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Bu yıl ilk kez deniz güvenliği meselesinin deniz ticaretine etkilerini
ele aldık. Sektörümüz açısından bu konu bir bütünsellik içinde ele
alındı. Deniz güvenliğinden bahsettiğimizde aslında birçok başlık bu
konunun içine girmektedir. Deniz haydutluğu ve denizde silahlı
soygun ya da denizde terörizm, kullananların denizde oluşturduğu
çevre felaketlerini buna örnek verebiliriz.
2021 yılında da armatörler, işletmeciler olarak bu konularla oldukça
fazla yüzyüze kaldık. Örneğin geçtiğimiz senelerde Yemen
açıklarında bir gemimize küçük çaplı bir roket saldırısı
gerçekleştirildi. Gemi karina hizasında su üstü kesminden yara aldı.
Can kaybı olmaması sevindirici idi. Ancak gemi uzun süre onarım
maksadıyla taşımacılıktan uzak kaldı. Bu tamamıyla denizde
terörizm olayı idi.
Yine her ne kadar Türk Bayraklı olmasa da gemiadamlarının
neredeyse tamamı Türk olan bir gemi deniz haydutlarınca ele
geçirildi ve bir can kaybı yaşandı. Gemi belli bir süre taşımacılıktan
uzak kaldı.
Covid ise geçtiğimiz yıllar için en önemli meselelerimiz arasında yer
aldı. Büyük çaplı salgınların deniz ticaretini nasıl etkilediğini her
yönüyle algılamış olduk. Kendi gemilerimiz de dahil birçok ülkenin
gemisinde yaşanan salgın nedeniyle gemiler bulundukları
limanlarda 7-14 gün üzerindeki yüküyle karantina alındı. Hem
taşıyanlar hem de taşıtanlar önemli sorunlarla karşılaştı. İçinde
bulunduğumuz yüzyılda belki de benzer salgınları çok defa
yaşayacağız.
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Bunlar deniz güvenliğinin deniz ticaretini etkileyen vechelerinden
sadece birkaçı idi. Buna benzer bir çok olay küresel olarak yaygın bir
şekilde yaşanmaktadır. O nedenle dünyadaki bu gelişmeleri çok
yakından takip etmeli ve bilmeliyiz.
Bu anlamda da deniz güvenliğini gemilerimiz açısından tesis ve
idame ettirmek için deniz taşımacılığında risk yönetimi ve kriz
yönetimini bilmeli ve uygulamalıyız. Şirketler olarak gemilerimizin
sefer rotaları üzerinde bulunan savaş alanları, denizde terörizmin
gerçekleştiği sahalar, deniz haydutluğu sahaları, ECA-SECA bölgeleri
gibi deniz güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı sahalar
konusunda mutlaka güncel bilgilerle beslemeliyiz.
Deniz Güvenliği Danışmanımız Sayın Faruk Doğan tarafından
hazırlanan bu yıllık değerlendirme raporumuzun sektörümüze
faydalı olmasını diler, bu vesileyle emeklerinden, verdiği kapsamlı
bilgi ve değerlendirmelerinden dolayı kendisine teşekkürlerimizi
sunarız.
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TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ
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Deniz güvenliğini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen tehdit ve
riskler varlığını sürdürse de 2001 yılı denizcilik sektörünün bazı
güvenlik kaygılarını azalttığı, gelecekteki olası değişik tip ve
yoğunluktaki risklere karşı farkındalığın arttığı bir yıl oldu.
2021 yılı Küresel Deniz Güvenliği Değerlendirmesinde, COVID-19 ile
birlikte diğer 2021 yılında deniz güvenliğini etkileyen tehdit ve
riskler, Savaşlar- İç Savaşlar-Savaş Benzeri Harekat, Denizde
Terörizm, Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun, Yasadışı Uyuşturucu
Kaçakçılığı, Yasadışı Silah Kaçakçılığı, Denizden Düzensiz Göç ve
İnsan Kaçakçılığı, Yasadışı, Bildirilmeyen ve Düzensiz Balıkçılık, Siber
Saldırılar, Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği başlıkları altında
incelendi.
Kuşkusuz 2021 yılı 2019’dan beri dünyayı derinden etkileyen
COVID-19 pandemisinin deniz ticareti ve güvenliği üzerindeki
tesirlerinin azaltılması için iş birliği ve koordinasyona en fazla
ihtiyaç duyulan yıllardan biri oldu. Pandeminin sadece
gemiadamlarının sağlığı ve görevlerinin idamesi nedeniyle değil
diğer deniz güvenliği olayları üzerindeki olumsuz etkileri açısından
da belirsiz bir süre daha dikkatle takip edilmesi gerektiği açıkça
görülüyor. Bu nedenle değerlendirmede COVID-19 denizcilik
endüstrisini ve güvenliğini etkileyebilecek konvansiyonel tehdit ve
riskler sıralamasına birinci sıradan girdi.
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Savaşlar- İç Savaşlar-Savaş Benzeri Harekat kapsamında dünya üzerindeki 13 sıcak çatışma noktası veya
savaş olasılığının çok yüksek olduğu kriz merkezleri ile bu bölgelerde deniz güvenliğini etkileyen
olaylara değinildi. Bu çerçevede, Rusya-Ukrayna, Yemen, İran ve Çin mevcut ve olası çatışmalardan
kaynaklanabilecek deniz tehdit ve risklerinin 2022 yılında da dikkatle takip edilmesi gerektiği
değerlendirilmektedir.
Denizde Terörizmi kapsamında, Asya’da Afganistan, Pakistan, Endonezya, Suriye, Irak ve İsrail, Afrika’da
Nijerya, Burkina Faso, Mozambik, Somali ve Mali’deki terör faaliyetlerinin yakınlarındaki deniz alanlarını
olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Önümüzdeki dönemde, İŞİD (DAEŞ) ve El Kaide gibi aşırı dinci terör
örgütlerinin uluslararası faaliyetlerinin deniz güvenliği üzerinde doğrudan ve dolaylı etkenleri
gözlemlenebilecektir.

Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun faaliyetlerinde 2021 yılı son 28 yılın en düşük değerlerinin elde
edildiği nispeten güvenli bir periyot kaydedilmiştir. Bununla birlikte, deniz haydutluğu ve silahlı soygun
faaliyetlerinin, bu suçla mücadelenin daha zayıf olduğu politik, ekonomik ve güvenlik açısından kırılgan
ülkelerin deniz alanlarına yöneldiği de görülmektedir.
Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığı kapsamında, 2021 yılında dünyada 673 olay rapor edilmiştir. Karayip
bölgesi, Gine Körfezi, Arap yarımadası, Hint Okyanusu ve Avrupa sahillerinin deniz yolu ile yapılan bu
kaçakçılık suçu için 2022’de de sıcak bölgeleri oluşturacağı anlaşılmaktadır.
Deniz yoluyla yapılan Yasadışı Silah Kaçakçılığının 2021 yılında en yoğun gözlemlendiği ilk beş ülkenin
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya, Myanmar, Meksika, Nijerya olduğu, ayrıca, Afganistan, Irak,
Suriye, Sudan, Somali, Eritre, Panama, Venezüella, Haiti ve Jamaika’da da çok yaygın olduğu tespit
edilmiştir.
Denizden Düzensiz Göç ve İnsan Kaçakçılığında, Haiti ve Küba’dan-ABD’ye, Venezüella ve
Kolombiya’dan-Dominik Cumhuriyeti ve Porto Riko’ya, Batı ve Güney Afrika’dan-Kanarya Adaları ve
İspanya’ya ve Kuzey Afrika ve Türkiye’den-Avrupa’ya uzanan deniz hatları 2021 yılında da başlıca
güzergahlar olmaya devam etti.
Yasadışı, Bildirilmeyen ve Düzensiz Balıkçılıkta Çin’in liste başı olduğu faaliyetlerde en yoğun bölgelerin,
Güney Çin Denizi, Batı Afrika kıyılarında, Güney Amerika'nın her iki kıyısı, doğu Hint Okyanusu,
Okyanusya ve Antarktika çevresi olduğu görülmektedir.
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Siber Saldırılar konusunda, 2021 yılı Denizcilik Sektörüne yönelik dünya çapında tedbirlerin uygulamaya
konulduğu ve farkındalığın nispeten arttığı bir yıl oldu. Tüm bu kurumsal düzenlemelere rağmen, 2021
yılında da bazı siber saldırıların olması dikkat çekiciydi. Önümüzdeki dönemde denizcilik sektöründe
dijital teknolojilerin daha yoğun kullanılacağı dikkate alındığında, karşılaşılabilecek siber saldırı türleri
daha farklı ve etkisi daha yüksek olabilecektir.
Çevre Kirliliği ve İklim Değişikliği açısından 2021 olumsuz etkiler yaracak tüm değerlerin zirve yaptığı bir
yıl oldu. Bu küresel sorunun neden olduğu kuraklık, aşırı hava olayları, deniz seviyesinde yükselme,
gıda arzında azalma gibi sorunlar ekonomik, siyasi ve sosyal istikrarsızlıkları, bölgesel çatışmaları ve
kitlesel göçleri tetikleyerek doğrudan ve dolaylı olarak deniz güvenliği sorunları yaratmaya devam
edebilecektir.

Bu değerlendirmelerin ışığında, birbiriyle etkileşim içerisinde olan tüm deniz güvenliği sorunları
birbirinin hem sebebi hem de sonucudur. Bu nedenle deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanması,
küresel stratejik planlamalardan, bölgesel ve ulusal operasyonel planlamalara ve taktik
tedbirlere uzanan, çok boyutlu tedbirlerin uluslararası iş birliği ve koordinasyon içerisinde
uygulanması ile mümkün görülmektedir.
Okuyacağınız değerlendirmede denizcilik endüstrisine yönelik tüm tehditler, riskler ve 2021
yılında karşılaşılan deniz güvenliği olaylarının tamamına yer vermek mümkün olmasa da temel
deniz suçlarına ve önemli deniz güvenliği olaylarına değinilerek, önümüzdeki dönemde deniz
ticaretinin güvenliğine yönelik öngörüler ve tavsiyelere yer verilmiş, deniz ticareti ve güvenliği
paydaşlarında farkındalık yaratılması amaçlanmıştır.

FARUK DOĞAN
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ
DENİZ GÜVENLİĞİ DANIŞMANI
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COVID-19
Deniz güvenliği değerlendirmelerinde klasik tehdit ve risk
sınıﬂandırmalarından biri olmasa da COVID-19 salgını, 2019 ve 2020 yılında
olduğu gibi 2021 yılında da küresel sektörleri doğrudan veya dolaylı olarak
etkileyen en önemli faktör oldu. Pandeminin başından itibaren geliştirilen
çeşitli önlem ve tedavi yöntemlerine rağmen, az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerin bu imkanlara erişiminde yaşanan sorunlar nedeniyle, salgın
tam olarak kontrol altına alınamadı. Sürecin belirsizliğini koruması, kısa
vadede çeşitli olumsuz gelişmeleri tetikledi. Özellikle ülkelerin
ekonomilerinde sebep olduğu enﬂasyon, daralma, işsizlik, likidite
sorunları ile diğer siyasi-ekonomik ve sosyal problemler, bu yönden
kırılgan olan ülkelerde çeşitli güvenlik risklerini de ortaya çıkardı. Bu
olumsuz ekonomik etkiler sadece gelişmemiş veya gelişmekte olan
ülkelerde değil, müreffeh ülkelerde de ciddi sıkıntıların görülmesine
sebep oldu. Dünyayı adeta örümcek ağı gibi saran bu küresel “domino
etkisinden” kuşkusuz denizcilik sektörü de hem ekonomik hem sosyal
hem de güvenlik yönünden payını aldı.
COVID-19 salgınının başından itibaren denizcilik sektörü çeşitli sorunlarla
karşı karşıya kaldı. Bunların başında, ticaret gemilerinin gemiadamlarını
değiştirmede yaşadığı sorunlar, bir kısım gemilerin eksik personelle seyir
yapmak zorunda kalması, gemilere uygulanan karantina ve liman iş
gücünde azalma nedeniyle liman önlerinde ve açıklarında görülen gemi
yığılmaları, silahlı korumalara getirilen seyahat kısıtlamaları, deniz suçları
ile mücadele eden donanma ve sahil güvenlik gemilerinde yaşanan
enfeksiyon vakaları nedeniyle deniz güvenlik gayretlerinin yoğunluğu ve
bütünlüğünde görülen aksaklıklar olarak gözlemlendi.
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Bu sorunlar ticaret gemilerini deniz güvenliği açısından daha hassas bir duruma getirdi.
2021 yılından itibaren gemiadamlarının aşılanması, personel değişimlerinde yaşanan sıkıntıların
azalması, limanların pandemi öncesi çalışma düzenine geri dönmesi ve salgının kısmen kontrol altına
alınmaya başlamasıyla da ticari gemilerinin maruz kalabileceği tehdit ve risklere karşı hassasiyeti
nispeten azaldı.
COVİD-19 pandemisinin kırılgan ekonomilerde ve zayıf yönetimlerde yaratacağı olumsuz etkilerin, deniz
suçlarını artırabileceği dikkate alınarak, önümüzdeki dönemde küresel salgının yeni varyantları veya
başka tür virüslerin yaratabileceği etkilerle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri daha da
istikrarsızlaştırabileceği ve bu durumun mevcut deniz güvenliğini olumsuz yönde etkilenebileceği
değerlendirilmektedir.
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SAVAŞ, İÇ SAVAŞ VE
SAVAŞ BENZERİ HAREKAT
2020 yılının dünya üzerindeki sıcak çatışma noktaları 2021’de de varlığını sürdürdü. Bunlara, yıl
içerisinde yeni ekonomik sorunların neden olduğu yönetimsel sorunlar ve jeopolitik istikrarsızlıklardan
kaynaklanan yeni çatışma noktaları da eklendi. 2021 itibariyle dünyada savaş halini sürdüren 174 ülke
var[1]. Bu ülkelerin birçoğu bir önceki savaşın ateşkesi sonrasında barış anlaşması imzalamayarak
mevcut statükoyu çatışmasız sürdüren ülkelerdir. Bununla birlikte, dünya üzerindeki hala sıcak
çatışmaların sürdüğü kriz noktalarının gerçek sayısı değerlendirme kriterlerine göre (savaş, iç savaş,
düşük yoğunluklu çatışma, silah kullanımı, hasar miktarı, müdahil olan taraﬂarın sayısı, vs.) 13 ile 27
arasında[2] değişmektedir[3]. Bu kapsamda, deniz güvenliğini etkileyen çatışma noktalarını kısaca
vurgulamak gerekirse;

Karadeniz:
•
Rusya - Ukrayna: Soğuk Savaş döneminde NATO ve Varşova Paktı’nın karşı karşıya geldiği
“kanat bölgelerinden” biri olan Karadeniz, 2000’li yılların başında, sahildar ülkelerin, Türkiye’nin
liderliğinde, deniz güvenliği için müşterek ve samimi gayretler gösterdiği muhtelif inisiyatiﬂerine sahne
olmuştu (Karadeniz Uyum Harekâtı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz İşbirliği Görev
Grubu, vs.)[4].
Bu gelişmeler sürerken, NATO 2004 yılında doğuya genişleyerek Karadeniz ülkelerinden Romanya ve
Bulgaristan’ı ittifaka dahil etti. Romanya ve Bulgaristan’ın 2007 yılında da Avrupa Birliği’ne (AB)
katılmasıyla AB de Karadeniz’e sahildar hale geldi. Takip eden süreçte ABD’nin her iki ülkede de üs
kurma girişimleri, sahildar ülkelerin Karadeniz güvenliği için diyalog çabalarını sekteye uğrattı. Ukrayna
ve Gürcistan’ın NATO ile mevcut ilişkilerini tam üyeliğe taşıma isteklerine karşı batının sergilediği ılımlı
yaklaşımlar ise Rusya’nın daha saldırgan politikalar izlemesine yol açtı.
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Bunun sonucunda, Rusya 2008’de Gürcistan’ın Güney Osetya ve Abhazya bölgelerine saldırdı. 2014’te de
Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı ilhak etti. Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik 2021’e kadar olan süreçte politik
seviyede devam etse de deniz ticaretini etkileyen olumsuz yansımaları gözlemlendi. Örneğin Rusya,
Ukrayna limanlarına uğrayarak kendi limanlarına gelen gemilere karşı alıkoyma da dahil çeşitli
yaptırımlar uyguladı. Ukrayna’nın Azak Denizi’ndeki Maruipol Limanı’na yönelik deniz ulaştırmasını
engelledi. Ukrayna da Rus Bayraklı ticaret gemilerinin limanlarına girmesine izin vermedi.
2021 yılı içerisinde hem NATO hem de ittifak dışı ülkelerin gemileri Montreux sınırlamaları dahilinde
Karadeniz’de müşterek tatbikat, eğitim veya müstakil liman ziyareti ya da “denizlerde seyir
serbestliği” (FoN) hakkının kullanımı maksadıyla çeşitli faaliyetler icra ettiler. Rusya özellikle batılı
ülkelerin savaş gemilerine karşı Karadeniz’deki unsurları ile zaman zaman tahrik seviyesine varan
tutumlar izlerken, Hazar ve Baltık Filotillalarından bazı gemilerini Karadeniz’e konuşlandırarak,
bölgedeki donanma varlığını artırdı. Karadeniz’de RF gemilerinin NATO gemileriyle karşılaştığı
süreçlerde çatışmanın eşiğine gelinen gerginlikler gözlemlendi.
2021 yılının sonuna gelindiğinde Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri yığınaklanmalarını artırarak, savaş
olasılığının her geçen gün daha da arttığı bir evreye girildi.
Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik uzlaşmaz ve saldırgan politikalarına devam etmesi halinde, bölgedeki
gerilimlerin yakın ve orta vadede artarak devam etmesi muhtemeldir[5]. Bölgede olası bir sıcak çatışma
Karadeniz’deki deniz ticaretinin güvenliğini de olumsuz etkileyebilecektir. Bu nedenle Karadeniz
potansiyel bir çatışma alanı olarak dikkatle takip edilmelidir. Ayrıca Karadeniz’e sahildar olmayan
ülkelerin mevcut gerginliği daha da tırmandırmasına mani olmak üzere, Türkiye tarafından, Montreux ile
sağlanan statükonun korunmasına dikkat edilmelidir.

Şekil 1-KAYNAK: https://www.controlrisks.com/riskmap/maps
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Akdeniz:
•
Suriye-İsrail arasında “bitmeyen savaş” da denilen savaş hali 1948’den beri devam
etmektedir. Sürekli çatışmalara sahne olmasa da her iki tarafın zaman zaman belirli hedeﬂere yönelik
saldırıları gözlemlenmektedir[6]. 2011 yılından itibaren başlayan Suriye iç savaşı bölgeyi daha da
istikrarsızlaştıran diğer bir silahlı çatışma olmuştur. 2012’de Suriye tarafından Türkiye topraklarına atılan
mermilere karşılık olarak, Türkiye’nin de belirli hedeﬂerle sınırlı olmak üzere başlattığı bölgesel
misillemeler neticesinde, Türkiye de çatışmaların yeni bir tarafı haline gelmiştir. Bu süreçte Suriye’nin
stratejik mütteﬁki Rusya Federasyonu’nun, Suriye’deki çatışmalara hükümet güçlerinin yanında
katılması, bu operasyonlardan bazılarını Türkiye ile koordine ederken, bazılarında da karşı karşıya
gelinen durumlar yaşanması, bölgedeki istikrarsızlığı daha karmaşık hale getirmiştir. Aynı dönemde ABD
“İŞİD ile mücadele” etme gerekçesiyle Irak-Suriye arasındaki bölgede harekât icra etmiş ve bunlardan
bazılarına Türkiye de uluslararası gücün bir üyesi olarak katılmıştır. Böylelikle çok taraﬂı, uluslararası ve
birden fazla silahlı çatışmanın yer aldığı bu bölge daha da istikrarsızlaşmıştır. Ayrıca kuzey Suriye’de
ABD tarafından politik, askeri ve lojistik olarak desteklenen PKK bağlantılı ayrılıkçı terörist grup olan
YPG’nin de Suriye’deki bu istikrarsız durumu istismar ederek, bölgede harekât icra eden Türk güçlerine
ve desteklediği Suriyeli gruplara saldırması sonucunda çatışmalar çok taraﬂı ve yüksek riskli bir evreye
girmiştir. Bugüne kadar devam eden çatışmalarda 30 bini çocuk olmak üzere, 227 bin sivil hayatını
kaybetmiş, 5,6 milyondan fazla sivil Türkiye ve diğer komşu ülkelere göç etmiş, 6,7 milyon sivil de
evlerinden edilerek ülke içinde göç etmek zorunda kalmıştır [7].
Suriye’de neredeyse 10 yıldır devam eden bu çatışmaların deniz ticaretine ve traﬁğine ciddi bir etkisi
neyse ki şimdilik söz konusu değildir. Doğu Akdeniz'e sahildar ülkelerin donanma güçleri ve sahil
güvenlik unsurları tarafından, bölgede olması muhtemel deniz suçlarına karşı önemli bir caydırıcılık
sağlanmaktadır. Ayrıca 2006’dan beri Lübnan açıklarında karakol icra eden Birleşmiş Milletler’in Deniz
Gücü UNIFIL, Suriye’nin Tartus kentinde 1971’den itibaren üslenen Rusya Deniz Kuvvetleri unsurları ve
GKRY’deki üslerine istinaden zaman zaman bölgede varlık gösteren Fransa ve İngiltere donanma
unsurları ile ABD donanma unsurlarının varlık göstermesi göz önünde bulundurulduğunda, Doğu
Akdeniz adeta uluslararası deniz kuvvetlerinin gösteri alanı haline gelmiştir.
Doğu Akdeniz'de ticari denizciliğe yönelik tehdit şu anda düşük[8] olarak değerlendirilmekle birlikte,
bölgedeki en büyük insani sorunlardan biri olan düzensiz göç, deniz güvenliğini de etkileyebilecek bir
potansiyele sahiptir.
Önümüzdeki dönemde, Suriye’deki çatışmaların artması ve mevcut durumu daha olumsuz yönde
etkileyebilecek müdahalelerin olması halinde, istikrarsızlıkların artarak, düşük yoğunluklu çatışmaların
savaşa dönüşebileceği ve deniz güvenliğini de etkileyebilecek daha tehlikeli yansımalarının olabileceği
değerlendirilmektedir.

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ 2021 YILI DENİZ TİCARETİ KÜRESEL DENİZ GÜVENLİĞİ RAPORU

2021 YILINDA DENİZ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN TEHDİT VE RİSKLER
SAVAŞ, İÇ SAVAŞ VE SAVAŞ BENZERİ HAREKAT

•
İsrail-Filistin çatışması geçtiğimiz yüzyılın ortalarından günümüze kadar intikal eden en uzun
süreli savaşlardan biridir. Dünya 2021 yılında son on yıldaki en yıkıcı dördüncü Gazze-İsrail savaşına
şahit olmuştur. Gelinen durum itibariyle barış ve iki devletli bir çözüm olasılığı çok düşük
görünmektedir[9]. Ülke içerisinde zaman zaman sivilleri de hedef alan çatışmalar bazı bölgelerde
şiddetlense de sivil deniz traﬁğini etkileyecek önemli bir gelişme yaşanmamıştır. Burada en önemli
etkenin Filistinlilerin deniz alanını etki altına alacak saldırı unsurlarından yoksun olması ve İsrail
Donanmasının deniz yetki alanlarındaki yoğun kontrolü olduğu anlaşılmaktadır.
İsrail-Filistin çatışmalarının deniz güvenliğine doğrudan bir etkisi görülmese de 2002’den beri İran’la
İsrail arasında süregelen ve “ilan edilmemiş savaş” olarak da adlandırılan karşılıklı saldırıların birçoğu,
söz konusu ülkelerle bağlantılı ticaret gemilerini hedef almaktadır. 2002’den bugüne kadar hedef alınan
14 ticaret gemisinin 5’ine Akdeniz’de saldırıldığı ve yine bu 14 saldırının 5’inin 2021 yılında gerçekleştiği
görülmektedir[10].
•
Libya’da Muammer Kaddaﬁ liderliğindeki yaklaşık 40 yıllık nispeten “istikrarlı” bir dönem
sonrasında, 2011 yılında başlayan iç savaş günümüze kadar gelen istikrarsızlık ve çatışmalarla dolu bir
süreci başlatmıştır. İki aşamada devam eden iç savaşa Libya içindeki muhalif grup ve kabilelerin yanı
sıra ülke dışından bazı silahlı (savaşçı/terörist) grupların ve devletlerin doğrudan ve/veya dolaylı
şekilde müdahil olması ile çok taraﬂı bir “vekalet savaşına” dönüşmüştür. Söz konusu iç savaş 2020’den
itibaren alçak yoğunluklu çatışmalar içeren bir ateşkes sürecine girmiştir.
Çeşitli deniz güvenlik otoriteleri tarafından yayımlanan ve geçerliliğini koruyan ikazlarda, füze, roket,
ağır silah mermisi, mayın, küçük silahlar, uçaklar ve insansız hava araçları dahil çeşitli tehditlerin bu
bölgede faaliyet gösteren tüm ticari gemiler için doğrudan bir risk oluşturduğu belirtilmiştir[11].
Bu süreçte Libya karasularına ve limanlarına giren bazı ticaret gemilerinin çatışmalarda isabet aldığı,
alıkonulduğu, mallarına el konulduğu, gemiadamlarının tutuklandığı yönünde muhtelif raporlar
mevcuttur. Ayrıca, Libya limanları ve deniz yetki alanlarında silah, uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı
vakaları ile kontrolsüz göç faaliyetlerinde de artış olduğu da bildirilmektedir[12].
Kızıl Deniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi, Arap Denizi ve Basra Körfezi
Bu coğrafya deniz ulaştırma hatlarındaki üç önemli deniz düğüm noktasının (Süveyş Kanalı, Bab ElMendeb Boğazı, Hürmüz Boğazı) üzerinde bulunduğu, dünyanın en önemli deniz otoyollarından birisidir.
Dünya deniz ticareti açısından hayati derecede öneme sahip, Süveyş Kanalı ile Basra Limanı arasındaki
bu geniş deniz sahası, aynı zamanda sahildar ülkelerdeki farklı çatışma alanlarını da içeren en riskli
güzergahlardan biri olmaya devam etmektedir.
İran’ın 1980'lerden itibaren, sahildar ülkelerin petrol ticaretini sekteye uğratmak üzere Basra Körfez'ine
zaman zaman mayın döktüğü yönünde istihbarat raporları mevcuttur. Ayrıca Irak’ın, 1990-1991 yıllarında
ABD ile olan Birinci Körfez Savaşı sırasında Basra Körfezi'nde yaklaşık 1.500 deniz mayını döktüğü de
bilinmektedir. Bu mayınlardan bir kısmının temizlenemeyerek yerinde kalması veya serbestçe
sürüklenmesi çok muhtemeldir[13]. Bu nedenle deniz mayınları Basra Körfezi'nde seyir için hala dikkate
alınması gereken bir tehlikedir.
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Son yıllarda ise Basra’dan Süveyş Kanalı’na kadar olan güzergahta, özellikle İran petrolü taşıyan
tankerlere ve İsrail bağlantılı ticaret gemilerine “kimin tarafından yapıldığı belli olmayan” misilleme
görünümlü saldırıların devam ettiği görülmektedir. Bu tür olaylar 2021’de nispeten azalsa da bölgede
seyreden deniz traﬁği için risk teşkil etmeye devam etmektedir[14].
Bu nedenle, 2021 başında Deniz Endüstrisi Kurumları müşterek bir çalışma yaparak, ticari deniz
taşımacılığı sektörüne “Basra Körfezi, Umman Körfezi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de Faaliyet Gösteren
Gemiler için bir dizi Risk Azaltıcı Tedbirler Kılavuzu” yayımlayarak, çeşitli önerilerde bulunmuştur[15]. Bu
güzergahtaki çatışma alanlarına da kısaca değinmek gerekirse;
•
Ethopia’da hükümet güçleri ile ülke içindeki ayrılıkçı güçler arasındaki çatışmalar iki yılı aşkın
süredir devam ediyor. İç savaş ülkenin ve bölgenin istikrarını olumsuz yönde etkiledi. On binlerce insan
hayatını kaybetti, evlerinden edildi ve ülkenin kuzeyi açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ethopia’nın
denizle bir bağlantısı olmasa da bu ülkedeki istikrarsızlıkların komşuları olan ve kritik deniz yolları
üzerinde bulunan, Somali, Cibuti, Eritre ve Sudan’ı etkileyebileceği, hatta Mısır ve Sudan’ın Ethopia’nın
Kuzeyinde Nil Nehri üzerinde bulunan Rönesans Barajında su tutmaya başlamasını bahane ederek bu
istikrarsızlıklardan faydalanmak isteyebileceği ve çatışmalara müdahil olabileceği yönünde
değerlendirmeler mevcuttur[16]. Bu durum Süveyş Kanalı’ndan Aden Körfezi’ne kadar olan deniz
ulaştırma yollarını kullanan ülkelerin olası gelişmelere karşı daha dikkatli olmalarını gerektiriyor.
•
Yemen’de 2014 yılının sonlarında başlayan iç savaş, uluslararası müdahaleler ve komşu
ülkelere yapılan saldırılarla “çok taraﬂı bir iç savaş” statüsünün ötesine geçti. İsyancı grup Husiler ile
Yemen Hükümet güçleri arasındaki çatışmalar 2021’de de devam etti. Arap Gücünün, Aden Körfezi, Bab
El-Mendeb ve Kızıl Deniz’deki deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak maksadıyla, Suudi Arabistan
liderliğinde oluşturduğu “Müdahale Gücünün” başta Yemen limanlarının kontrolü olmak üzere, ülkeye
müdahalesi Suudi Arabistan ve mütteﬁklerini de Husilerin hedeﬁ haline getirdi.
Husi isyancıları 2021 yılında Suudi Arabistan petrol tankerlerine, tesislere ve uluslararası havaalanlarına
füze ve drone saldırıları düzenledi. Yemen karasularında (12 deniz mili) seyreden ticaret gemileri
karadaki savaşın hedef gözetmeyen mermilerinden kaynaklanan yüksek tali hasara maruz kaldılar.
Ayrıca bir deniz gücüne sahip olmasalar da Husili isyancılar patlayıcı yüklü botlarla Suudi Arabistan ve
mütteﬁklerine ait deniz hedeﬂerine intihar saldırıları planladılar[17]. Husiler tarafından Yemen'deki
önemli limanlara erişimi engellemek için deniz mayınlarının kullanıldığı da bazı istihbarat raporlarında
belirtiliyor[18].
Zaman zaman yerel ateşkesler yapılsa da bu durum henüz ülkede daha geniş bir barış sürecine
dönüşmedi. Yemen'de günden güne kötüleşen güvenlik durumu, sivillerin açlık, susuzluk ve diğer insani
risklerle karşı karşıya kalmasını da beraberinde getiriyor[19].
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Güvenlik kuruluşlarının bölgeden geçen gemileri yüksek düzeyde tehdide maruz kalabilecekleri
konusundaki uyarıları geçerliliğini korumaktadır[20]. Bu çerçevede, Yemen’deki çatışmaların doğrudan
bir hedeﬁ olmasa da Aden Körfezi ve Bab El Mendeb’de seyreden transit ticaret gemilerinin Bölgedeki
Birleşik Deniz Gücü (CMF) tarafından ilan edilen Deniz Güvenliği Transit Koridorunu (MSTC)
kullanmasının[21] güvenlik ve emniyetleri açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
•
Somali’de Federal Hükümet güçleri ile başta El-Şabab örgütü olmak üzere çeşitli militan
gruplar arasındaki çatışmalar on beşinci yılına girdi. Ülkede yaşanan iç savaş, devam eden silahlı
çatışmalar, güvensizlik, devlet korumasının olmaması ve tekrar eden insani krizler, Somalili sivilleri ciddi
sıkıntılara maruz bıraktı. Bugüne kadar yaklaşık 2,6 milyon Somalili ülke içinde evlerinden edilmiş
şekilde yaşamak zorunda bırakıldı. Deniz ticareti ve deniz güvenliği ile ilgili özel kurum ve kuruluşların
ortak değerlendirmesinde, karadaki bu istikrarsızlık ve silahlı çatışmaların sürmesi nedeniyle, Somali
deniz yetki alanları hala Yüksek Risk Sahası (HRA) olarak gösterilmekte ve ticari gemilere yönelik olası
deniz haydutluğu saldırıları için bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.
•
İran ve ABD arasında var olan politik kriz 2019’dan itibaren en üst seviyeye çıktı. Bölge
ülkelerinin petrol ihracatının ve deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlamak üzere ABD’nin bölgede
devamlı kuvvet bulundurması, Irak’ta tespit ettiği İran hedeﬂerine saldırması, İran petrolü ve
hammaddelerinin ihracatına karşı 2018’den itibaren başlattığı yaptırım kararının uygulanması
konusunda dünya ülkeleri üzerindeki baskı politikası, iki ülkeyi birçok kere çatışmanın eşiğine
getirmiştir. Bu süreçte Basra Körfezi’nde ve Kızıl Deniz’de ABD’ye mütteﬁk bazı ülkelerin ticaret
gemilerine ve petrol terminallerine karşı, kaynağı belirlenemeyen intihar dronu veya füze saldırıları,
İran’ın misillemesi olarak kabul edilmiştir[22].
Ayrıca, İran bağlantılı tankerlere yönelik İsrail tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilen saldırılara
misilleme mahiyetinde olduğu anlaşılan bazı saldırılar da kaydedilmiştir. İran’ın Gölge Savaşı (Shadow
War[23]) adı verilen bu yeni tür saldırılara, 2021 yılında, Basra Körfezi’nde 10’dan fazla ticaret gemisi
hedef olmuştur.
•
Irak deniz güvenliği açısından bir süredir çok sık gündeme gelmese de 2020 yılının son günü
Basra Körfezinde Irak’a ait bir offshore petrol terminalindeki Liberya bayraklı bir tankerin gövdesine
yerleştirilmiş bir limpet mayının bulunması, Irak limanlarında bulunan gemilerin de hedef
alınabileceğini gösterdi.
Son dönemde, ABD askeri güçlerinin Irak topraklarındaki varlığını sürdürmesi, Irak’ın Suudi Arabistan ve
diğer ABD mütteﬁki Körfez Ülkeleriyle Basra Körfezine yönelik “Kolektif Güvenlik İttifakı” girişimlerinin
içinde yer alması, bu ülkeye yönelik deniz ulaştırmasını İran’ın hedeﬁ haline getirebileceği
değerlendirilmektedir.
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•
Pakistan ve Hindistan’ın 1947'deki bölünmeden bu yana devam eden geleneksel rekabeti,
Keşmir Bölgesinde zaman zaman meydana gelen küçük çaplı çatışmalarla sınırlı kaldı. Hindistan’ın
denizde sayıca ve niteliksel olarak Pakistan’dan daha güçlü bir donanmaya sahip olması, bugüne kadar
denizde sıcak bir çatışmanın oluşmasının önünde caydırıcı bir etken oldu. Bununla birlikte Pakistan’ın
son yıllarda Çin ve Türkiye’den yaptığı gemi alımlarıyla, Hint Okyanusunda daha etkin bir deniz gücüne
sahip olmasının[24], önümüzdeki dönemde Hindistan’la karadaki rekabetini denizlere de taşınma riskini
beraberinde getirebileceği değerlendirilmektedir.
Hint Okyanusu'ndaki çatışma riskleri sadece Pakistan-Hindistan rekabeti ile sınırlı değildir. 2008
Bombay saldırıları, Pakistan'ın ülke sınırları içinde en fazla etkilendiği terörizmin okyanusları da
kullanmaya başladığını ve deniz terörünün bu bölgede artık büyük bir tehdit olduğunu göstermektedir.
Buna mukabil, Pakistan bölgedeki deniz suçlarının önlenmesi maksadıyla oluşturulan koalisyonların
içinde yer alarak, Hindistan da müstakil veya bölgedeki diğer inisiyatiﬂerle koordineli bir şekilde deniz
güvenlik harekatları icra ederek, kararlılıkla bölgesindeki deniz güvenliğine aktif olarak katkı
sağlamaktadır.
•
Afganistan, ABD’nin 2021 yılı başında ani bir kararla topraklarından çekilmesi sonrasında,
Taliban’ın ülkenin tamamına hakim olma mücadelesi ve buna bağlı iç savaş, belirli bölgelerle sınırlı
kalsa da devam etmektedir. Ülkedeki güvenlik son derece kötüleşirken, oluşan ekonomik ve siyasi
istikrarsızlıklar sivilleri göçe zorlamaktadır.
Afganistan doğrudan deniz güvenliğini etkileyebilecek bir coğraﬁ konumda olmasa da ülkedeki yönetim
ve güvenlik zaﬁyeti nedeniyle ülkenin terör örgütlerine güvenli barınak haline dönüşmesi göz önünde
bulundurulmalıdır. Bunun sonucunda ülkedeki terörün deniz yoluyla diğer ülkelere taşınması veya
doğrudan deniz ticaretini hedef alması dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir risk faktörüdür.
Ayrıca ülkedeki olumsuz koşullar nedeniyle, sivil halkın bölgedeki kitlesel göçü çoktan denizlere
ulaşmıştır. Afganistan kaynaklı sözü edilen doğrudan ve dolaylı risklerin, 2022 yılında da deniz
güvenliğini etkileyebilecek sorunlar olarak gündemimizde olması beklenmektedir.
Bengal Körfezi, Andaman Denizi, Çin Denizi
Arap Denizi-Pasiﬁk okyanusu güzergahında dünyanın en yoğun limanlarını, deniz traﬁğini ve deniz
düğüm noktalarını içeren bu coğrafya, aynı zamanda bir kısmı çok uzun süreli olan çeşitli istikrarsızlıklar
ve çatışma alanları açısından küresel deniz güvenliği üzerinde ciddi etki yaratabilecek bir potansiyele
sahiptir.
•
Myanmar: Bengal Körfezinde, Güney ve Güneydoğu Asya'yı birbirine bağlayan deniz ulaştırma
yolları üzerinde yer alan Myanmar’da Şubat 2021’de yapılan askeri darbe sonrasında başlayan
protestoların isyan ve silahlı çatışmaya dönüşmesi, ülkeyi bir iç savaşa sürüklemiştir. Myanmar'daki
güvenlik sorunları her ne kadar denizcilik alanındaki güvenlik risklerini artırsa da ağırlıklı olarak kara
temelli olmaya devam etmektedir[25].
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Bununla birlikte, söz konusu çatışmalar denizde sığınmacı göçünün ve başta silah/uyuşturucu
kaçakçılığı olmak üzere diğer deniz suçlarının artmasına sebep olmuştur. Bölgesel değerlendirmelerde,
özellikle Güney ve Güneydoğu Asya'da hızla büyüyen İŞİD varlığı ile bağlantılı silah kaçakçılığının
Myanmar'ın ulusal güvenliği için daha büyük bir tehdit haline geldiği, Myanmar’daki söz konusu
istikrarsızlıkların kontrol altına alınarak, deniz ulaştırma yollarının güvenliğinin sağlanması maksadıyla
dış müdahalelerin bile söz konusu olabileceği belirtilmektedir 26].
•
Çin’in Güney Çin Denizi’nde, Vietnam, Tayvan ve Filipinler ile Doğu Çin Denizi’nde ise Japonya
ile deniz yetki alanları ve toprak anlaşmazlıkları bir yandan çözümsüzlük sürecini korurken diğer
taraftan bölgede çatışma riskini her geçen gün arttırmaktadır.
Güney Çin Denizi’ndeki gerilimler Çin, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayvan, Brunei ve Vietnam da dahil,
toprak üzerine hak talebinde bulunan birden fazla devleti ilgilendiren çok taraﬂı bir meseledir.
Güney Çin Denizi, Çin'in bölgede kuvvet aktarımı ve yetki alanları konularındaki hak iddialarına yönelik
hırslı yaklaşımları açısından kilit bir bölgedir. Küresel ticaret açısından da çok önemli bir bölge olan
Güney Çin Denizi’ndeki çatışmanın yüksek olasılığı ve ticari etkileri, denizcilik şirketleri için endişe verici
ve her an başlama ihtimali olan bir çatışma riskidir. Çin’in geçtiğimiz yıl bölgedeki askeri faaliyetlerini
rekor seviyede artırarak, bölge ülkeleri üzerinde baskı ve nüfuz kurma politikası saldırı tehdidi olarak
algılanmakta ve bölge dışı ülkelerin de müdahil olabileceği çatışma ve hatta savaş riskini artırmaktadır.
Doğu Çin Denizi'nde, muhtemel çatışma alanlarından ikisini oluşturabilecek konular ise Çin ile Japonya
arasında Senkaku Adaları'nın egemenliği ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorunlarıdır. Çin’in
01 Şubat 2021'de değiştirilen Sahil Güvenlik Yasası Senkaku Adaları'nı çevreleyen karasularında yaşanan
gerginliği daha ciddi bir seviyeye taşımıştır. Çin’in bu bölgedeki Japon balıkçı teknelerine karşı savaş
gemileri veya sahil güvenlik gemileriyle yaptırım uygulamaya kalkması, Japon bayraklı balıkçı teknelerini
zor kullanarak uzaklaştırması, bunlara ilaveten “deniz milisleri” denilen devlet kontrolündeki sivil
balıkçı gemileri ile çarparak veya batırarak göz dağı vermeye çalışması ya da yüzlerce balıkçı gemisi ile
bölgede ﬁili durum yaratma girişimleri, mevcut durumu her geçen gün daha da tırmandırmaktadır. Söz
konusu adaların deniz ulaştırma hatlarına olan mesafeleri nedeniyle ticari gemiler için şimdilik önemli
bir risk teşkil etmemektedir[27]. Bununla birlikte belirtilen gerginliklerin sıcak çatışmaya dönüşmesi ve
yayılması durumunda, Doğu Çin Denizi'ndeki sivil deniz traﬁği için önemli bir tehdit oluşturabileceği
değerlendirilmektedir[28].
Çin’in bölgede karşı karşıya kaldığı bir diğer güç de hiç kuşkusuz ABD’dir. Geçmişte Çin’in doğrudan
desteklediği Kuzey Kore ve Vietnam ile savaşan taraﬂardan biri olarak ABD, Çin’in doğal rakiplerinden
biri olarak bölge güvenliğini ve dengelerini etkilemeye devam etmektedir. Çin’in Tayvan ile birleşme
hayalleri barışçı yöntemlerden, işgale kadar birçok farklı ihtimalat planını içermektedir.
ABD ise Tayvan’ın yakın mütteﬁki olarak Çin’in bu yöndeki oldu-bittilerine izin vermeyecek şekilde
bölgede güçlü şekilde varlık göstermeye devam etmektedir. ABD ile Çin arasında süren bu “Soğuk
Savaşın” tek nedeni geçmişten gelen rekabetler ve Tayvan konusu değildir.
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Şu anda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in 2030 yılına kadar ABD’yi geçerek birinci sıraya
yerleşmesi öngörülmektedir[29]. Çin’in ucuz iş gücü, insan haklarına aykırı ve anti-demokratik
uygulamalarla büyük bir ivme ile dünya ekonomisini domine edebilecek bir konuma gelmesi başta ABD
olmak üzere batılı ekonomileri endişelendirmektedir. Bu nedenle ABD, Ocak 2018'de, Çin'i "haksız ticaret
uygulamaları" ve “ﬁkri mülkiyet hırsızlığı” olarak nitelendirdiği konularda zorlamak amacıyla, Çin'e
gümrük ve diğer ticaret engelleri uygulamaya başlamıştır.
ABD’nin bu yaptırımlarına karşı Çin hükümeti de muhtelif ticari misillemelerde bulunmaktadır. Bu
şekilde sürmekte olan Çin-ABD “Ticaret savaşı” 2019'a kadar tırmandıktan sonra, Ocak 2020'de her iki
taraf geçici çözüm içeren bir anlaşmaya varmış olsa da Çin'in kararlaştırılan Amerikan mallarını ve
hizmetlerini satın almaması nedeniyle, anlaşma Aralık 2021'de sona ermiştir.
2021 ﬁili bir ABD-ÇİN savaşından en çok bahsedilen bir yıl olmuştur. Her iki ülke de birbirinin faaliyet
gösterdiği coğrafyalarda üs kurarak, donanma unsurlarını liman ziyaretleri veya tatbikatlara göndererek,
deniz ticaret merkezleri veya güzergahları oluşturarak ya da diğer farklı “yumuşak güç” uygulamaları ile
adeta deniz aşırı “çevreleme hamleleri” (containment moves) gerçekleştirmişlerdir.
Bu hamlelerin sonuncusu, ABD liderliğinde gerçekleştirilen, Avustralya-İngiltere ve ABD’nin 15 Eylül
2021’de oluşturduğu AUKUS stratejik ortaklığı oldu. Avustralya’nın nükleer denizaltı ihtiyaçlarının
karşılanmasının yanı sıra siber yetenekler, yapay zekâ ve kuantum teknolojileri konusunda iş birliğini
içeren bu yeni ortaklık, 2021’in son çeyreğinde Güney Çin Denizi başta olmak üzere, Pasiﬁk’te dengeleri
değiştirecek önemli bir gelişme oldu[30].
Çin tarafından “Soğuk Savaş” olarak nitelendirilen bu gelişmenin, önümüzdeki dönemde gerginlikleri
tırmandırabileceği, Çin’in misilleme tarzı askeri, ekonomik ve/veya politik reaksiyonlarının gündeme
gelebileceği değerlendirilmektedir[31]. Halihazırda küresel çıkar dengelerinin kontrol ettiği bölgesel bir
gerginlik şeklinde süren ÇİN-ABD çatışmasının sıcak bir çatışmaya dönüşme ihtimali zayıf görünse de
söz konusu ülkelerin misilleme veya ekonomik engelleme maksadıyla, birbirinin ticari gemilerine karşı
uygulamaya koyabileceği yaptırım ve kontrollerin küresel deniz ticaretini de olumsuz etkileyebileceği
değerlendirilmektedir.
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DENİZDE TERÖRİZM
Terör örgütleri işin içine girdiğinde, denizde terörizm ile deniz haydutluğu
arasındaki farkı algılamak zorlaşmaktadır. Her iki suç da uluslararası suç
olarak sınıﬂandırılmaktadır.
Deniz haydutluğu ve terörizmin birbiriyle ortak noktası, ikisinde de silah
kullanılmasıdır. Bu nedenle her iki eylemde de şiddet ve sonrasında zayiat
olma olasılığı yüksektir. Ayırım sadece birincil amaçları net olduğunda
yapılabilir. Deniz haydutluğunun amacı ﬁnansal kazanç elde etmektir.
Deniz terörizmi ise bir gemiye saldırma veya gemiyi kaçırma konusunda
siyasi motivasyona sahiptir. Deniz haydutları eylemleri sonrasında
sessizce çalışma eğilimindeyken, teröristlerin seslerini halka duyurması
gerekir.
Deniz güvenliği açısından bakıldığında, en tehlikeli durum senaryosu,
terör grupları tarafından veya bir devletin kontrolündeki terör örgütü
tarafından, deniz ticaret hatlarında veya bir kısım limanlarda ticareti
engellemek amacıyla, deniz ticaret unsurlarını, varlıklarını ve altyapısını
hedef alan terör saldırılarıdır.
2021 yılında herhangi bir denizde terörizm olayı rapor edilmedi. Ülkelerin
COVID-19’un önlenmesi için 2019 yılından beri uyguladığı seyahat
kısıtlamaları ile sınır kapılarında ve limanlarda artan kontrollerin,
uluslararası terör şebekelerinin faaliyetlerinin azalmasına önemli ölçüde
katkı sağlamış olması kuvvetle muhtemeldir. Bununla birlikte, karadaki
terör hareketlerinin, çeşitli şekillerde deniz güvenliğine yansımaları da
gözlemlenmiştir.
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Şekil 2-KAYNAK: GEOS GROUPE ADIT
2021 yılında meydana gelen terör olaylarını incelediğimizde; toplam 18 terör saldırısının 9’unun Asya
ülkelerinde (Afganistan, Pakistan, Endonezya, Suriye, Irak İsrail), 7’sinin Afrika ülkelerinde (Nijerya,
Burkina Faso, Mozambik, Somali, Mali) olduğu, bu saldırılarda en fazla sivil hayat kaybının Afganistan,
Burkina Faso ve Mozambik’te görüldüğü ve yüzlerce sivilin de yaralandığı tespit edilmiştir[32].
Saldırıların çoğunda İŞİD (DAEŞ) aşırı dinci terör örgütünün sorumluluğu üslendiği, bununla birlikte
Hizbullah (Irak), Hamas (İsrail), Taliban (Pakistan), Al Shabaab (Somali ve Mozambik), Boko Haram
(Nijerya) gibi örgütlerin faaliyet gösterdikleri bölgelerde İŞİD ve diğer aşırı dinci terör örgütleriyle yakın
irtibat halinde oldukları rapor edilmektedir. Özellikle İŞİD’in bir terör ağı oluşturarak, Afrika'daki El
Kaide bağlantılı örgütlerin yayılmasını desteklediği, terör örgütünün insan kaynağını oluşturan cihatçı
militanların Mısır, Irak, Libya, Suriye, Yemen ve Afganistan ile istikrarsız yönetimlerin bulunduğu diğer
coğrafyalarda, özellikle silahlı çatışmaların sürdüğü bölgelerde barındıkları görülmektedir.
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Karada olan bu terör saldırıları ekonomik ve idari açıdan kırılgan ülkeleri daha da
istikrarsızlaştırmaktadır. İç savaşlar ve çatışmalar, yönetim zaﬁyeti yaşayan ülkelerde güvenlik
durumunu daha da hassas hale getirmekte ve özellikle Afrika ülkeleri, Afganistan ve Suriye’de
görüldüğü gibi, sivil halkın daha güvenli gördükleri ülkelere kitlesel göç etmesine neden olmaktadır.
Düzensiz göçün adeta terminali olan, güvensiz bölgelere komşu kıyı şehirlerinde mülteci nüfusunun ve
buna bağlı olarak denizden düzensiz göçün artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, göç alan ülkelerin sahil
şehirlerinde artan işsizlik ve bozulan ekonomik koşullar, kişileri suç şebekelerinin ağına sürüklemekte
ve buna paralel olarak da deniz suçlarında nispi artış gözlemlenmektedir.
Önümüzdeki dönemde, COVID-19 pandemisinin olumsuz ekonomik, sosyal ve siyasi etkilerinin “dalga
etkisi” ile artması ve daha geniş bölgeleri tesir altına almasıyla kırılgan ekonomilerdeki
istikrarsızlıkların, terör örgütlerinin istismarına daha uygun ortamlar hazırlayabileceği açıktır.
Bu durumun doğrudan veya dolaylı olumsuz etkilerinin de terör faaliyetlerinin artmasına, deniz
güvenliğinin bozulmasına ve deniz ticaretinin olumsuz etkilenmesine sebep olabileceği
değerlendirilmektedir.
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DENİZ HAYDUTLUĞU
VE SİLAHLI SOYGUN
Deniz haydutluğu ve silahlı soygun
faaliyetleri son 20 yıldan beri dünya deniz
ulaştırma yollarının güvenliğini tehdit eden
en önemli yasa dışı faaliyet olmuştur.
Özellikle Aden Körfezi, Hint Okyanusu,
Malaca ve Singapur Boğazları, Güney Çin
Denizi ve Gine Körfezinde yoğunlukla
olmak üzere, deniz haydutları tarafından
onlarca ticaret gemisi kaçırılmış, yüzlerce
gemi adamı rehin alınmış, tonlarca ticari
mal zorla alıkonulmuş ve deniz haydutluğu
saldırılarında yaralanan, hayatını kaybeden
gemi adamları olmuştur.
Deniz haydutluğunun en yoğun yaşandığı
2000-2011 yılları arasında dünya
ekonomisine ticari dolandırıcılık, kargo
kaybı veya gecikme nedeniyle yıllık 6,6-6,9
milyar ABD doları arasında zarar verdiği
tahmin edilmektedir[33].

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ 2021 YILI DENİZ TİCARETİ KÜRESEL DENİZ GÜVENLİĞİ RAPORU

2021 YILINDA DENİZ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN TEHDİT VE RİSKLER
DENİZ HAYDUTLUĞU VE SİLAHLI SOYGUN

Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği ve bölge ülkelerinin özellikle Aden Körfezi ve Hint Okyanusunda
denizdeki koordineli askeri ve sivil gayretleri, Bölgesel Raporlama Merkezleri ve Organizasyonları ile
Denizcilik Birlikleri, ticari istihbarat sağlayıcıları veya yerel kaynakların istihbarat paylaşımları, tehdit ve
risk değerlendirmeleri ve ticaret gemileri tarafından uygulanan tedbirler sayesinde deniz haydutluğu ve
silahlı soygun sayıları ciddi oranda azaltılabilmiştir[34].
Bunun sonucunda, Somali deniz yetki alanları ve Hint Okyanusu’ndan Aden Körfezi yaklaşma sularına
kadar olan deniz sahasında rapor edilen deniz haydutluğu vakaları son 3 yılda neredeyse tamamen
bitmiştir. Bu düşüş eğilimini takiben, önde gelen denizcilik kuruluşları (BIMCO, ICF, INTERTANKO,
INTERCARGO ve OCIMF), Hint Okyanusu'ndaki Yüksek Riskli Alanın (HRA) coğraﬁ sınırlarını 1 Eylül
2021'den itibaren geçerli olmak üzere Somali ve Yemen karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgeleriyle
sınırlayacak şekilde küçültmüşlerdir[35].
Somali Bölgesi, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu civarında deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakaları
kontrol altına alınarak, sıfırlandıysa da dünyadaki diğer kritik deniz ulaştırma yollarında ve deniz düğüm
noktalarında deniz haydutluğu olaylarının tamamen kontrol altına alınması mümkün olamamıştır.
Bununla birlikte, Uluslararası Ticaret Odası Denizcilik Oﬁsinin (ICC-IMB) 2022 başında yayımladığı “2021
yılı Dünya Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Raporu”na göre, deniz haydutluğu ve silahlı soygun
saldırıları 1994'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaşmıştır[36].

Şekil 4-KAYNAK: Uluslararası Ticaret Odası Denizcilik Oﬁsinin (ICC-IMB) 2021 yılı Dünya Deniz Haydutluğu
ve Silahlı Soygun Raporu
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Sadece son üç yılın rapor edilen deniz haydutluğu ve silahlı soygun olay sayılarını değerlendirmek
gerekirse; 2019’da 162, 2020’de 195 ve 2021’de 132 vaka kaydedildiğini görmekteyiz. Bu rakamlar
dünyadaki gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde; 2019 sonunda dünyayı etkisi altına almaya
başlayan COVID-19 pandemisinin denizcilik sektörüne ilk olumsuz yansımalarının 2020’de belirginleştiği
görülmektedir.
Özellikle dünyanın çeşitli limanlarına uğraması nedeniyle deniz taşımacılığı ve limancılık sektörü
virüsün bulaşma ve yayılma riskine karşı diğer iş kollarına göre daha hassas bir durumda kalmışlardır.
2020 yılında gemiadamlarının izolasyonu, tedavisi ve ilerleyen süreçte aşılamaya erişimindeki
dezavantajı ve limanlarda uygulanan tedbirlerin yük elleçleme planlamasında gecikmelere yol açması
nedeniyle, sektör ilk etapta çeşitli sorunlarla karşılaşmıştır[37]. Bu çerçevede gemiadamlarının transfer
merkezlerinde ve gemilerde birikmesi, personel değişiminde yaşanan gecikmeler, gemilerin eksik
personelle seyretmek zorunda kalması, karantinalar ve liman sırası bekleme nedeniyle liman önlerinde
ve deniz ulaştırma rotalarında yoğunlukların artması, gemileri deniz haydutlarının saldırılarına karşı
daha hassas hale getirmiştir.
Ekonomik ve siyasi açıdan kırılgan ülkeler pandemiden daha çok etkilenmiştir. Bu coğrafyalarda nüfusun
bir kısmı ülkedeki istikrarsızlık, açlık ve çatışmalardan etkilenerek göçe zorlanmış, bulundukları
bölgelerde yaşanan iç çatışmalarda savunmasız hale gelmişlerdir. Bu çaresiz insanların deniz suçları da
dahil olmak üzere çeşitli suç çetelerinin istismarına açık durumda bulunması nedeniyle, deniz
haydutluğu suçlarında nispi bir yükselme gözlemlenmiştir.
Ayrıca bu artışta deniz haydutluğu ve diğer deniz suçlarıyla mücadele eden güvenlik güçlerinin de söz
konusu küresel salgının olumsuz etkilerine maruz kalarak, deniz haydutluğu ile mücadele görevlerinde
oluşan aksaklıkların etkisinden de söz etmek mümkündür[38].
2021 yılının başından itibaren dünyada ve denizcilik sektöründe pandemiyi kontrol altına alacak
tedbirlerin daha etkinlikle ve kararlılıkla uygulanarak, yaygınlaşması sonucunda denizcilik sektöründe
yaşanan sorunlar da azalmıştır.
Buna paralel olarak gemilerde deniz haydutluğu ile mücadele tedbirlerinin daha etkin uygulanabilir hale
gelmesi, ayrıca deniz haydutluğu ile mücadele güçlerinin de faaliyetlerini artırması sonucunda, 2021
yılında deniz haydutluğu ve silahlı soygun vakalarında düşüş gözlemlenebilmiştir. Vaka sayılarındaki bu
düşüşte elbette bölge ülkelerinin münhasır ekonomik bölgelerini de kapsayacak şekilde deniz yetki
alanlarındaki koordineli deniz güvenlik çabalarını artırmasının da önemli bir payı olmuştur.
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Şekil 5-KAYNAK: ICC-IMB ANNUAL PIRACY REPORT
Geçtiğimiz yıl toplam vaka sayılarında önceki yıllara oranla düşüş olmasına rağmen, dünya çapında 115
gemiye çıkıldığı ve sadece 11 saldırının başarısız olduğunu rapor edilmiştir. Bu vakalardan beşinde
gemilere otomatik silahlarla ateş açıldığı, bir geminin ve 57 gemiadamının kaçırıldığı, 8 gemi adamının
rehin tutulduğu ve birinin de öldürüldüğü belirtilmiştir.
Uluslararası Ticaret Odası Denizcilik Bürosu’nun “2021 yılı Gemilere Karşı Yapılan Deniz Haydutluğu ve
Silahlı Soygun Raporu”ndaki diğer dikkat çekici istatistiklerden örnekler Ek’tedir.
Gine Körfezi’nde 2021 yılının ilk deniz haydutluğu saldırısı tüm şiddetiyle bir Türk şirketine ait M/V
Mozart gemisine gerçekleştirildi. Bu saldırıda 15 Türk gemi adamı rehin alınırken, Azerbaycan uyruklu
İkinci Mühendis deniz haydutları tarafından öldürüldü[39]. Bu saldırı bütün dünyada yankı uyandırarak
bölgedeki deniz haydutluğu ile mücadelede farkındalığın artmasına önemli bir katkı sağladı. Nitekim, bu
bölgede deniz haydutluğu ve silahlı soygun olaylarında 2021’de bir önceki yıla göre %58 azalma
kaydedildi (2020 : 81 olay, 2021 : 34 olay). Dünyada mürettebat kaçırılma sayısı 2021’de 2020 ye oranla
%55 oranında azalmasına rağmen, 2021 yılında dünyadaki denizde adam kaçırma vakalarının %96’sı bu
bölgede yer aldı. 2021 yılında yedi ayrı olayda kaçırılan 57 mürettebatın 55’i Gine Körfezindeki deniz
haydutluğu saldırıları sonrasında meydana geldi. Ayrıca dünyada ateşli silahların ve bıçakların
kullanıldığı deniz haydutluğu olaylarının %50’si bu bölgede kaydedildi.
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Gine Körfezindeki deniz haydutluğu saldırı sayılarındaki nispi azalmada, öncelikle bölge ülkelerinin
deniz haydutluğu ile mücadele yönündeki artan farkındalıkları ve koordineli gayretlerinin payı büyüktür.
Bu çerçevede mevcut kurumlara ilave olarak, Temmuz 2021’de bütün deniz haydutluğu ile alakalı
bölgesel paydaşların katılım sağladığı ve bir örneği Aden Körfezi’ndeki deniz haydutluğu ile mücadelede
başarı kazanmış olan “Ortak Farkındalık ve Çatışmasızlık” (Shared Avareness and Deconﬂiction-SHADE)
platformunun Gine Körfezi için kurulması önemli bir girişim oldu. Ayrıca, Avrupa Birliği tarafından Gine
Körfezi’nde 25 Ocak 2021’de başlatılan “Denizde Koordineli Varlık Gösterme Pilot Vakası” (The Pilot Case
of the Coordinated Maritime Presence-CMP) inisiyatiﬁnin de deniz haydutluğuna karşı caydırıcılık
sağlamaya başladığı görüldü. Bunlara ilave olarak, deniz haydutluğu ile mücadele eden kurum ve
kuruluşların ortak çalışması olarak, bu bölgede seyreden gemilerin seferlerini planlamalarına yardımcı
olmak ve saldırıları tespit etme, önleme, caydırma, geciktirme ve raporlamayı amaçlayan BMP-Batı
Afrika dokümanının Mart 2020’de yayımlanarak, tedbirlerin uygulamaya koyulmasının da vaka
sayılarındaki azalmaya önemli katkı sağladığı değerlendirilmektedir[40]. Bölgede deniz haydutluğunu
caydıran en önemli gelişme Kasım 2021’de bir Danimarka harp gemisinin (Frigate Esbern Snare) şüpheli
bir saldırı olayında iki deniz haydudunu öldürerek, dördünü de tutuklaması oldu. Bununla birlikte olayın
hukuki yönü, uluslararası kolluk güçlerinin yetki, sorumluluk ve uygulamaları gereken angajman
kuralları açısından uzun süre sorgulandı.
Bu bölgede deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile mücadelede uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm
sağlamak için gerek bölge ülkeleri arasında gerekse AB, NATO, ABD ve diğer bölgesel güvenlik aktörleri
arasında işbirliği ve koordinasyon çalışmaları artarak devam etmektedir. Bununla birlikte, deniz
haydutluğunu besleyen karadaki istikrarsızlık ortamının devam etmesi nedeniyle, deniz haydutluğu ve
bağlantılı deniz suçlarının yeni yöntem ve taktiklerle devam edebileceği dikkate alınmalıdır.
Gine Körfezi güzergahını ve limanlarını kullanan ticari deniz ulaştırmasının, deniz haydutlarının harekât
yarıçaplarını 250-300 deniz miline kadar genişlettiği, saldırılarda otomatik silahlar ve roket gibi ağır
silahları kullanmaktan çekinmedikleri, gemilere çıkıldığında geminin alıkonulmasından ziyade
gemiadamlarının kaçırılarak rehin alınmasına odaklanıldığı göz önünde bulundurularak, gerekli
tedbirleri dikkatle uygulamaya devam etmeleri tavsiye edilmektedir.
Singapur ve Malaca Boğazları dünya deniz ulaştırmasının en yoğun, stratejik ve kritik deniz düğüm
noktalarından ikisi olarak, denizciler için en tehlikeli bölgelerden biri olmaya devam etmektedir. Bu çok
yoğun deniz ulaştırma hattında, traﬁk şeridinde seyreden gemilere karşı 2021 yılında meydana gelen 35
saldırı olayı ile 2020’ye göre %50'lik bir artış olmuştur. Bu sayı, 1992'den bu yana bildirilen en yüksek
olay sayısıdır. 35 olayın 33'ünde deniz haydutlarının gemilere çıktığı, ikisinin ise silahlı soygun
niteliğinde olduğu bildirilmiştir. Rapor edilen olayların 13'ünde bıçak ve ikisinde de silah olduğu
bildirilmiş ve iki ayrı olayda mürettebat da yaralanmıştır.
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Endonezya bölgesinde deniz haydutluğu 1993'ten bu yana en düşük seviyeye inmiştir (9 Olay). Bu
olayların en az beşinde bıçak kullanıldığı ve dördünün Jakarta civarında olduğu belirtilmektedir.
Güney Amerika’nın Brezilya, Kolombiya, Ekvador ve Peru'daki limanları ile Meksika ve Haiti'deki
limanlar da denizde silahlı soygun olaylarından etkilenmeye devam etmişlerdir. Bu bölgedeki olaylar bir
önceki seneye göre %20 artış göstererek 30’dan 36’ya yükselmiştir. Bu olaylarda altı mürettebat tehdit
edilmiş, dördü rehin alınmış ve ikisi de saldırıya uğramıştır. Deniz haydutları tarafından çoğunluğu
demirde olan 31 gemiye çıkılmıştır. Özellikle Peru’da demir yerindeki gemilere yapılan saldırıların
2021’de %50 (18 saldırı) arttığı rapor edilmektedir[41].
Görüldüğü üzere deniz haydutluğu ve silahlı soygun dünya üzerinde bölgesel olarak değişimler, yeni
trendler ve yöntemlerle farklı şekillerde ortaya çıkmaya devam etse de geçen yılın (2021) istatistiklerine
göre son 28 yılın en düşük seviyesine gerilediği de yadsınamaz bir gerçektir. Bu azalmada en önemli pay
bölgesel ülkelerin birbiriyle koordineli ve zaman zaman kurumsal yapılar oluşturarak uyguladıkları ﬁili
tedbirlerin, uluslararası çeşitli ittifakların geliştirdiği bölgesel inisiyatiﬂerin gayretleri ve ticaret gemileri
tarafından uygulanan münferit önlemlerin çok önemli rol oynadığı görülmektedir.
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KAÇAKÇLIĞI
COVID 19 salgınının nispeten kontrol altına alınması sonrasında,
ülkelerin sınırlarının yeniden açılmasıyla, geleneksel olarak
gemilerle gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığının bu yıl önemli
ölçüde arttığı görülmektedir.
Pandeminin uyuşturucu kaçakçılık endüstrisi üzerindeki etkileri
henüz belirlenmedi, ancak azalan zihinsel sağlığın yanı sıra daha
fazla işsizlik, ﬁnansal güvensizlik ve izolasyon süreçlerinin küresel
pazarı büyütebileceği yönünde değerlendirmeler mevcuttur[42].
Yasadışı uyuşturucu üreticileri, ticari gemileri hedef alarak,
karmaşık kaçakçılık modelleri geliştirmeye 2021 yılında da devam
etmiştir. Uyuşturucu kaçakçılığının, küreselleşmiş doğası
nedeniyle, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da uyuşturucu
üretimiyle doğrudan bağlantılı olmayan bölgelerde faaliyet
gösteren gemileri bile hedef aldığı görülmektedir. 2021 yılında
dünyada 673 uyuşturucu kaçakçılığı olayı rapor edilmiştir[43].
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Şekil 6-KAYNAK : Dryad Global, Counternarcotics Drug Smuggling in Commercial Shipping-2021

Güney Amerika’dan Avrupa’ya yönelik uyuşturucu kaçakçılığına paralel olarak, Karayipler Bölgesinde
kokain üretiminde adeta bir patlama gözlemlendiği rapor edilmiştir. Batı Afrika ve Akdeniz üzerinden
Avrupa'ya giden rota artık ana kokain kaçakçılığı ekseni olarak görülmektedir.
Güney Amerika ile Güney-Batı Afrika Sahilleri arasında, son birkaç yıldır, Guyana Platosu ile Capo Verde
veya Gine Körfezi arasında kokain kaçakçılığının arttığı gözlemlenmektedir. Fiyat düşüşü nedeniyle
Afrika’da artan kokain tüketimi de dikkate alındığında, gelecek 10 yıl içinde tüketimde %40'lık bir artış
beklenmektedir[44]. Ayrıca son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu
maddeler çerçevesinde metamfetamin, eroin ve fentanil yakalamalarında da artış olduğunu
görülmektedir.
Arap Yarımadası ve Hint Okyanusu Bölgesinde ise uyuşturucu kaçakçılığı geleneksel olarak eroin ve
esrarın bulunduğu Umman Körfezi’ndeki Makran sahilinden gelen kaçakçılık rotalarında artan sayıda
yakalamalar ile kayıtlara geçmiştir. Uyuşturucunun taşınmasında genellikle küçük tekneler veya balıkçı
gemilerinin kullanıldığı, ayrıca uyuşturucu taşımak için konteyner gemilerinin de kullanılmaya
başlamasının endişe verici bir gelişime olarak kaydedildiği bildirilmektedir.
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Bu bölgede 2021'in başından bu yana, İran-Pakistan bölgesinden Mozambik'e büyük bir uyuşturucu
akışını vurgulayan rekor yakalamalar gerçekleştirmiştir. La Réunion ile Mauritius arasında da esrar, kaçak
ürün alışverişi ve bunlarla bağlantılı bir insan ticareti ağının oluşturulduğu rapor edilmiştir.
Güney Doğu Asya'da, COVID-19 önlemlerinin bir parçası olarak artan sınır güvenliği, deniz yolu üzerinden
daha fazla kaçak mal ele geçirilmesini sağlamıştır. Ayrıca COVID-19, yerel vatandaşların geçim
kaynaklarını ciddi şekilde etkileyerek, geçimlerini sağlamak için yasa dışı faaliyetlere başvurmalarını
cazip hale getirmiştir. Yerli üretim ve tütün gibi bazı mallara yönelik iç talebin artmasının ﬁyatları
artırdığı ve kaçakçılığı daha kazançlı hale getirdiği belirtilmektedir.

Şekil 7 - KAYNAK :UNODC 2020 World Drug Report-Cocaine trafﬁcking routes 2014-2018.
Pasiﬁk Bölgesinde, uyuşturucu kaçakçılığında pandemi nedeniyle azalma kaydedilmiştir. 2021 yılında
Latin Amerika ve Okyanusya ülkeleri (Avustralya ve Yeni Zelanda) arasında kokain taşımanın geleneksel
yolu olan yelkenli tekne hareketlerinde önemli bir düşüş görülmüştür. Denizdeki son uyuşturucu
operasyonunun Nisan 2020'de yapıldığı, sonrasında herhangi bir yakalamanın söz konusu olmadığı
belirtilmektedir. Ayrıca, bu bölgede Fransız Polinezya’sının kaçakçılar tarafından aktarma yapmak için
lojistik destek merkezi olarak kullanıldığı yönünde tespitler bulunmaktadır.
Akdeniz Bölgesinde, uyuşturucu kaçakçılığı sorunu Cebelitarık ve Alboran Denizi civarında
yoğunlaşmaktadır. Bu bölgedeki transferlerde süratli teknelerin yanı sıra gezi tekneleri, balıkçı gemileri,
ticari gemilerin de kullanıldığı bildirilmiştir.

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ 2021 YILI DENİZ TİCARETİ KÜRESEL DENİZ GÜVENLİĞİ RAPORU

2021 YILINDA DENİZ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN TEHDİT VE RİSKLER
YASADIŞI UYUŞTURUCU KAÇAKÇLIĞI

Kuzey Avrupa limanlarının çoğu gibi, Dover Kanalı limanlarında da denizden uyuşturucu kaçakçılığı
traﬁğinde bir artış görülmektedir. Latin Amerika ile Avrupa ülkelerinin ilişkilerindeki artışa paralel
olarak, Avrupa limanlarının da uyuşturucu kaçakçılığının bir hedeﬁ haline getirildiği görülmektedir.
Deniz geçişleri açısından, 2021 yılında Dover Kanal'ında özellikle Antwerp'e çok sayıda geçiş tespit
edilmiştir.
Uyuşturucu kaçakçılığı diğer deniz organize suçları ile birlikte ticari denizcilik endüstrisini uzun süredir
rahatsız etmektedir. Yasadışı uyuşturucuların küresel ticaretini kolaylaştırmak için ticari gemileri hedef
alan çeteler ve örgütler hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların önleme çabalarına rağmen,
uyuşturucu pazarını genişletme faaliyetlerine devam emektedir.
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Denizde Silah Kaçakçılığı verilerini değerlendirmek üzere, 2021 yılı
Global Organize Suç Endeksi sonuçları incelendiğinde, en yüksek
suçluluk düzeyine sahip ülkelerin, silahlı çatışma veya ekonomik
çöküş ya da kırılganlık yaşayan ülkeler olduğu görülmektedir[45]. ,
Çatışma ve savaşların, devletlerin dikkatini, kapasitelerini, sosyal,
ekonomik ve güvenlik kurumlarını zayıﬂatarak, organize suçlara
karşı dayanıklılığını azalttığı görülmektedir.
Organize suçlardan en çok etkilenen ülke olarak Demokratik
Kongo Cumhuriyeti belirtilirken, onu Kolombiya, Myanmar,
Meksika ve Nijerya izlemektedir. Diğer yüksek puan alan ülkeler
arasında, çatışmaların ülkelerinin resmi ekonomilerini yok ettiği,
kitlesel göçlere ve silah akışına yol açtığı Afganistan, Irak ve
Suriye yer almaktadır.
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Şekil 8-KAYNAK: UN Global Study on Firearms Trafﬁcking: A global phenomenon-By Border Security Report
Rapora göre, Orta Amerika, Balkanlar ve Afrika'nın bazı bölgelerindeki daha önceki iç savaşlardan ve
bağımsızlık çatışmalarından kalma bir milyar küçük silahın hâlâ dolaşımda olduğu bilinmektedir. Bu tür
küçük ve haﬁf silah kaçakçılığının Sudan, Güney Sudan, Somali ve Eritre'de çok yaygın olduğu tespit
edilmiştir.
Amerika kıtasında ise Meksika ve Panama en yüksek istatistiklere sahiptir. Ayrıca Venezuela’da da artan
diğer suçlara paralel olarak silah kaçakçılığında artış kaydedilmektedir. Kuzey Amerika'nın en düşük suç
ortalamasına sahip olduğu yer olan Karayip Adaları’nın, kıtanın diğer alt bölgelerinden gelen yasadışı
uyuşturucu ve silah akışı için bir koridor görevi yaptığı, bu nedenle yasadışı silah kaçakçılığı traﬁği
açısından deniz düğüm noktası olmaya aday bir nokta olduğu görülmektedir. Buna ilaveten bölgenin
güneyindeki Haiti ve Jamaika uyuşturucu ticaretinde olduğu gibi silah kaçakçılığında da yükselen bir
pazardır.
Bu bilgilerin ışığında sözü edilen ülkelerin deniz yetki alanlarının ve bu ülkelere yönelik deniz ticaret
yollarının silah kaçakçılığı için de yoğun kullanıldığı ve deniz güvenliği açısından risk oluşturduğu
görülmektedir.
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Yasadışı silah ve uyuşturucu kaçakçılığı hem deniz ticaret güzergahı üzerinde gemilerin güvenliği için
önemli ölçüde risk yaratmakta hem de limanlarda alınan tedbirlerle gemi mürettebatının liman
faaliyetlerinin sınırlanmasına sebep olmaktadır. Uyuşturucu ve Silah kaçakçılığı ile mücadele için
limanlarda ve gemilerde gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Söz konusu tedbirlerin gemiler ve
limanlar tarafından titizlikle uygulanmasının, kaçakçılık şebekeleri tarafından hedef alınma olasılık ve
riskini ciddi ölçüde azaltacağı değerlendirilmektedir.

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ 2021 YILI DENİZ TİCARETİ KÜRESEL DENİZ GÜVENLİĞİ RAPORU

2021 YILINDA DENİZ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN
TEHDİT VE RİSKLER

KONTROLSÜZ GÖÇ
VE İNSAN KAÇAKÇILIĞI
Dünya üzerinde devam eden çeşitli savaşlar, çatışmalar, terör ve tedhiş
hareketleri, salgın hastalıklar, ekonomik ve siyasi krizler, özellikle siyasi ve
ekonomik açıdan kırılgan ülkeleri daha derinden etkilemektedir. Bunun
sonucunda birçok ülkede oluşan istikrarsızlıklar ve çatışmalar, masum
insanları evlerinden ve temel yaşam koşullarından mahrum etmekte, onları
daha güvenli, istikrarlı ve refaha erişme ihtimalleri olan coğrafyalara göçe
zorlamaktadır. Aileleriyle birlikte göç etmek zorunda kalan insanların birçoğu
ise insan kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin eline düşerek, sadece paralarını
değil canlarını da tehlikeye attıkları yaşamsal bir macera ve hatta trajedinin
unsuru haline dönüşmektedir.
Bu iç içe geçmiş talep ve arzı, bir başka değişle ihtiyaç, menfaat ve suç
sarmalının oluşturduğu yasa dışı insan kaçakçılığını, düzensiz göçten ayrı
değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Güç, dolandırıcılık veya aldatma gibi
uygunsuz yollarla kişilerin sömürülmesi yoluyla insan tacirlerine yüksek
kazanç sağlayan İnsan ticareti, modern dünyamızın en ciddi insan hakları
ihlallerinden biridir. Göçmen kaçakçılığı, bir kişinin maddi çıkarlar için
vatandaşı olmadığı veya ikamet etmediği bir devlete yasa dışı girişini
kolaylaştırmayı içerir[46]. İnsan kaçakçılığı veya göçmen kaçakçılığı suçları, her
ikisi de insan yaşamını doğrudan etkilediği için kalkınmanın, hukukun
üstünlüğünün önünde bir engel ve insan güvenliği için ciddi bir tehdit
oluşturmaktadır.
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Kaçakçılığın birkaç farklı alt bölgesel modeli vardır. İnsan tacirleri ve kaçakçılar ülkeleri ve kişileri
suçlara karşı savunmasız hale getiren faktörleri istismar ettikçe, bu içerik altında yer alan suçlar da
sürekli değişmektedir. Günümüzdeki insan ticareti biçimleri arasında, cinsel sömürü, madenlerde,
tarımda ve ev işlerinde zorla çalıştırma, zorla dilenme ve organ kaçakçılığı gibi insani suçları sayılabilir.
Amerika Kıtasındaki başlıca göçmen hareketi, büyük siyasi ve insani huzursuzlukların ortasındaki iki
ülke olan Haiti ve Küba'dan gelmektedir. Bu göç akımının başta ABD olmak üzere havzadaki daha zengin
ülkelere yönelik olduğu görülmektedir.
Bölgedeki yasadışı insan ticaretinin yönü ise çoğunlukla güney-kuzey yollarını kullanmaktadır. Pek çok
süratli teknenin yanı sıra daha yavaş gemilerin de (balıkçı tekneleri, römorkörler, dökme yük gemileri
vb.) Venezuela veya Kolombiya'dan Dominik Cumhuriyeti'ne, Porto Riko'ya veya daha batıdaki Orta
Amerika ülkelerine doğrudan geçiş yaptığı raporlarda belirtilmektedir.

Şekil 9-KAYNAK : The world’s most popular migrant routes-Business Insider Nederland

Batı ve Güney Afrika’da 2021'de İspanya'ya giren göçmenlerin üçte birinin Gine Körfezi ve Mali'ye komşu
bölgelerden geldiği kaydedilmiştir. Daha önce Akdeniz’i kullanan insan kaçakçıları alınan etkili önlemler
karşısında Batı Afrika ve Kanarya Adaları güzergahını daha yoğunlukla kullanmaya başlamışlardır. Bu
güzergahta, 2019 ve 2020 arasında insan kaçakçılığı hacimde on kat artış görülmüştür[47].
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Doğu Afrika’da Comoros Adaları’ndan Fransa sömürgesi Mayotte Adasına deniz yoluyla yasadışı göçün
kontrol edilmesi, bölgedeki en hassas konu olmaya devam etmektedir.
Batı Akdeniz’de yasadışı göç hacmi 2021’de bir önceki yıla oranla hemen hemen sabit kalmıştır.
İspanya'ya göçün büyük bir bölümü Atlantik kıyılarından olduğu gözlemlenmiştir. Göçmen akımının Orta
Akdeniz’de yoğunlaştığı ve 2021'de 2020'ye kıyasla yaklaşık %70'lik güçlü bir artış gösterdiği
kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yıl Libya'dan yıllardır gözlenmeyen büyük kapasiteli gemilerle göçmen
hareketleri izlenmiştir. 2021’de Türkiye-İtalya rotasının da oldukça hareketli olduğu raporlarda
belirtilmiştir. Bununla birlikte Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde nispeten sakin bir durum ile göçmen
akımının %60 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca 2021 yılı sonuna doğru azalsa da Doğu Akdeniz
limanlarından Kıbrıs'a doğru da bir göçmen hareketi olduğu bilinmektedir.
Çeşitli ülkelerin, ittifakların veya koalisyonların donanma ve sahil güvenlik gemileri tarafından,
dünyanın kritik deniz ulaştırma yollarında yapılan deniz güvenliği devriyelerine rağmen, denizden göç
ve insan kaçakçılığı 2021’de de önemli bir problem olmaya devam etmiştir. Daha güvenlikli ve ekonomik
açıdan daha iyi olacakları bir ülkeye geçebilmek için yaşamlarını riske atan binlerce insan gerek askeri
ve gerekse ticari gemiler tarafından kurtarılırken, yüzlercesi de denizlerde hayatlarını kaybetmektedir.
Denizlerde seyreden her geminin hem insani hem de uluslararası hukukun gerektirdiği bir sorumluluk
nedeniyle kurtarmak zorunda olduğu mültecilerin kaynak ülkelerine iadesinde veya mülteci kabul eden
ülkelere tesliminde yaşanan sorunlar ise söz konusu sorunun diğer bir boyutudur. Bu şekilde ticaret
gemilerinde misaﬁr edilmek zorunda kalan kurtarılmış mültecilerin iade süreçlerinin uzaması
sonucunda bulundukları gemilerdeki düzen, asgari yaşam standartları ve sağlık açısından da risk teşkil
ettikleri yönünde raporlar mevcuttur. Deniz yoluyla yapılan göç hareketlerinde kaydedilen artış
eğiliminin deniz ulaşım güvenliği için önümüzdeki dönemde de bir tehdit oluşturmaya devam edeceği
anlaşılmaktadır.
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YASADIŞI, BİLDİRİLMEYEN
VE DÜZENSİZ (IUU) BALIKÇILIK
Balıkçılık, birçok ülke için kritik bir gıda ve gelir kaynağıdır, ancak yasa dışı
olarak gerçekleştirilen balıkçılık özellikle gelişmekte olan ülkelerde sahilde
yaşayan fakir nüfusunun istismar edilmesine ortam yaratmakla kalmayıp,
denizcilik yönetimini de aşındırmaktadır.
Yasadışı, Bildirilmeyen ve Düzensiz (Illegal, unreported and unregulated-IUU)
balıkçılık küresel bir sorundur. Bu tür balıkçılık, ekosistemleri mahvedebilir,
gıda stoklarını bozabilir ve kırılgan balıkçılık ekonomilerini baltalayabilir.
Her yıl dünya çapında 25 milyon ton kadar balığın yasadışı, bildirilmeyen ve
düzensiz balıkçılık faaliyetleri (IUU balıkçılığı) nedeniyle kaybedilmesine,
bunun yerel balık stoklarının tükenmesine ve büyük ekonomik kayıplara yol
açtığına bildirilmektedir. Araştırmalar, dünya çapında her beş balıktan birinin
yasadışı olarak yakalanıp satıldığını ve bunun yıllık tahmini 23,5 milyar dolar
değerinde olduğunu gösterilmektedir. Bazı kaynaklarda IUU balıkçılığının artık
dünyanın en büyük deniz güvenliği tehdidi olarak deniz haydutluğunun yerini
aldığını belirtilmektedir[48].
IUU balıkçılığı, daha çok Güney Çin Denizi'nde, Afrika'nın batı kıyılarında,
Güney Amerika'nın her iki kıyısında, doğu Hint Okyanusu'nda, Okyanusya ve
Antarktika çevresinde görülen bir sorundur. Ülkelerin IUU balıkçılığına karşı
hassasiyetini, suçun yaygınlığını ve önlemleri izleyen “Uluslararası Organize
Suçlara Karşı Küresel Girişimi”nin IUU Balıkçılık Endeksi'ne göre, Çin liste
başıdır[49].
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Şekil 11-THE ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING INDEX - 2021-GLOBAL INITIATIVE
Hint-Pasiﬁk bölgesindeki IUU balıkçılık faaliyetlerinin büyük çoğunluğu -tahminlere göre %95'ten
fazlası- lisanslı gemiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Küresel avlanmanın %12'sini sağlayan komşu
Güney Çin Denizi'nde, kısmen aşırı avlanma nedeniyle balık stoklarında önceki yıllara kıyasla keskin bir
düşüş görülmektedir.
Ayrıca açık denizlerdeki balıkçı gemileri, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi
suç faaliyetleri için uygun bir platform sağlamaktadır. IUU balıkçılığına karşı düşük düzeyde yaptırım
uygulanması, balıkçılığı diğer denizcilik suçu failleri için bir giriş noktası haline getirmektedir[50].
Bayrak devletleri, IUU balıkçılığını ve ilgili suçların gemilerinde meydana gelmesini caydırmak için
düzenlemelerin yürürlükte olduğundan ve uygulandığından emin olmalıdır. Liman devletleri, IUU
balıkçılığı yapan gemilerin limanlarını kullanmalarını ve avlarını karaya çıkarmalarını engelleyerek de bu
suçu kontrol altına almada önemli bir rol oynayabilir.
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SİBER SALDIRILAR
Siber riskler, küresel denizcilik sektörü için 21. Yüzyılın başından itibaren önemli bir konu
olmaya devam etmektedir. Bugüne kadar, deniz taşımacılığını içeren çoğu siber olay, limanlara
ve nakliye şirketlerine yönelik saldırılar gibi kıyı kaynaklı olaylar olmuştur. Bilgi teknolojisi ağ
sistemleri, e-posta, elektronik kılavuzlar ve sertiﬁkalar, planlı bakım, çalışma izinleri, yedek
parça yönetimi, hesaplar, personel yönetimi gibi alt sistemlere yönelik ciddi tehditler
bulunmaktadır.
2017 ve 2018'de denizcilik sektörü, e-posta, kimlik avı veya diğer yollarla rekor sayıda siber
müdahale teşebbüsüne ve başarılı dolandırıcılık girişimlerine şahit oldu. Gemi bilgisayar
ağlarına, iletişim ve seyir sistemlerine gerçekleştirilen siber saldırılar neredeyse rutin hale
geldi. Bu süreçte liman ve denizcilik ağları ve denizcilik sistemleri, giderek artan saldırılara
karşı daha hassas hale geldi[51]. Denizcilik ve lojistik ﬁrmaları 2020'de geçmişe göre dört kat
daha fazla siber saldırıya maruz kaldı ve dünyanın en büyük dört nakliye şirketinin her biri en
az bir siber saldırıya uğradı[52]. Bir başka tespite göre, COVID-19 salgınının başlangıcından bu
yana, dünya çapında denizcilik endüstrisine yönelik saldırı girişimlerinde %400 artış
olduğunu kaydedildi[53].
2021 yılı Denizcilik Sektörüne yönelik Siber Saldırılara karşı dünya çapında tedbirlerin
uygulamaya konulduğu ve farkındalığın nispeten arttığı bir yıl oldu. Bu çerçevede; küresel
denizciliğe yönelik siber tehditleri bertaraf etmek maksadıyla, dünya denizcilik endüstrisinin,
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Siber Risk Yönetimi ve yönergelerine ilişkin
kararlarına uyma yükümlülüğü 01 Ocak 2021 itibariyle başladı[54]. Bu çerçevede, tüm
armatörler ve operatörlerin, IMO’nun Uluslararası Emniyet Yönetimi (ISM) Koduna uygun
olarak siber risk yönetimi ve siber risk değerlendirmesi süreçlerinin belgelenmesi zorunlu
hale getirildi.
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Gemilerde ve liman tesislerinde siber güvenliği tesis etmek üzere yapılan tüm bu kurumsal
düzenlemelere rağmen, 2021 yılında da bazı siber saldırıların olması dikkat çekiciydi. Mayıs 2021'de
ABD’nin New Jersey bölgesindeki Colonial Petrol Boru hattı tesislerine yönelik ﬁdye yazılımı saldırısı,
küresel tedarik zincirinin kritik bir parçası olan denizcilik endüstrisi için bir uyarı olarak değerlendirildi.
Şirketin 4,4 milyon dolar ﬁdye ödemesi sonucunda saldırı son buldu[55]. 2021’de meydana gelen siber
saldırılarının kurbanlardan biri de Amsterdam-Rotterdam-Antwerp merkezli bir petrol depolama ve
dağıtım tesisi oldu. Ayrıca Almanya'da iki petrol tedarik şirketi de Hollanda ve Belçika’daki gibi “Kara
Kedi” (Black Cat) adı verilen ﬁdye virüsü saldırısına maruz kaldı[56]. Petrol tesislerine yapılan bu
saldırılar, siber suçluların gelecekte ülkelerin kritik deniz altyapılarını hedeﬂeyebileceği yönünde endişe
kaynağı oluşturdu.
2021 yılında gemilere yönelik siber saldırılar da oldu. Bunlardan biri Ekim ayında Güney Çin Denizinde
“GPS Spooﬁng” yöntemiyle, bölgede seyreden gemilerin seyir sistemlerine hatalı koordinatlar
göndermek şeklinde gerçekleşti[57]. Benzer bir saldırı da Haziran 2021’de Karadeniz’de seyreden NATO
gemilerinin Otomatik Tanıma Sistemlerine (AIS) yapıldı. Uluslararası sulardaki gemileri Rusya
Federasyonu karasularında gibi gösteren “AIS Spooﬁng” saldırısı askeri gemilere yapılmış olsa da bu
bölgede daha önce ticaret gemilerinin de benzer saldırılara maruz kaldığı bilinmektedir[58].

Şekil 12-KAYNAK: CONTROLRISCKS.COM-CYBER RISKS MAP
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2021 yılında büyük denizcilik şirketlerine yönelik olanlar da dahil çok az sayıda siber saldırı rapor
edilmiş olsa da bunlardan bazılarının liman operasyonlarını önemli ölçüde etkilediği ve denizcilik
sektörünün siber güvenlik açıklarını göz önüne serdiği görülmektedir.
Denizcilik sektöründe çağımızın gereği olarak dijital teknolojilerin önümüzdeki dönemde daha yoğun
kullanılacağı, akıllı limanların, otonom gemilerin ve yapay zekâ kullanımının artacağı dikkate
alındığında, karşılaşılabilecek siber saldırı senaryolarının daha farklı ve etkisinin yüksek olabileceği göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede can, mal ve çevre için önemli olan Global Konumlandırma
Sistemi (GPS), motor, kargo, tahliye sistemleri gibi işletim teknolojisine yönelik siber saldırıların yapılma
ihtimali daha da artmaktadır. Ayrıca, daha fazla gemi karadaki navigasyon ve performans yönetim
sistemlerine bağlandıkça, gemilere yönelik siber tehditlerin artacağı da değerlendirilmektedir.
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ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) Küresel İklim Durumu 2021
Raporuna[59] göre son yedi yıl, kayıtlardaki en sıcak yıllar oldu.
Okyanusların ısınması ve asitlenmesi nedeniyle, küresel deniz seviyesinin
yükselmesi, 2013'ten bu yana 2021'de yeni bir zirveye ulaştı. Tüm veriler,
okyanus ısınma oranlarının son yirmi yılda özellikle güçlü bir artış
gösterdiğini ve gelecekte de bu durumun devam edeceğini gösterdi. Kuzey
Kutbundaki Laptev ve Beaufort Denizinde, Ocak-Nisan 2021 arasında
"şiddetli" ve "aşırı" deniz ısı dalgaları yaşandı. Son on yılda küresel
ortalama deniz seviyesi artışı, bir önceki on yılda ölçülen oranların iki katı
olarak tespit edildi.
Son on yılda çatışma, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların sıklığı ve
yoğunluğu arttı. Bu tehlikelerin COVID-19 pandemisiyle daha da şiddetlenen
birleşik etkileri, açlığın artmasına neden oldu ve sonuç olarak, gıda
güvenliğini iyileştirmeye yönelik onlarca yıllık ilerlemeyi baltaladı. 2020'de
(768 milyon kişi) yetersiz beslenme de bir zirvenin yaptı. Küresel açlığın
2021'in ilk dokuz ayında yaklaşık 710 milyon ile ikinci zirveye yaklaştığı
görüldü.
Bu şokların bir başka korkunç sonucu da çoğunlukla Etiyopya, Güney Sudan,
Yemen ve Madagaskar'da (584.000 kişi) artan sayıda insanın açlıkla ve
geçim kaynaklarının tamamen çökmesiyle karşı karşıya kalmasıydı. Afrika,
Asya ve Latin Amerika'nın büyük bölümlerinde birbirini takip eden
kuraklıklar şiddetli fırtınalar ve kasırgalarla aynı zamana denk geldi.
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Mevcut şartların devamı durumunda, karasal, tatlı su, kıyı ve deniz ekosistemlerin önümüzdeki on
yıllarda eşi görülmemiş bir oranda bozulması beklenmektedir. Buna ilave olarak, çevrenin kirliliğin
artması ve bunun sonucunda ortaya çıkan çevresel kaynakların azalması ya da niteliğinin bozulması
günümüzde güvenlik sorunlarını da ortaya çıkarmaya başlamıştır.
İklim değişikliğiyle şiddetlenen aşırı hava olayları ve koşulları, nüfusun yerinden edilmesi ve yerinden
edilmiş kişilerin savunmasızlığı üzerinde büyük ve çeşitli etkiler yaratmaktadır. Afganistan'dan Orta
Amerika'ya, kuraklık, sel ve diğer aşırı hava olayları, toparlanmak ve uyum sağlamak için daha az imkana
sahip olanları daha çok etkilemektedir.
Küresel bir çevre sorunu olan iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, aşırı hava
olayları, deniz seviyesinde yükselme, gıda arzında azalma gibi sorunlar ekonomik, siyasi ve sosyal
istikrarsızlıkları, bölgesel çatışmaları ve kitlesel göçleri tetikleyerek doğrudan ve dolaylı deniz güvenliği
sorunlarına kaynak oluşturmaktadır [60].
İklim değişikliğinden, kuraklıktan, eriyen buzullardan ve yükselen deniz seviyelerinden en çok
etkilenecek olanlar ise Üçüncü Dünya’daki yoksul insanlardır. Yağmurlar azalıp, nehirler kurudukça,
ürünler de azalacak, bunun sonucunda köylüler, hayvancılıkla uğraşan göçerler ve kıyı toplulukları
çevresel mülteci haline geleceklerdir. Bu durum da deniz güvenliği ile profesyonel anlamda uğraşan
kurumlar ve gemilerin yanı sıra sivil denizcilik sektörü ve unsurlarını da çeşitli tehdit ve risklerle karşı
karşıya bırakabilecektir.
İklim değişikliği özellikle kıyı kesimleri için önemli bir sorun olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda yerel,
bölgesel ve küresel ölçekte olası sosyo-ekonomik, çevresel ve sağlık konularındaki etkileri dikkate
alınmalıdır. İnsan güvenliği, kıyı topluluklarının sosyal savunmasızlığı ve deniz suçlarının oluşumu
arasındaki bağımlılıklar ile iklim değişikliği etkileri ve deniz güvenliğine yönelik tehditler arasındaki
bağlantılar paraleldir [61]. Önümüzdeki dönemde iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin insan sistemleri ve
doğal sistemler üzerindeki olumsuz etkilerinin artarak denizcilik suçlarının ortaya çıkmasına (örneğin
yasadışı balıkçılık, deniz haydutluğu gibi) katkıda bulunacağı değerlendirilmektedir[62].
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COVID-19 salgınının tam olarak kontrol altına alınamaması, Pandeminin ülkelerin
ekonomi, politika ve sosyal yapılarında oluşturduğu doğrudan ve dolaylı zaﬁyetlerin
derinleşerek devam etmesi, 2021 yılında da küresel denizcilik sektörünü ve deniz
güvenliğini çeşitli yönlerden etkilemiştir.
Bu süreçte dünya üzerinde mevcut çatışma alanlarına yenileri eklenmiş, terörizm yeni
silah, araç ve yöntemlerle etki alanını karalardan denizlere genişletebilecek yeteneklere
erişmiş, deniz suçları bir diğerinden beslenen, karmaşık ve organize bir yapı ile faaliyet
alanlarını bölgeselden küresele genişletme aşamasına gelmiş ve Pandeminin yarattığı
domino etkisi gibi iklim değişikliği de suç şebekelerinin istismar edebileceği yeni
zaﬁyet alanları yaratarak deniz güvenliği sorunlarını çok fonksiyonlu, çözümü
uluslararası koordinasyon ve işbirliği gerektiren karmaşık bir probleme
dönüştürmüştür.
Buna mukabil ülkeler, ekonomileri için hayati derecede önemli olan deniz ticaretlerinin
idamesi, deniz ticaret yollarının ve deniz düğüm noktalarının güvenli ve açık
bulundurulması için gerek bireysel gayretleri ve gerekse bölgesel iş birliği faaliyetleri ile
deniz suçları ile mücadeleyi sürdürerek deniz güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi
için önemli katkılar sağlamıştır. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler, Uluslararası
Denizcilik Örgütü, NATO, Avrupa Birliği, deniz güvenliği için kurulan bölgesel
koalisyonlar ve diğer bölgesel girişimlerin hem karada hem de denizlerdeki koordineli
askeri ve sivil gayretleri ile Bölgesel Raporlama Merkezleri ve Denizcilik Birliklerinin
planlı çalışmaları deniz güvenliğinin sağlanması konusunda küresel kararlılığı ortaya
koymuştur. Ayrıca denizcilik işletmeleri, limanlar ve gemilerin uluslararası liman ve
deniz güvenliği konusunda farkındalıklarının artması ve kurumsal olarak tavsiye edilen
tedbirlerin uygulanması deniz suçlarıyla mücadeleye önemli katkılar sağlamıştır.
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Bu katkıların sonucunda 2021 yılında deniz haydutluğu ve silahlı soygun suçlarında tarihi bir azalma
gözlemlenmiştir. Tedbirlerin kararlılıkla uygulanması, deniz suçlarıyla mücadelede kurumsal ve
uluslararası iş birliğinin sürdürülmesi ile bu başarının diğer deniz suçları ile mücadelede de elde
edilmesi mümkündür.
Bununla birlikte, söz konusu mücadelenin sadece suç ve suç örgütlerine karşı, tek yönlü bir faaliyet
olmadığı unutulmamalıdır. Önemli olan deniz suçlarını oluşturan kaynakların kurutulmasıdır. Bu
nedenle kırılgan ekonomileri, istikrarsız yönetimleri ve istismara açık sosyal yapıları olan coğrafyalarda
yapısal reformların sağlanarak, toplumsal yapının güçlendirilmesinin ve refahın artırılmasının,
uluslararası toplumun deniz ekonomik menfaatlerinin en önemli hedeﬂerinden biri olduğunun
algılanması son derece önemlidir. Bunun yanı sıra çevre ve iklim değişikliği ile salgın hastalıkların
küresel etkileri ve hassas coğrafyalarda deniz suçlarını besleyen dolaylı tesirleri dikkate alınarak, anılan
felaketlerle ulusal ve uluslararası mücadele konusunda da duyarlı olunmasının, insani bir sorumluluk
olduğu kadar, yakın bir gelecekte her ülkenin yüzleşmek zorunda kalabileceği var olma mücadelesini
geciktirmek veya önleyebilmek için hayati bir zorunluluk olduğu görülmelidir.
Görüleceği üzere, mevcut küresel politik, ekonomik, güvenlik ve ekolojik sistem içerisinde tüm
parametreler birbiriyle etkileşim içerisindedir. Deniz güvenliği de bu karmaşık yapının yaşamsal
parçalarından biridir. Bu nedenle deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanması, küresel stratejik bir
planlamadan, bölgesel ve ulusal operasyonel planlamalara ve taktik tedbirlere uzanan, çok boyutlu
tedbirleri bir konsept içerisinde sağlanması mümkün görülmektedir.

Şekil 13 - DENİZ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ KAYNAK DOKÜMANLARI
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Sözü edilen deniz güvenliği tehdit ve riskleri çerçevesinde, özellikle deniz işletmecileri ve uluslararası
sefer yapan ticari gemilerin, seyir öncesinde Uluslararası Gemi ve Liman Güvenlik Kodu (ISPS Code)’nda
belirtilen prosedürlere uygun olarak Güvenlik Değerlendirmelerini ve Güvenlik Planlamalarını
hazırlamalarının son derece önemli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, ticaret gemilerinin
seyir öncesinde, IMO, NATO, Avrupa Birliği ile Bölgesel Raporlama Merkezleri ve Organizasyonlarının
bölgesel deniz güvenliği rehberlerinin (BMP-5, BMP West Africa, Global Counterpiracy Guidence, vs.) ve
ticari istihbarat sağlayıcıları veya yerel kaynakların istihbarat paylaşımlarının, seyir yapılacak bölgelerle
ilgili tedbirlerin ve tavsiyelerin gözden geçirmesinin deniz güvenliğinin sağlanması açısından önemli
olduğu değerlendirilmektedir.
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