bir salgının risk yönetimi süreci içerisinde ilk aşamada mevcut durum ortaya konmalıdır. Durumun 
aydınlatılarak belirsizliğin ve değişkenliğin ortadan kaldırılması, bir sonraki adımlar için belirleyici ola-
caktır. Diğer aşamalardan biri olan risk değerlendirmesi esnasında ise salgına neden olan hastalığın şiddeti 
veya etkisi, toplumda bu hastalıkla karşılaşma ihtimali ve toplumun hassasiyeti dikkate alınmalıdır (İnan-
dı ve diğerleri, 2020, s.30).

Bir sonraki aşama riskin belirlenen tedbirlerle kontrol altına alınması ve kabul edilebilir seviyeye in-
dirilmesidir. Bu aşamada risk ile mücadele ederek riski azaltan, kontrol altına alan veya ortadan kaldıran 
yöntemler ve stratejiler tespit edilir ve uygulanır. Bununla birlikte uzman kişilerden faydalanılması, uygu-
lanacak taktik ve stratejilerin belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Zira yetkin olmayan kişilerin belirlediği 
stratejilerin uygulanması yeni risk durumlarına sebep olabilir. Ayrıca bu aşamada gelişmiş teknoloji ve 
iletişim olanakları kullanılarak toplumun tüm kesiminin stratejiler ve uygulamalardan haberdar olmaları 
sağlanmaktadır. 

Diğer bir husus, bu bilgilendirme sürecinde toplumun psikolojik yapısının iyi gözlemlenmesi, kötü 
durumların iliştirilmeye çalışılması ve bu şekilde hiç kimsenin yalnız olmadığı ve hep birlikte bu sürecin 
aşılabileceği mesajının verilmesinin önemidir. Bu kapsamda sosyal medyanın da iletişim amaçlı etkin 
olarak kullanılması ve bu kanallarda yapılan bilgilendirmelerin doğru ve kontrollü bir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir.

Salgın riskini kontrol altına almak için kullanılan araç ve yöntemler, belirsizlik, olasılık değişkenlik 
ve kesinlik durumlarına göre belirlenmektedir. Alınan kararların uygulanması aşamasında ise belirlenen 
stratejiler doğrultusunda zamanın ve kaynakların etkin kullanılması esastır.  Bu da etkili bir iletişim ile 
mümkündür. Çünkü risk grubundakilere alınan kararların doğru olarak ulaştırılması, beklentilerin açık ve 
net olarak ifade edilmesi, risk grubundakilerin katılımını doğrudan etkileyecektir. Böylece alınan karar-
ların etkili bir şekilde uygulanması, tehdit ve tehlikelerin oratadan kaldırılması veya etkilerinin asgariye 
indirilmesi ve tehlikeden çok daha az kişinin etkilenmesi sağlanmış olacaktır.

Bütün bu şartlar sağlandıktan sonra alınan kararların hassasiyetle uygulanması esnasında yapılacak 
tek şey; uygulamaların takibi, kontrolü ve izlenmesidir. Bu esnada tespit edilen aksaklıkların giderilmeye 
çalışılması, kararları uygulayanların teşvik edilmesi ve kontrol sürecinin etkin şekilde devam ettirilmesi 
gerekmektedir.

Şekil 6. Krizin dikkat çeken üç temel özelliği (Yazar tarafından oluşturulmuştur)
Riskler ortaya çıktıkları an eğer kontrol altına alınmazlarsa krize dönüşme ihtimalleri yüksektir. Bu 

yüzden bu tür riskler, kriz yönetimi kapsamında da ele alınmalıdır. Risk yönetim sürecinde kriz ihtima-
linin tespiti ve sürecin başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için aşağıda belirtilen sorulardan fay-
dalanılabilir (Tunç ve Atıcı, 2020, s.337). Bu sorulara verilecek cevaplara göre uygulanacak strateji ve 
kullanılacak taktikler belirlenmeli, risk ve kriz yönetimi süreçleri içiçe bir bütün olarak uygulanmalıdır. 
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• Durumun gelişimine etki eden kritik seviye nedir? 
• En kötü olasılık nedir? 
• Bu durumun ana sebebi nedir?
• Mevcut ve alternatif çözümler nelerdir? 
• En fazla etkilenecek kişi ve gruplar kimlerdir? 
• Etkilenecek kişi ve gruplardan süreç içerisinde beklenen davranışlar nelerdir? 
• Beklenen yeni durumlarda hangi yol izlenecektir? 
• Uygulanan sürecin yönetim kademesi kimlerden oluşmalıdır? 

Son zamanlarda risk ve kriz yönetiminin içiçe geçtiği durumlarda kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
işletmelerce sıklıkla kullanılan VUCA kavramı (Karakaya, 2020, s.2864); 

• Volatility (değişkenlik), 
• Uncertainty (belirsizlik), 
• Complexity (karmaşıklık) ve 
• Ambiguity (muğlaklık) kavramlarının ilk harflerinden oluşmaktadır. 

Özellikle ilk iki kavram olan belirsizliğin ve değişkenliğin yükseldiği dönemlerde, KRY stratejilerinin 
uygulanması önleyici ve kurtarıcı bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Etkili bir şekilde uygulanmaları 
durumunda işletmelerin kurumsal değerlerinin artmasına da neden olmaktadır. 2019 yılı aralık ayından 
bu yana dünya gündeminde yer alan Covid-19 salgını ve etkileri tam bir VUCA dönemi tanımını göster-
mektedir. 

Belirsizliğin ve değişkenliğin arttığı, karmaşık ve muğlak süreçlerin görüldüğü salgın dönemleri, yapı-
sal önlemler ile şekillendirilebilir ve bu dönemin etkileri en aza indirilebilir. KRY’nin tüm temel kavram 
ve uygulamalarının, karar vericilere VUCA dönemlerinde olaylara bütüncül bir bakış açısı ile bakma 
imkânı verdiği görülmektedir. Bu yüzden salgın döneminde kurumsal uygulamalar ile sorunları önceden 
çözmeye yönelik çalışmalar yapan Jandarma Genel Komutanlığı, salgının gevşediği normalleşme dö-
nemlerinde de bu kazanımlarını devam ettirmekte ve sistematik bir şekilde tedbirleri uygulamaya devam 
etmektedir.

KRY uygulayan kurumlar, VUCA dönemlerinde daha tehlikeli olarak ortaya çıkan tehditleri bertaraf 
etmeyi amaçlamaktadır. VUCA dönemlerinde artan bu belirsizlik ve muğlaklığa karşı, etkili bir risk yöne-
timi ile çözüm yolları geliştirilmeye çalışılırken,  KRY uygulamalarına hızlı ve sistematik şekilde başlan-
ması gerekmektedir. Çünkü VUCA dönemlerinde maliyetin en yüksek olduğu dönemler, zaman kaybının 
yaşandığı dönemlerdir. KRY’nin temel amacı, VUCA dönemleri öncesinde sahip olunan kazanımlara 
sahip çıkmak ve kalıcı çözüm yolları bulmaktır (Kuznik, 2016, s.81). Bu yüzden sürpriz bir olay çıkması 
ihtimaline ve belirsizliğine karşı sürekli bir şekilde zaman baskısı söz konusudur.

2. Jandarma Birliklerinde Covid-19 Salgınından Korunma Politikaları, Uygu-
lamalar ve Alınan Tedbirler

KRY; işletmeleri etkileyebilecek durumları tanımlamak, riskleri işletmelerin örgütsel risk alma kapasi-
tesine uygun olarak yönetmek ve işletmelerin amaçlarına ulaşması için gerekli güvenceyi sağlamak amacı 
ile oluşturulmaktadır. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığının ve bağlı birliklerin komutanları, 
lider personel ile diğer personeli tarafından, kurumun tümünde uygulanan tedbirler ve stratejilerin belir-
lenmesinde sistematik bir süreç kullanılmaktadır.
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Jandarma birliklerinin stratejik hedeflerine ulaşma çalışmaları esnasında karşılaşabilecekleri tüm risk-
leri yönetmesi gerekliliği, jandarmada KRY’ye duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Covid-19 gibi sal-
gınların meydana geldiği VUCA dönemlerinde, jandarma mevcut risk yönetim sistemlerini yenilemeli ve 
yeni araçlar kullanmaktan kaçınmamalıdır. Bu sayede jandarma birlikleri VUCA dönemini en az zararla 
geçirebilir. 

Tüm dünyanın derinden etkilendiği salgın dönemlerinden bir kurum olarak jandarmanın kayıpsız ola-
rak çıkması mümkün değildir. Çünkü salgın dönemlerinde hem salgınla ilgili tedbirlerin uygulanmasında 
hem de kurumun asli görevi olan emniyet ve asayişin temininde aktif olarak görev alan jandarma diğer 
pekçok meslek grubundan herkesten daha fazla salgından etkilenmekte ve daha şiddetli bir şekilde ris-
kelere maruz kalmaktadır. Bu yüzden kurumun devamlılığı için etkin yönetim modelleri ile kaybın en az 
seviyeye yani yönetilebilir bir düzeye çekilmesi gerekmektedir.

Bu anlamda jandarma birliklerinin uygulayacağı yeni KRY sistemleri ile stratejik yani uzun vadeli ve 
kalıcı çözümler aranmalıdır. Jandarma birlikleri diğer kamu kurumlarına göre daha avantajlıdır. Çünkü 
donanımlı ve yetişmiş lider personelin yönetimindeki fedakar ve disiplinli bir kitle ayrıcalıklı bir zengin-
liktir. İdari kapasite ile personel kapasitesinin birlikteliği, VUCA dönemlerinde jandarma birlikleri için 
etkili ve verimli bir KRY modelinin kurulmasını kolaylaştıracaktır.

Jandarma Genel Komutanlığının, kurumun büyüklüğü ve bağlı birliklerinin ülkenin en ücra köşelerine 
yayılmış olması sebebiyle, etkin, koordineli ve verimli olarak yönetilmesi gerekmektedir. Kamu yöne-
timinde iç güvenlik yönetimin temel halkalarından biri olması nedeniyle, vatandaşlarla en sık muhatap 
olan kurumlardan biri jandarmadır. Bu noktada diğer kamu kurumlarının aksine, daha akılcı ve önleyici 
tedbirler almak zaruret haline gelmektedir. Bireylerin ve toplumun tamamına etki eden ve ölümcül sonuç-
lara neden olan pandemi dönemlerinde bu ihtiyaç daha da artmaktadır. Bu bağlamda KRY, jandarma gibi 
hiyerarşik bir yönetim isteğinin güçlü olduğu kurumlarda uygulanması zaruret haline gelen yönetsel bir 
araç olup, kapsam ve içerikleri açısından iç denetim, iç kontrol ve kurumsal yönetim gibi yönetsel araçlar 
ile ilişki halindedir. 

Salgın hastalıklarla beraber, ülkelerin güvenlik sorunları da değişime uğramaktadır. Başta terör, göç 
hareketleri, kaçakçılık, organize suçlar vb. suç örgütleri tüm kaynaklarını salgınla mücadeleye ayırmış 
olan ülkelerin güvenlik alanında yaşayabileceği zaafları fırsata dönüştürme gayreti ile hareket etmekte-
dirler. Bu örgütlerin bireylerde ve toplumlarda salgının neden olduğu korkuyu suiistimal ederek kendi 
eylemleri için meşru zemin oluşturmaktan kaçınmadıkları görülmektedir (Öğünç, 2020, s.157).

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı tüm kurumları ile bir yandan pandemi ile mücadelede aktif olarak 
yer alırken, diğer yandan iç güvenlik birlikleri vasıtasıyla kamu güvenliğini sağlamak için tüm gücünü 
seferber etmektedir. Özellikle mülki idarelerce oluşturulan Vefa Destek Birimlerinde bizzat yer alan kol-
luk kuvvetleri özellikle yaşlılık ve hastalık gibi sebeplerden dolayı evinden çıkamayan vatandaşlara gıda, 
maaş vb. ihtiyaçlarının ulaştırılmasında aktif olarak rol almaktadır (Öğünç, 2020, s.157). 

Bir yandan vefa destek birimlerinde görev alan diğer yandan emniyet ve asayişin temini ile kamu gü-
venliğini sağlamaya çalışan jandarma personelinin özellikle görevi esnasında Covid-19 tehdidine maruz 
kalması sağlık poersoneli hariç diğer kamu görevlileri ve vatandaşlarımıza nazaran daha yüksek seviyede 
olmuştur (Öğünç, 2020, s.158). Bu risklere rağmen Jandarma Genel Komutanlığı tüm birimleri ile KRY 
stratejleri kapsamında mümkün olan tüm tedbirleri alarak kurumsal olarak faaliyetlerine aksatmadan de-
vam etmiş, süreci en az zararla atlatmıştır ve bu doğrultuda çalışmalarına devam etmektedir.

2.1. Jandarma Birliklerinde Covid-19 Salgınından Korunma Politikaları
Küresel olarak mücadele edilen Covid-19 salgını; başta sosyal, kültürel, politik, idari ve ekonomik 

alanlar olmak üzere beşeri hayatın hemen hemen her alanında bazı değişim ve dönüşümlere neden ol-
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muştur. Global ölçekte tehdit ve tehlikelerin varlığı, ülkeler arasında daha etkili bir iletişimi gerekli kı-
larken, ülke içerisinde de bireyler ve toplum ile hükümetler arasında ulusal boyutta etkili bir iletişimin 
yürütülmesini zaruret haline getirmektedir. Bu bağlamda tüm dünyada yönetim kavramında büyük ölçüde 
değişim ve dönüşüme sebep olan Covid-19 salgını, ülkelerin salgınla mücadelede yeni strateji ve taktikler 
geliştirmesine neden olmuştur. 

Geçmişte yaşanan pandemilerden kazanılan tecrübeler, salgın ile mücadelede yararlanılan en kıymet-
li kaynaklardır. İçinde bulunduğumuz dönem salgın süreçlerinin yönetiminde çok boyutlu, proaktif ve 
kurumsal bir yöntem kullanmayı gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda yapılacak olan salgınlarla mücadele 
süreci; salgın öncesinde, esnasında ve sonrasında olmak üzere üç aşamada yapılandırılabilir.

Salgın öncesinde bireyler ve toplumlar genellikle her şeyden habersiz olarak normal yaşamlarına de-
vam ederken, pandemi sürecinde uygulanacak politikaların ise konusunda uzman kişilerin görüş ve tes-
pitleri doğrultusunda belirlenmesi ve bu uzmanların denetim ve gözetiminde yürütülmesi gerekmektedir. 
Bu kapsamda salgınla mücadelede görev alan tüm kurumlar bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını 
yaparken, Jandarma Genel Komutanlığı da tüm personelin durumun ciddiyetini kavraması için gerekli 
çalışmaları yapmaktadır. Böylece özellikle açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin ve sosyal medyadaki 
bilgi kirliliğinin, jandarma personelini yanlış yönlendirmesi engellenmeye çalışılmaktadır.

Şekil 7. Covid-19 ile mücadelede korunma politikalarının oluşturulması (Yazar tarafından oluşturulmuştur).
Covid-19 salgını esnasında alınacak tedbirler kapsamında kullanılacak koruyucu malzemeler, Sağlık 

Bakanlığınca belirlenmektedir. Alkol içerikli dezenfektan malzemeleri, maske, siperlik ve koruyu kıyafet 
görev esnasında kullanılacak malzemelerin başında gelmektedir. Bu malzemelerin tedariki belirli bir za-
man içerisinde öyle bir hal almıştır ki koruyucu maske temini bir dönem karaborsaya düşmüştür. Pande-
minin bir panik ve korku halinde geçirildiği başlangıç günlerinde her 3-4 saatte bir değiştirilmesi gerektiği 
düşünülen bu maskeleri, hükümet her vatandaş için 5’er adet eczaneler aracılığıyla dağıtmaya çalışmıştır.

Hastalığın, gün geçtikçe yayılması nedeniyle koruyucu ekipman tedarikinde yaşanan olumsuz geliş-
melerden dolayı J.Gn.K.lığı, KRY politikaları kapsamında 28 Mart 2020 tarihinde J.Dikimevi Md. lüğü, 
imkanlar doğrultusunda antibakteriyel özellikli maske üretimine başlamıştır. Üretilen bu maskelerin İçiş-
leri Bakanlığına bağlı diğer birimler ile Vefa Sosyal Destek Grupları ve Sağlık Bakanlığının ihtiyaçlarında 
kullanılması için 30 Mart 2020 tarihinde bakan onayı da alınmıştır (J.Gn.K.lığı, 2021e). 
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Jandarma Genel Komutanlğınca Covid-19 ile mücadele kapsamında kurumsal politikalar oluşturulma-
sı kurumun salgın müddetince faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmesi açısından önemlidir. Bu kapsam-
da Covid-19 kötü huylu bir problem gibi ele alınmış ve stratejiler bu kapsamda oluşturulmuştur. 

Kamu yönetimi, alanında araştırmacıların sıklıkla karşılaştıkları bir takım problemleri tanımlamak 
için kullandıkları kötü huylu problem tanımının başlıca özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Bunlar (Uzun, 
2020, s.1197):

• Yüksek Karmaşıklık: Sorunun net olarak tanımlamaması, farklı ve çok sayıda problemle bağ-
lantılı olması, hiyerarşik yapıda alt sorunları içermesi, sonuçların tahmin edilemez olması gibi 
sebeplerden dolayı problemin çözümününde etkili bir formülasyonun yokluğudur.

• Yüksek Belirsizlik: Sorunların çözümüne yönelik bilginin yetersiz olması, alternatif çözümlerin 
bilinmemesi ve sonuçlarının öngörülememesidir.

• Çözüme karşı direnç: Sorunların açık ve net bir çözümünün olmaması, doğru cevap bulunamama-
sıdır.

• Sınırları aşma: Sorunların çok fazla alt sorun kümesine sahip olması nedeniyle çok fazla aktörü 
ilgilendirmesidir. Dolayısıyla sorunlarla mücadele sorumluluğu çok aktörlü ve çok boyutlu bir 
niteliktedir.

• Fikir ayrılıkları: Sorunların doğasına, çözüm yollarına ve aciliyeti ile ilgili olarak farklı tarafların 
değişik bakış açılarına, önceliklere ve stratejik hedeflere sahip olmasıdır.

• Sabit olmama: Sorunların yapısının ve onu çözmeye yönelik bilgilerin, sürekli değişmesidir.
2.2. Jandarma Birliklerinde Covid-19 Salgınından Korunmaya İlişkin Alınan Tedbirler ve Uy-
gulamalar
Sağlık Bakanlığınca pandemi ile ilgili ilk bilgilerin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Jandarma Bir-

liklerince İl Sağlık Müdürlükleri ile koordine kurularak sağlık personeli tarafından Jandarma Birliklerinde 
görevli personele bir plan çerçevesinde Covid-19 pandemisi ve korunma yolları ile ilgili konularda bilgi-
lendirme eğitimi verilmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda gerek mülki makamlar aracılığıyla gerekse Jandarma Genel Komutanlığınca pandemi 
ile mücadelede kurumsal olarak alınacak tedbirler ve icra edilecek görevler ile ilgili genelgeler ve emir-
ler yayınlanarak iç güvenlik birliklerinde KRY stratejileri oluşturulmaya başlanmıştır. Amaç pandemi 
sürecinde bir yandan görevlerin aksamadan yürütülmesi sağlamak, diğer yandan pandemi ile mücadele 
kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasını sağlamaktır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) yaklaşık 4500 personel toplu olarak eğitim gördü-
ğü için okulda seyrekleştirme, ikiye bölme ve uzaktan eğitim modeline geçme stratejileri uygulanmıştır. 
Ayrıca jandarma birliklerinde görev yapan personel için yaygın eğitim kapsamında düzenlenen meslek içi 
kursların büyük kısmı uzaktan eğitim şeklinde icra edilmiş, JSGA’nın alyapısısı uzaktan eğitim için uygun 
hale getirilmiştir.

JSGA’da eğitim gören subay ve astsubay adayı öğrencilerin hafta sonu izne çıkması yasaklanmış, 
dolayısıyla öğrencilerin dış ortamdan izole edilerek Covid-19 hastalığına yakalanması önlenmeye çalı-
şılmıştır.

JSGA ve diğer jandarma birliklerinde uygulanan bazı kısıtlamalardan dolayı personelin mağduriyetini 
önlemeye ve kışla içerisi ile lojmanlar bölgesinde personel ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yöne-
lik çalışmalar yapılmış; kantin, çayocağı, restraurant, market, berber vb. hizmetlerde özel düzenlemeler 
yapılmıştır.
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Yapılan uyarı ve ikazları dinlemeyen, kuralllara uymayan veya işe gitmek zorunda oldukları için dışarı 
çıkan insanların taşıyıcı insanlardan veya ortamdan virüs kapmaları nedeniyle pozitif vakalarda meydana 
gelen artışın, vatandaşlar ile irtibat içerisinde olan personelde de Covid-19 vakalarında artışa sebep oldu-
ğu gözlemlenmiştir. Yaklaşık iki yüz bin personeli takip etmek ve korumak kolay olmadığı için personelde 
sosyal mesafe algısı oluşturmak ve görev dışında da kendilerini tehlikeli ortamdan izole etmelerini sağla-
mak için personel ve ailelerine yönelik uyarılar yapılarak sağlık bilinci aşılanmaya çalışılmıştır.

Türkiye’de ilk Covid-19 vakası resmi olarak açıklandıktan sonra, pandemiden korunma ile ilgili bil-
gilendirmeve bilinçelendirme amaçlı broşürler yayınlanırken, salgınla mücadele bilim kurulu üyeleri de 
televizyonlarda bilgilendirme amaçlı programlara çıkıp konuşmalar yapmışlardır. Bu bilgilendirmelere 
J.Gn.K.lığı da kurumsal olarak  katılmış, kendi personeline yönelik birliklerde tüm personelin görebile-
ceği yerlere uyarıcı ve bilgilendirici broşürler asılmış, personel zaman zaman uzman yetkili personelce 
eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine tabii tutulmuştur.

Bir kurumun varlığını tehdit eden tüm bu risklerle mücadelede değişik ve farklı kontrol faaliyetleri uy-
gulanabilmektedir. Uygulanan bu faaliyetler önleyici ve tespit edici denetim ve kontrol faaliyetleri olarak 
iki şekilde ifade edilebilmektedir. Bunlar (Akçakanat, 2012, s.37):

• Önleyici Kontroller: Sorunların ortaya çıkmasını engellemek maksadıyla sorunlar oluşmadan 
önce, alınan kontrol tedbirleridir. Daha çok istenmeyen olayların meydana gelmesini engellemek 
için kullanılırlar. Süreç, potansiyel sorunların ortaya çıkmadan önce tahmin edilmesini ve bunlara 
karşı ön alıcı tedbirler geliştirilmesi faaliyetlerini içermektedir.

• Tespit Edici Kontroller: Sorunlar meydana geldikten sonra gerçekleşen istenmeyen durumların 
belirlenmesi ve yönetim kademesinin olay hakkında bilgilendirilmesi sürecidir. Yönetim kademe-
sinin, düzeltici ve düzenleyici faaliyetleri hızla gerçekleştirebilmesine imkan sağlamaktadır.

Bu tedbirler kapsamında önleyici ve düzenleyici amaçlı olarak, Jandarma Genel Komutanlığınca Co-
vid-19 kapsamında alınan tedbirlerin sistemli bir şekilde denetim, takip ve kontrolü için denetleme ve 
kontrol formları hazırlanarak bağlı birliklere gönderilmiş ve bu kapsamda tedbirlerin hassasiyetle yerine 
getirilmesi sağlanmıştır.

Ayrıca J.Gn.K.lığınca 23 Mart 2020 günü Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğünün açıklan-
dığı andan itibaren KRY stratejileri kapsamında süreci kontrol altında tutabilmek ve zamanında tebir ala-
bilmek için, jandarma birliklerince Covid-19 pozitif vaka bildiriminlerinin "Coronavirüs Hastalığı Kap-
samında Tespiti Pozitif Olan Personel Bilgileri" çizelgesi ile zamana bağlı kalmaksızın Jandarma Lojistik 
Komutanlığına bildirilmesi sağlanmıştır (J.Gn.K.lığı, 2020a).

2.2.1. Covid-19 Denetimi Kontrol Formu
KRY, kurumların risk yönetimine olduğu kadar denetim süreçlerine de katkı sunmaktadır. KRY, de-

netim birimlerinin kontrol ve gözetimi altında icra edilmektedir.  Klasik risk yönetim süreçlerinden farklı 
olarak; birim, bölüm ayrımı yapmaksızın; kurumun bütünü ilgi alanına alınmakta ve işlemler kurumun 
tamamı için uygulanmaktadır (Karakaya, 2020, s.2874).

Jandarma Genel Komutanlığınca kurumsal denetim faaliyetleri kapsamında Covid-19 pandemisi ile 
mücadele maksadıyla icra edilen faaliyetlerin denetimi için kontrol formları oluşturularak birimlere gön-
derilmiştir. Ast birliklerin bu kontrol formları ile hem kendi iç denetimlerini yapmaları hem de üst ma-
kamların yapacağı denetime hazırlık yapmaları sağlanmıştır. 

Ülke genelinde Covid-19 pandemisi ile mücadelenin bütün alanlarda başarıyla yapılabilmesi maksa-
dıyla bugüne kadar alınan, halen devam etmekte olan ve gelecekte de alınacak tedbirlerin hassasiyetle 
takip edilerek tam olarak yerine getirilmesi, pandeminin yayılmasının engellenmesi ve olması muhtemel 
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gelişmelerin önalınması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle Covid-19 pandemisi ile mücadele 
kapsamında icra edilen faaliyetlerin yerinde denetimi ve kontrolü için J.Gn.K.lığına bağlı birlik komu-
tanlıklarınca bir heyet oluşturularak  yatakhane, yemekhane, kantin, berber vb. ortak alanlarda personel 
ve personele yönelik uygulamalara yönelik aşağıda belirtilen esaslar dahilinde  aylık periyotlar halinde 
denetim faaliyeti icra edilmesi planlanmıştır (J.Gn.K.lığı, 2020b).

2.2.1.1. Ortak alanlarda alınacak tedbirler ve genel hususlar:
• Birlik ve kurumlarda ortak kullanım alanlarının belirli aralıklarla günde en az bir defa dezenfekte 

edilmesi,
• Birlik ve kurumlarda çalışma ortamlarında personel arasında esnasında en az 1-2 metre sosyal 

mesafe bırakılması,
• Birlik ve kurumlarda çalışan personelin Covid-19 salgınından korunması maksadıyla  tıbbi mas-

kenin kullanımı konusunda bilgilendirilmesi,
• Personel tarafından kullanılan maske, eldiven vb. hijyen malzeme atıklarının ayrı olarak ayrı atık 

torbalarında toplanması,
• Birlik ve kurumlarda tuvalet, lavabo, musluk başları gibi sık kullanılan alanlar ve yüzeylerin te-

mizlenmesi,
• Birlik ve kurumlarda Covid-19 pandemisinden korunma maksadıyla hazırlanan uyarıcı afişlerin 

görünür yerlere asılması,
• Covid-19 pandemisinden korunma kapsamında hazırlanan “Covid-19 Riskine Karşı 14 Kural”ın 

yazılı olduğu afişlerin personelin yaygın olarak kullandığı yerlere asılması,
• Sigara içme, yemekhane, dinlenme alanları vb. yerlerde sosyal mesafeye riayet edilmesi,
• Yol kontrolü, nizamiye, trafik denetimi vb. yerlerde görevli olup, halkla bire bir irtibat halinde 

olan personelin koruyucu teçhizat kullanması,
• Birlik komutanları tarafından birliğinde Covid-19 testi pozitif olan veya yakın temaslı olarak ka-

rantinada bulunan personelin takip edilmesi,
• Birlikte testi pozitif olan ve temaslı personel konusunda tüm personelin bilgilendirilmesi,
• Personelin mesai sonrasında da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda bilgilen-

dirilmesi, 
• İzne giden personelin izin dönüşü salgın semptomları açısından gözlemlenmesi, gerekirse karan-

tinaya alınması,
• Personelin ailesinde pozitif vaka görülmesi durumunda personelin mesaiye gelmemesi, evinde 

karantinaya alınması, yapılan PCR testi sonucu negatif çıkana kadar karantinada kalması,
• Birlik ve kurumlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli olarak yapılıp yapılmadığı-

nın takibi ve karantina tedbirlerinin uygulanması, 
• İş maksatlı hariç birliğe sadece ziyaret için gelenlerin kabul edilmemesi, ziyaretçilere çay vb. 

ikramlarda bulunulmaması,
• Birlik içinde ortak kullanılan çay ocaklarında tek kullanımlık bardak kullanılması.

2.2.1.2. Yatakhanelerde alınacak tedbirler:
• Yatakhanelerde uygun yerlere dezenfekte için el antiseptiği konulması, sosyal mesafe ve hijyen 

kurallarına uyulması,
• Yatakhanelerin yeterli sürede sık, sık havalandırılması,
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• Yatakhanelerde ranzaların 1,5-2 metre sosyal mesafe aralığında seyreltilerek yerleştirilmesi,

• Ayrıca yatak sayısı yeterli ise bir boş bir dolu yatak uygulaması yapılarak koğuşların yarı oranda 
seyreltilmesi,

• Yatak ya da ranzalardan yan yana olanların bir baş, bir ayakucu şeklinde yerleştirilmesi, böylece 
yatan personelin başları arasındaki sosyal mesafenin artırılması,

• Yatakhanelerde kapı kolları, ranza demirleri, aydınlatma sistemleri gibi sıklıkla dokunulan yüzey-
lerin günde en az iki defa temizliğinin yapılması,

• Yatakhanelerde soyunma dolaplarının imkanlar ölçüsünde bir dolu, bir boş olarak kullanılması, 
dolap sayısı az ise dolaplar arasına 1-2 metre mesafe konması,

• Karantina altına personelin tek bir yatakhaneye toplanması, imkan varsa karantina koğuşunun 
diğer koğuşlardan farklı bir katta veya koridarda, diğerlerinden izole edilmiş  bir yerde seçilmesi.

2.2.1.3. Berber, Kuaför, Güzellik Salonu vb. Yerlerde Alınacak Tedbirler:

• Covid-19 pandemisinde alınan tedbirler kapsamında birlik ve kurumlarda faaliyet gösteren berber, 
kuaför gibi yerlerde çalışan personelin hijyen kurallarına uyması,

•  Berber, kuaför vb. yerlerde maske, yüz siperliği, el dezenfektanı ve eldiven gibi koruyucu teçhizat 
kullanılması,

• Berberlerde jilet veya ustura kullanılmaması,

• Bayan kuaförlerinde cilt bakımı ve makyaj hizmetlerinin verilmemesi,

• Saç kesimi sırasında yüz ve baş bölgesindeki kesilmiş saçların temizlenmesi ile saç kesiminde 
kullanılan araç ve gereçlerin temizliğinde saç fırçası vb. çok kullanımlık malzeme kullanılmama-
sı, saç kurutma makinasının bu maksatla kullanılması,

• Berber, güzellik salonu, kuaför vb. yerlerde yiyecek veya içecek ikramı yapılmaması,

• Berber, güzellik salonu, kuaför vb. kapalı yerlerde içeri kabul edilebilecek maksimum müşteri 
sayısının, kapı girişine asılması,

• Hizmetlerin randevu sistemiyle yapılması, odalarda kalabalığa müsaade edilmemesi,

• Sosyal mesafe kuralına uyularak yan yana iki koltuğa aynı anda müşteri kabul edilmemesi, çok 
koltuk bulunması durumunda ise bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde seyreltilmiş olarak 
hizmet verilmesi,

• Personel yüz siperliği kullanıyorsa bu siperliği her kullanımdan sonra dezenfaktan ile silmesi,

• Çalışma alanlarında müşteri ve çalışan dışında başka kimsenin bulunmaması,

• Çalışma alanlarında ortak kullanıldığı için salgının yayılmasını kolaylaştırıcı gazete, dergi vb. 
malzemelerin bulundurulmaması,

• Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetlerde kullanılan havlu, önlük vb. malzemelerin tek kulla-
nımlık malzemelerden seçilmesi,

• Makas, tarak vb. müşteriye hizmet esnasında kullanılan tüm malzemelerin her kullanımdan önce 
her müşteri için ayrı ayrı dezenfekte edilmesi,

• Berber, güzellik salonu, kuaför vb. yerlerin dinlenme ve bekleme alanlarında sosyal mesafe kural-
larına uyulması.
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2.2.1.4. Erbaş ve Erlerle İlgili Konularda Alınacak Tedbirler:
• Birlik ve kurumlarda nizamiye girişinde uzaktan ateş ölçer cihazı ile birliğe giren personel ve 

vatandaşların ateşinin ölçülmesi,
• Birlik ve kurumlara gelen ziyaretçilerin yapılan beden ısısı kontrolünde 38 derece ve üstünde 

ateşinin tespit edilmesi ve solunum güçlüğü, öksürük gibi semptomların görülmesi durumunda bu 
kişilerin en yakın sağlık teşkiline sevk edilmesi,

• Acemi eğitimini tamamlayan erlerin dağıtım izni verilmeden doğrudan kıtalarına katılış yapacak 
şekilde topluca sevk edilmesi,

• Covid-19 tanısı kesinleşen erlerin koğuşu boşaltılarak 24 saat süreyle havalandırılması, birliğe 
yeni katılan erbaş ve erlerin katılışlarınından itibaren iki hafta, terhis olacak erlerin ise terhislerine 
iki hafta kala karantinaya alınması, aynı sürecin izinden dönen erbaş ve erler için de uygulanması,

• Erbaş ve erlerin dışarıdan gelen ziyaretçileri ile yüzyüze görüşmelerine müsaade edilmemesi,
•  Covid-19 teşhisi konulan personel bilgilerinin günlük olarak birliğin bağlı olduğu harekat merke-

zi tarafından J.Loj.K.lığı ve J.Gn.K.lığı Harekat Merkezine gönderilmesi.
2.2.1.5. Market, Kantin, Büfeler, Restoranlar ve Kurumun Konaklama Tesislerinde Alınacak 
Tedbirler:
• Kantin, büfe, kuruyemişçi gibi yerlerde çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi, marketlerde 

8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde uygulama yapılması, 
• Bu hizmet alanlarında kalabalıklaşmaya ve sosyal mesafe kuralına aykırı hareket edilmesine mü-

saade edilmemesi,
• İşyeri kapasite bilgisisinin işyeri girişlerinde, herkesin görebileceği bir yere asılması,
• Bu alanların her gün düzenli olarak özellikle kapı kolları, market arabası veya market sepeti gibi 

sıklıkla kullanılan ve dokunulan alanların dezenfekte edilmesi,
• Yukarıda belirtilen mekanlara giriş ve çıkış yapan personelin ve ailelerinin birbirleriyle temasını 

engelleyecek şekilde düzenleme yapılması,
• Market, kantin, kuruyemişçi vb. yerlerde maske takmayan, burun ve ağız kapalı uygun bir şekilde 

maskesini kullanmayan müşterilerin içeri alınmaması,
•  Sıra bekleyen müşterilerin sosyal mesafe kurallarına göre beklemesi için zemine mesafe belirle-

yici bant konulması gibi tedbirler alınması,
• Market, kantin gibi yerlerde açık ürünlerin paketlenerek satılması,
• Müşterilerin açıkta satılan ürünlere dokunmasının engellenmesi, teması engellemek için ürün ku-

tularının yanına tek kullanımlık eldiven konulması,
• Market, kantin gibi yerlerde günlük ortam temizliği yapılması, masa, tezgah gibi sık kullanılan 

alanların daha sık ve hassas temizlenmesi,
• Orduevi, Sosyal Tesis gibi konaklama tesislerinde müşteri kabul eden birliklerce Hayat Eve Sığar 

(HES) kodu kontrolünün yapılması, 
• Market, kantin, konaklama tesisi gibi yerlerde klimaların dışarıdan %100 temiz hava alacak ayar-

da ve düşük fan hızında çalıştırılması, 
• Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişimlerinin zamanında yapılması, aksatılmaması.
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2.2.1.6. Cami, Mescit ve İbadethanelerde Alınacak Tedbirler:
• Birlik ve kurumlarda cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınırken personel tarafından maske 

kullanılması,
• Salgının yoğun olduğu dönemde kişisel seccade veya tek kullanımlık seccade kullanılması,
• Namaz sırasında sosyal mesafe tedbirlerinin alınması,
• İmkan var ise Cuma namazı ve Bayram namazlarının katılım fazla olduğu için açık alanlarda kıl-

dırılması,
• Cami ve mescit girişlerinde personelin ellerini dezenfekte edebilmesi için el dezenfektanı bulun-

durulması, namaz kılanan alanların günde en az bir defa dezenfekte edilmesi,
• Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınacak önlemler ile cami ve mescitlerde cemaatle 

namaz kılarken uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişlerin herkesin kolayca görebileceği 
alanlara asılması,

• Camii imamları ile koordine kurularak vaazlarda, salgın ve mücadele ile ilgili konulara ve alınan 
tedbirlerin uygulanmasının önemine değinilmesi,

• Cami ve mescitlerin hemen hemen her vakit namazından sonra havalandırılması.
2.2.1.7. Servis ve Hizmet Araçlarında Alınacak Tedbirler:
• Personel servis araçları ile hizmet ve devriye araçlarının düzenli ve belli periyotlarla temizlenmesi 

ve dezenfekte edilmesi,
• Maske takmayan personelin servislere ve hizmet araçlarına alınmaması,
• Hizmet araçlarında ve servislerde, araçlara binerken ve inerken sosyal mesafe kurallarına uyulma-

sı,
• Servis ve hizmet araçlarında klima kullanılıyorsa iç hava dolaşımı düğmesinin kapalı tutulması,
• Servis bekleme alanlarında da Covid-19 salgınından korunmak amacıyla tedbirler alınması.

2.2.2. Jandarma Birliklerinde Askerlik Yükümlülerine Yapılacak İşlemler
J.Gn.K.lığında yaklaşık 25.000 erbaş ve er askerlik yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Covid-19 

yayılımımın birlik içinde engellenmesi amacıyla birliğe katılış yapan ve terhis olan yükümlülere uygula-
nacak izalosyon tedbirleri kapsamında birliğe katılışta 14 gün, terhis olmadan önce 14 gün olacak şekilde 
izalosyon tedbiri uygulanmıştır. Daha sonra salgınla mücadele kapsamında ve hastalığın tedavisi sürecin-
de yaşanan gelişmelere paralel olarak erbaş ve erlere yönelik uygulamalara bazı değişikliklere gidilerek 
devam edilmiştir.  Bunlar (J.Gn.K.lığı, 2021a):

• Kışlaya yeni gelen erlerin önce sağlık kontrolünden geçirilmesi, sağlık sorunu yaşayanların sağlık 
teşkiline sevk edilerek, herhangi bir belirti göstermeyenlerin diğer erlerden ayrı koğuşta (10) gün 
süre ile izolasyona alınması,

• Yedek subay hariç terhis olan veya terhis maiyetinde izne çıkacak personelin (10) gün izolasyona 
alınması,

• Birliklerde izolasyon süresinde toplu içtimalar yapılmaması,
• Erlerin toplu bulundukları ve kullandıkları alanlarda 1,5-2 metre sosyal mesafe aralığında bulun-

malarına özen gösterilmesi,
• İzolasyon süresi içerisinde sabah ve akşam olmak üzere günde en az 2 defa erlerin ateşinin öl-

çülmesi, nefes darlığı, öksürük, halsizlik vb. rahatsızlığı bulunan personelin derhal ilgili sağlık 
teşkiline yönlendirilmesi,
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• Ziyaretçi görüşlerinin kaldırılması, ancak ziyaretin zorunlu olduğu hallerde;
• Ziyaretçilerin ateş taramasından geçirilmesi ve ateşinin olmadığı tespit edilen ziyaretçilerin kabul 

edilmesi,
• Görüşmelerin en az iki metre mesafe korunacak şekilde gerçekleştirilmesi,
• Ziyaretçilerin HES kodu kontrol edildikten sonra uygun olanların birlik içerisine alınması,
• Zorunlu ziyaretlerin tek tek maskeli olarak yapılması,
• Acemi eğitimini tamamlayan erlerin, dağıtım izni verilmeden doğrudan kıtalarına katılış yapacak 

şekilde sevk edilmesine devam edilmesi,
• Erlerin koğuşlarında ve ortak kullandıkları hastalığın yayılım hızını artıran tüm kapalı ortamlarda; 

dış ortam hava sıcaklığının 20 C (derece) üstünde olması durumunda tüm camlar/kapıların yarı 
açılarak sürekli havalandırılması, dış ortam hava sıcaklığının 20 C (derece) altında olması duru-
munda ise cam/kapıların yarı açık şekilde 15 dakikalık periyotlar halinde havalandırılması,

• Erlerin çarşı izinlerinin iptal edilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kantin hizmetlerinin 
çeşitliliğinin artırılması,

• Tüm faaliyetlerin maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak yürütülmesidir.
2.2.3. Jandarma Birliklerinde Aşılama Faaliyetleri
Dinamik olarak yaşanan bir süreç olan pandemi durumlarında, insanların algılarında, duyarlılıkla-

rında ve davranışlarda değişiklikler görülebilir. Yapılan çalışmalar insanların Mart ve Mayıs aylarında 
bazı davranış değişiklikleri yaşadığını ortaya koymuştur. Bu değişiklikler tüm dünyayı derinden etkileyen 
Covid-19 salgınında alınan korunma tedbirlerinde de olayın ciddiyetine rağmen yaşanmıştır. Örneğin 
İngiltere’de insanların ellerini yıkamayı daha az önemsedikleri ve özellikle gelişmişlik seviyesi yüksek 
asya ülkelerinde insanların maske kullanımını günlük hayatlarının bir parçası haline getirdikleri görül-
mektedir. Türkiye’de insanların ben muhtemelen hastalığı geçirdim, bana bir şey olmaz gibi düşüncelerle 
en kalabalık ortamda bile maske takmamaya başlamaları ve pandemi ile mücadeledeki temel kurallara 
uymamaları; salgınla mücadelede etkili bir sağlık iletişimi kurulmasının ve bu sürecin sağlık tedbirlerin-
deki sürekliklerinden kaynaklanan insan davranışlarındaki değişimin gözetildiği dinamik bir bakış açısı 
ile yönetilmesinin önemini ortaya koymaktadır (Tüzün ve diğerleri, 2020, s.7).

Covid-19 salgını Türkiye’nin hatta dünyanın yeni karşılaştığı bir durumdur, ancak ne karşılaşılan ilk 
pandemidir ne de sonuncusu olacaktır. İnsanlık tarihi boyunca pandemiler yaşanmıştır ve bu zamanların 
en önemli özelliği süreçteki belirsizlik olmuştur. Bu belirsizlik ancak doğru ve etkili bir risk ve kriz ileti-
şimi ile yerinde ve zamanında yapılacak müdahaleler ile aşılabilir. Bu bağlamda toplumda ve bireylerde 
sağlık okuryazarlığı, iletişimi ve farkındalığı artırılarak olumlu sağlık algısı ve davranışlarda değişiklik 
sağlanması önemlidir. Salgın süresince doğru, anlaşılır, şeffaf ve kolay erişilebilir bilgilerin zamanında 
paylaşılması toplumun güvenini ve desteğini kazanmak açısından önemlidir. Bu husus, insanların yanlış 
kaynaklardan yanlış bilgiler edinmesini, paniğe kapılmasını ve pandemi ile mücadelenin dezenformasyo-
na uğramasını engellemede önem arz etmektedir (Tüzün ve diğerleri, 2020, s.7). Bu süreç KRY uygula-
maları açısından kurumun sağlıklı bir şekilde pandemiden etkilenmeden hem kurumsal olarak pandemiyle 
mücadeleye hem de bu mücadelede kullanılan personelin pandemiden korunması çalışmalarına derinden 
etki etmektedir.

Bu yüzden aşılama konusunda etkili bir iletişim süreci yürütülemediği için Türkiye’de başta sosyal 
medya olmak üzere halk arasında özellikle dedikodu şeklinde aşılanma ile ilgili olumsuz bilgilerin yayı-
lımı artarak devam etmektedir. Bu konuda siyasetçi, sağlık personeli ve öğretmen gibi bazı bürokratlar 
ile kanaat önderlerinin aykırı açıklamalarının etkisi büyük olmuştur. Mesai süresince her türlü ortak alanı 
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birlikte paylaşan jandarma personelinden bir kişinin aşı olmaması ve Covid-19 salgınına yakalanması, 
diğer tüm personele de bulaştırma riski taşımasından dolayı önem arz ettiğinden KRY sürecinde pandemi 
ile mücadelede personelin doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 

Şekil 8. Covid-19 aşısı bilgilendirme formu (J.Gn.K.lığı, 2021b).
En basit risk değerlendirmesi ile bile Covid-19 hastalığına yakalananların tedavisi esnasında kulla-

nılan ağır ilaçların yıkıcı yan etkileri ile aşının yan etkilerinin karşılaştırılması durumunda; aşı olmanın 
etkisinin karşılaştırılamayacak kadar küçük kalacağı ortadadır. Özellikle Çin aşısı ilk çıktığında birçok 
insanın çin aşısını eleştirmesi, devlet bürokrasisinde üst seviyede görev yapan ve bürokrasiye yakın kişile-
rin biontech aşısı olduğu dedikodusu ortada dolaşırken, Nisan 2021 tarihlerinde ülkemizde yapılan tedarik 
sonucu biontech aşısı miktarı artınca, bu aykırı kişiliklerin bu sefer de daha önce eleştirdikleri çin aşısını 
olmak istemeleri ve övmeleri ise manidardır.

Burada açık açık görülmektedir ki, kriz ve risk yönetiminde açık, şeffaf ve etkili bir iletişim çok 
önemlidir. Bu kapsamda yapılan bilgilendirme sonucu aşı olan personelden kendi rızası ile aşı olduğuna 
dair Şekil 8.’de belirtilen ıslak imzalı onam formu alınmış ve aşı olan personelin takibi için Şekil 9.’da 
belirtilen aşı kartı oluşturulmuştur.

Şekil 9. Covid-19 aşı kartı (J.Gn.K.lığı, 2021b).
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Yapılan ısrarlı çalışmalara rağmen ülke genelinde aşılanma oranının düşük kalması, jandarma perso-
nelin de yaptığı görev itibarıyla salgın tehditine karşı hassasiyet göstermesi nedeniyle Jandarma Genel 
Komutanlığı aşılama konusuna önem vermiştir. Aşı olmayan, aşısını tamamlamayan veya Sağlık Bakan-
lığının önerileri doğrulusunda üçüncü doz aşısını yaptırmayan personele aşı olmaları yönünde yoğun bir 
motivasyon ve iletişim faaliyeti icra edilmektedir.

Esasen Covid-19 aşısı yaptırmak veya yaptırmamak kişisel tercih olmakla birlikte, neticesi tüm top-
lumu ilgilendirmekte olup, toplumda beraber yaşayan bireylerin toplum menfaatini düşünmeleri erdemli 
bir davranıştır. Toplumun eski normallerine dönmesi ancak tüm bireylerin aşılanması ile mümkün olabile-
cektir. Bu husus doğrudan toplum menfaatlerini ilgilendirmektedir. Çünkü aşı olanlar kendisinin yanında 
ailesini, arkadaşlarını dolayısıyla toplumu da korumaktadır. Ancak bir kişinin bile aşı olmaması, aşı olan 
tüm vatandaşların aldığı tedbirin boşa gitmesine neden olmaktadır.

Bu kapsamda J.Gn.K.lığınca uygulanan KRY sürecinde bir birlikteki aşı olmayan herhangi bir per-
sonelin bu inatçı tutumunun aşı olan personeli de riske atmakta olduğu dolayısıyla kurumu da olumsuz 
yönde etkilediği göz önünde bulundurulmuştur. Bu sebeple salgınla mücadelede etkili olan aşıyı tüm 
personelin gönüllü olarak yaptırması, aşılanmada isteksiz personelin öncelikle birliğin kendi imkanları 
ile, yetersiz kalınması durumunda ise Sağlık Bakanlığının profesyonel ekiplerinden destek almak sureti 
ile ikna edilmesi ve aşı olmasının sağlanması gerekmektedir.

Çünkü Covid-19 aşısı hakkında bilim adamlarının yaptığı bilimsel çalışmalarda toplumsal bağışık-
lığın kazanılması için toplumun en az %70 ve üzerinin aşılanmış olmasının gerektiği belirtilmektedir. 
Bu yüzden J.Gn.K.lığının KRY kapsamında kurumsal olarak pandemi sürecini başarıyla atlatabilmesi ve 
Covid-19 ile başarılı bir mücadeleden söz edilebilmesi için aşılmada bu oranın mutlak surette yakalanma-
sının büyük önem arz ettiği değerlendirilmektedir (J.Gn.K.lığı, 2021c)

Şekil 10. Covid-19 aşılama durum çizelgesi (J.Gn.K.lığı, 2021d).
Aşı olmaktan kaçınan personelin neden olduğu riski ortadan kaldırmak için:
• Aşı olmayan personele servis araçlarının kullandırılmaması,
• Sosyal tesislere girişlerine müsaade edilmemesi, 
• İzin dönüşlerinde karantina tedbirlerinin uygulanması, 
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• Mesaiye gelenlere haftada iki defa PCR testi yaptırma zorunluluğunun getirilmesi gibi önlemler, 
aşılama konusunda yapılan bilgilendirme ve ikna yöntemleri ile birlikte kullanılmak zorunda ka-
lınmıştır.

Bu kapsamda J.Gn.K.lığınca Covid-19 salgınıyla mücadelede başarıyı yakalamak yüksek katılımlı 
aşılama faaliyeti ile mümkün olacağından hareketle daha önce yayımlanan emirler ve genelgelerde belir-
tilen tedbirlerin uygulanmasının bireysel bir sorumluluk olmasının yanı sıra aynı zamanda bir komutanlık 
sorumluluğu olduğu belirtilerek, Şekil 10.’da belirtilen aşı olan personel bilgilerinin her ayın son iş günü-
ne kadar alay ve daha üst seviye birliklerce düzenlenerek Jandarma Lojistik Komutanlığına gönderilmesi 
istenerek, bu şekilde aşılama faaliyetlerinin takip ve kontrolü yapılmaktadır (J.Gn.K.lığı, 2021d).

Jandarma Birliklerinde Aşılama Faaliyetleri Kontrol Formu: Jandarma Genel Komutanlığınca kurum-
sal denetim faaliyetleri kapsamında Covid-19 pandemisi ile mücadele maksadıyla icra edilen aşılama 
faaliyetlerinin denetimi için de kontrol formları oluşturularak birimlere yayımlanmıştır. Ast birliklerin bu 
kontrol formaları ile aşılama faaliyetlerini takip etmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda kontrol formunda 
aşılama ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar (J.Gn.K.lığı, 2021d):

• Aşıların +2 ⁰C ile +8 ⁰C derece arasında muhafaza edilmesi,
• Aşıların teslim alınmasından personele uygulanmasına kadar geçecek olan; transfer ve depolama 

süreçlerinde, soğuk zincirin bozulmaması için her türlü tedbirin alınması,
• Soğuk hava depolarının veya soğutma ile ilgili tüm malzeme ve araçların faal ve bakımlı olarak 

bulundurulması,
• Soğutma ile ilgili malzemelerin içinde hava sirkülasyonunun sağlanması maksadıyla en fazla 

2/3'üne kadar aşı konulması,
• Aşıların kesinlikle dondurulmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması,
• Aşı dolabının herhangi bir gözünde muhafaza edilmesi, aşı dolabı özelliği bulunmayan no-frost 

dolaplarda ise dolap iç cidarına temas etmeyecek ve üfleme kanallarının önünüde olmayacak şe-
kilde tercihen üstten ikinci rafta ve rafın kapağa yakın tarafında saklanması,

• Yurt dışına çıkacak personelin iki aşı arası 28 gün olacağı değerlendirilerek karantina süreçlerinde 
iki doz aşı yapılacak şekilde uygulanması,

• Aşı flakonu açıldıktan sonra hemen yapılacak şekilde planlama yapılması,
• Aşıların taşınmasında soğuk zincir kurallarına uyulması,
• Aşı planlamalarının İl/İlçe Sağlık. Müdürlükleri ile koordine edilerek, görevlendirecekleri perso-

nel tarafından yapılmasının sağlanması,
• Aşılama yapılacak bölgede görevlendirilen personelin zamanında hazır bulundurulması,
• Görevlendirilen personel tarafından Covid-19 Aşı Bilgilendirme Onam Formu’nun ıslak imzalı 

olarak tutulması,
• Personel tarafından imzalanan Bilgilendirme Onam belgesinin personelin Kıta Özlük Dosyasında 

saklanması,
• Her personel için Aşı Kartı hazırlanması, ve Aşı Kartının aşı bitiminde aşı olan personel tarafından 

saklanması,
• Aşılama faaliyetine ilişkin personel kayıtlarının görevlendirilen personel tarafından tutulması,
• Covid-19 Aşısı Uygulanan Personel Çizelgesinin günlük olarak tutulması,
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• Covid-19 Aşısı Uygulanan Personel Çizelgesinin tam ve doğru olarak doldurulup, görevli perso-
nel tarafından imzalatılması,

• Covid-19 Aşısı Uygulanan Personel Çizelgesi ve sayılarının düzenli olarak J.Loj.K.lığına bildiril-
mesi,

• Tabip, sağlık personeli ve gerekli olabilecek sağlık ekipmanı, malzemesinin aşılama faaliyetinde 
hazır bulundurulması,

• Komplikasyon oluşması riskine karşın aşı uygulanan personelin bekleme alanında en az 15 dk 
bekletilmesi,

• Komplikasyon oluşan personelin sağlık kuruluşuna sevki için gerekli tüm hazırlık ve planların 
oluşturulması,

• Aşılamanın başlamasından sonra kıtalara katılacak personelin (Yedek Subay, Öğrenci, Erbaş/Er) 
aşı olup olmadığının mutlaka e-nabız üzerinden kontrol edilip, aşı olmayanların aşı olmasının 
sağlanması,

• Aşılama faaliyeti boyunca Covid-19 tedbirlerine harfiyen riayet edilmesidir.
SONUÇ
İnsanların geçmişten bugüne mücadele ettikleri doğal afetlerden biri olan salgınlar bazen kendilerin-

den kaynaklanmakta bazen de meydana gelen diğer afetlerle birlikte ortaya çıkmakta veya onlardan kay-
naklanmaktadır. Ortaya çıkış şekli ne olursa olsun, pandemiler risk ve kriz yönetimi süreçleri içerisinde 
gözetilerek değerlendirilmelidir. Ancak her bir riskin çıkış sebebi, sonucu ve şiddeti diğerlerinden farklı 
olduğu için bu riskler ile mücadele yöntemleri de birbirlerinden farklılık göstermektedir. 

Pandemi süreçlerinde uygulanan KRY, pandeminin oluşmasını önleme, pandemiye hazırlıklı olma ve 
pandemi riskini azaltma aşamalarından oluşmaktadır.  Ancak son zamanlarda ortaya çıkan risk toplumu ve 
belirsizlik kavramları, pandemilerde KRY uygulamalarının bazı zorluklar içermesine neden olmaktadır. 
Ayrıca bu aşamada verilen her  karar ve icra edilen her uygulama başka risklerin veya belirsizlerin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. 

Örneğin pandemi sürecinde hizmet üreten bir kamu kuruluşunun evden hizmet vermesi veya perso-
neli seyrelterek mesaiye çağırması iş için gelen vatandaşlarının işlerinin uzamasına, bekleme sürelerinin 
artmasına veya bekleme alanındaki artan yoğunluğun bulaşma riskini artırmasına neden olmaktadır. KRY 
sürecinde belirsizliklere karşı alınan tedbirlerin başarısı, kurumun direnç kapasitesini göstermekte olup, 
bu husus kurumun, salgının sebep olduğu risk başta olmak üzere tüm risklere karşı bir kurumsal yapı 
oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Covid-19 salgını, ölümcül sonuçları ve son derece yüksek yayılma hızı ile hızla küreselleşerek birey-
leri, toplumları ve devletleri önce çaresizliğe sürüklemiştir. Sonra da sınırların kapanmasına, ulaşım ve 
dolaşımın yasaklanmasına, yerleşim yerlerinin karantinaya alınmasına ve neredeyse tüm dünyada hükü-
metlerin olağanüstü hal ilan etmesine neden olmuştur. Çünkü salgın esnasında uygulanan risk yönetimi 
sürecinin değişkenliği, karmaşıklığı ve yoğunluğu insanları ve devletleri hazırlıksız yakalamıştır. Başlan-
gıçta iyi yönetilemeyen salgın süreci bir krize dönüştüğü ve toplumların varlığını tehdit etmeye başladığı 
için kurumsal risk yönetim stratejileri devreye sokulmuştur. Bu kapsamda toplumun bilinçlendirmesi, acil 
müdahale birimlerinin sayısının artırılması, sağlık kuruluşlarının hastalığın tedavisi için hazırlanması, 
yasaklama kararları ile birlikte ekonomik tedbirlerin de alınması, kamu düzenin tesisi ve toplumsal daya-
nışmanın güçlendirilmesi vb. çalışmalar başlatılmıştır.

Bilim dünyasının tedavi ve aşılama gibi yöntemlerle salgını önleme çalışmaları, aşı çalışmalarından 
olumlu neticeler almaları, salgınının kısa sürede kontrol altına alınabileceği inancının doğmasına neden 
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olmuştur. Kuzey küreye yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan normalleşme süreci sonunda 2020 sonba-
harı ile birlikte ortaya çıkan değişik varyantlar ve bazı tedavi süreçleri ile aşılama faaliyetlerinin yetersiz 
kalması, risk sürecinin devam ettiği, önlemlerin gevşetilmemesi gerektiği ve sürecin bir kurumsal risk yö-
netimi olarak ele alınması ve yürütülmesinin zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Böylece KRY uygulama-
larının en büyük özelliği olan denetim, izleme ve kontrol faaliyetleri ile icra edilen tüm faaliyetler sürekli 
takip ve kontrol altında tutulmuştur. Pandemi ile mücadele politikalarının oluşturulması ve uygulanması 
maksadıyla oluşturulan Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda:

• Tehlike ve tehditin bilimsel verilere dayalı olarak tanımlanması, 
• Risklerin ortaya konması, 
• Uygulamaya ilişkin kararların alınması ve uygulanacak tedbirlerin belirlenmesi,
• Bu uygulamaların dayanağı olacak hukuki düzenlemelerin yapılması,
• Benimsenen politika doğrultusunda uygulanacak KRY sürecinin başlatılması,
• Uygulamaların ve gelişmelerinin anlık olarak, izlenmesi, denetimi ve kontrolü pandemi ile müca-

deleyi kolaylaştırmaktadır.
Burada önemli olan nokta devletin sadece kurumlarıyla değil tüm vatandaşlarının katılımıyla salgınla 

topyekün mücadele etmesidir. Ancak vatandaşların bir kısmı alınacak tedbirlere kadercilikle yaklaşmak-
ta, yaşananların Allah’ın bir takdiri olduğunu düşünerek belirlenen tedbirleri uygulamamakta,  salgının 
gerçekte olmadığını, uluslarüstü bir yapının oyunu olduğunu düşünmekte, bazı gelenek ve göreneklerden 
doğma fikirler vb sebeplerden dolayı tedavi sürecine karşı çıkmaktadır (Ayar ve Kılıç, 2017, s.170). Bu 
durumlarda hükümetlerin salgınla mücadele kapsamında tüm kurumları ve yönetici kadrolarıyla belirtilen 
bu araç ve yöntemleri benimsemesi, kaderci bir davranış içerisine girmeyerek, öncelikle kamu çalışanları-
nı sonra da tüm vatandaşlarını ikna ederek imkânlarınının tamamını seferber etmesi, ön plana çıkmaktadır 
(Çınar ve Oğuz, 2020, s.4).

Geçmişten günümüze meydana gelen salgınlar KRY kapsamında bir bütün olarak değerlendirildiğin-
de, insanoğlunun tarih boyunca çok ciddi salgınlarla mücadele etmek zorunda kaldığı, ölümcül boyutta 
zarar görmesine rağmen hepsinden zaferle çıktığı görülmektedir. Geçmişten alınan bu veriler ile halen 
yürütülmekte olan mücadeleden kazanılan tecrübe, gelecekte de insanoğlu için en büyük tehdidin doğal 
veya doğal olmayan afetlerden kaynaklanacak salgınlar olduğunu göstermektedir.  Hızlı iletişim ve ulaşım 
imkânlarının neden olduğu etkili iletişim, salgınla mücadelede etkili olan yöntemler ile salgının neden 
olduğu olumsuz sonuçlarının da aynı hızda tüm dünyaya yayılmasına neden olmaktadır. 

Bu bağlamda modern toplumlarda salgınla mücadele politika ve uygulamaları geleneksel toplumlar-
dan daha farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle pandeminin modern ve yeni yaklaşımlarla sosyal, 
ekonomik, politik ve idari olmak üzere pek çok yönden ele alınması KRY sürecinde avantaj sağlamakta-
dır. Covid-19 ile mücadelede uygulanan stratejilerin bilimsel verilere dayandırılması, uygulanacak ted-
birlere güven ve inancı artıracak, çelişkiler azalacak ve başarılı olma ihtimali yükselecektir. Bu süreçte en 
ktirik nokta kurumlar arası ve kurum içinde yüksek seviyede bir koordinasyondur. 

Kurumların pandemi ile mücadele stratejilerinin başarısında yöneticiler ile çalışanlar arasında güven, 
yetki ve sorumlulukların eşit dağılımı, alt yöneticiler ve yönetim kademeleri arasındaki çekişmelerin or-
tadan kaldırılması etkili olmaktadır. KRY stratejilerinin başarısına etki eden kolaylaştırıcı ve kısıtlayıcı 
bazı faktörler bulunmaktadır. Bunlardan kolaylaştırıcı nitelikte olanlar uygulamaların başarılı olmasını 
sağlarken, kısıtlayıcı nitelikte olanlar uygulamaların hayata geçirilmesini ve başarısını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Çünkü stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için önüne çıkan zorluklar ile 
engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir (Uzun, 2020, s.1209). J.Gn.K.lığı da bu süreçte ülke gene-
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lindeki ve kurum içerisinde Covid-19 vakalarını günlük olarak karşılaştırmış, kurum için vaka oranlarının 
ülke genelindekinden daha az olmasını sağlamak için KRY politikalarını kararlılıkla uygulamıştır

Benzer şekilde birçok kurum Covid-19 salgını ile kararlı ve en uygun yöntemleri uygulayarak mü-
cadele etse de, özellikle salgının başlangıcında pandeminin tıbbi etkilerini azaltmada tıbbi bilgisizlik ve 
tecrübe eksikliğinden dolayı başarısızlıklar söz konusu olmuştur. Her kurumun risk faktörlerine öncelikli 
olarak odaklanmaları gerektiği bir süreç tecdübe edilmiştir. J.Gn.K.lığının KRY stratejileri kapsamında 
hem ülke genelinde hem de jandarma birliklerinde meydana gelen salgın vaka bilgileri karşılaştırmalı Şe-
kil 11.’de belirtilen çizelge ile günlük olarak takip edilerek, J.Gn.K.lığının KRY kapsamında icra edeceği 
faaliyetler belirlenmektedir.

Şekil 11. Ülke Genelindeki ve J.Gn.K.lığı personeli arasındaki Covid-19 vaka sayısı karşılaştırması 
(J.Gn.K.lığı, 2021f)

J.Gn.K.lığının yaşayacağı diğer bir sıkıntı da yönetim kademesindeki lider personel sayısının yetersiz-
liğidir. Bu yüzden lider personelin pozitif vaka sayısındaki artış, kurumun faaliyetlerini diğer personeldeki 
artıştan daha fazla olumsuz yönde etkilemektedir. KRY kapsamında takip edilmesi gereken hususlardan 
biri de bu olup, Şekil 12’de belirtilen çizelge ile personelin statüsüne göre de vaka sayıları takip edilerek 
yeni tedbirler geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Şekil 12. J.Gn.K.lığı personeli arasındaki Covid-19 vaka sayısının personel statüsüne göre dağılımı 
(J.Gn.K.lığı, 2021f)
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Covid-19 ile mücadelede elde edilen tecrübe ve tıbbi alanda meydana gelen özellikle aşılama konu-
sundaki gelişmeler, pandemi ile mücadeleyi olumlu yönde etkilemektedir. Ancak burada özellikle aşılama 
konusunda toplumsal duyarlılığının yetersiz kaldığı görülmekte ve ülke çapında aşılamayı teşvik edici ça-
lışmalar yapılmaktadır. J.Gn.K.lığı da aşılama konusunu her seviye bir komutanlık sorumluğu olarak ele 
almakta, bu konuda personelin aşılanması yönünde teşvik, takip ve kontrol faaliyetleri icra edilmektedir. 
Öyle ki bu husus Şekil 13.’te gösterilen çizelge ile J.Gn.K.lığı tarafından tek merkezden takip edilmek-
tedir.

Şeki1 13. Covid-19 personel takip durumu çizelgesi. (J.Gn.K.lığı, 2021f)
Sonuç olarak pandemi sürecinde tam bir VUCA döneminin yaşanması, kurumların stratejik seviyede 

hedeflerine ulaşmasını riske atmaktadır. Bu noktada, uygulanan KRY stratejileri, J.Gn.K.lığının kurumsal 
vizyonu ile uyumlu olarak pandemiye rağmen kurumun hedeflerine ulaşmasında katkı sağlamaktadır. 
Çünkü uygulanan KRY tedbirleri J.Gn.K.lığının kurumsal yapısını ve işleyiyişini muhafaza ederek gö-
revine kesintisiz devam etmesini hatta hükümetin uyguladığı pandemi ile mücadele politikalarına tam 
kapasite ile katılmasını sağlamaktadır.  Burada dikkat edilmesi gereken husus J.Gn.K.lığının sadece pan-
demiden dolayı değil ortaya çıkabilecek diğer risklere karşı da etkili bir KRY modeli kurarak, stratejik 
hedeflerini belirlemesi ve  uygulamalarını sağlam temeller üzerine inşa ederek, mücadele  etmesidir.

Bu bağlamda J.Gn.K.lığı  pandemiden kaynaklı değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklığın 
egemen olduğu tam bir VUCA döneminde önceki bölümlerde belirttiğimiz tedbirleri hızlı bir şekilde 
alarak, birliklerin hangi durumlarda nasıl hareket edeceğini belirleyerek, öncelikle değişkenliği  ve be-
lirsizliği anlaşılabilir hale getiren  KRY uygulamaları ile rasyonel hamleler yapmaktadır. Bu sayede jan-
darma  birlikleri salgına karşı aktif tedbirler uygulayarak, J.Gn.K.lığının KRY uygulamalarına katma 
değer sağlamaktadırlar. Bu kapsamda başta J.Gn.K. olmak üzere tüm birlik komutanları bu uygulamaları 
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bir komutanlık sorumluluğu olarak ele alıp, KRY uygulamalarının tam merkezinde yer alarak, pandemi 
ile mücadelede başarıyı zirveye taşımaktadırlar. Belirsizlik ortadan kaldırıldıktan sonra karmaşıklık ve 
muğlaklık da önlenerek bir kaos ortamının oluşmasının önüne geçilmektedir. Özetle J.Gn.K.lığının KRY 
uygulamaları sayesinde pandemi ile mücadele süreci daha net ve berrak hale getirilerek, salgının neden 
olabileceği zararlar minimum seviyeye, kurumsal hizmetler ise maksimum seviyeye çıkarılarak J.Gn.K.
lığının verimliliği ve etkinliği artırılmaktadır.
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