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Dünya denizleri hayatın kaynağıdır ve milyarlarca insana yiyecek ve iş sağlar. Biz ise, 
balıkları yağmalıyor, denizleri kirliliğe boğuyor ve iklim değişikliğiyle sonsuza kadar ağır 
şekilde zarar görmelerine neden oluyoruz. Insanlık olarak, refahımızın gerçek kaynağına 
zarar veriyoruz. Gezegenimizdeki yaşamı sürdürebilmek, yoksullukla mücadelede gıda 
güvenliğini  sağlayabilmek için denizlerden aldığımız sağlığı ve verimi onlara geri vermemiz 
gerekiyor.. Rio’da devletler bugün ve gelecekte sağlıklı deniz yaşamı ve sürdürülebilir 
balıkçılıktan insanların yararlanmasını sağlamak için Okyanusları Kurtarma Planı 
konusunda anlaşmalılar.

Adım 1. Okyanuslardaki “Vahşi Batı” durumuna son vermeliyiz
BM Üst Düzey Deniz Biyoçeşitliliği Anlaşması yenilenmeli

Rio+20, “Vahşi Batı” gibi kanunsuzca yağmalanmakta olan  açık denizlerin idaresindeki 
büyük yasal boşlukları doldurmak ve düzenlemek için harekete geçmeli. Devletler anlaşma 
sağlamak için görüşmeleri başlatmalı, konuyla ilgili düzenlemeleri yapmak için BM Deniz 
Kanunu Konvansiyonu (UNCLOS) kapsamında uluslararası suların yok olmasına sebep 
olan endüstriyel uygulamaların engellenmesini sağlamalı. Okyanusları Kurtarma Planı 
çerçevesinde küresel ölçekte ‘deniz rezervleri ağı’ oluşturulmalı. Bu okyanuslarımızı 
gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakmamız için son derece gerekli bir adım. 

Adım 2. Aşırı avlanmayı durdurun

Aşırı balık avcılığı, düşük gelirli yerel kıyı topluluklarından balıklarını çalmak, insanlığa yıllık 
olarak 50 milyar ABD $’ına patlıyor. Rio’da devletler balıkçılık endüstrisinin kısa vadeli 
çıkarlarına katılmadan uzun vadede toplumsal faydaya odaklanmalı. Balık nüfusunu 
arttırmak ve sürdürülebilir rakamlara ulaştırmak için yürütülen çalışmalar artırılmalı.  Dolar 
işaretini temel almayan, bilimsel verilere dayalı planlar oluşturulmalıdır.

Adım 3. Korsan Balıkçılığı Engelleyin

2009 yılında yasa dışı ve kayıt dışı balık avcılığının (IUU) – ya da “korsan balıkçılığın” – 
yıllık zararı tahmini olarak 10 milyar ile 23.5 milyar $ arasında hesaplanmıştır. Korsan 
balıkçılığın engellenmesi için henüz yeterince çaba gösterilmedi. Rio’da devletler korsan 
balıkçılığı bitirmek için gerekli araçların uygulamaya konması amacıyla anlaşmaya varmalı: 
açık denizlerde balık avlayan gemilerin küresel kayıt sistemine alınması, 2009 yılında 
oluşturulan ve limanlarda korsan balıkçılığı caydırıcı güçlü önlemlerin alınmasını öngören 
anlaşmayı imzalamak gibi.  

Adım 4. Yıkıcı balıkçılık için verilen teşvikleri kesin  ve küresel balıkçılık 
filosunun kapasitesini düşürün

2003 yılında balıkçılık işletmelerine yıllık olarak 25 milyar ile  29 milyar $ civarı teşvik 
yapıldığı belirlenmişti. Her yıl devletler milyarlarca Doları kar edebilmek için aşırı avlanma 
dışında alternatifi olmayan büyük balıkçılık endüstrisine akıtmaya devam ediyor. Rio’da 
devletler 2015 yılına kadar çevresel ve sosyal açıdan zararlı balık avcılığı teşviklerin 
devreden çıkarılması için anlaşmaya varmalıdır. Dünya balıkçılık filosu bilim-insanlarının 
sürdürülebilir balıkçılık için uygun bulduğundan 2,5 kat fazla balık avlayan bir kapasiteye 
sahip.  Eğer balık stoklarında yeniden yapılandırma olsaydı, küresel bazda aynı oranda 



avlanmak için şu anda kullanılanın yarısı kadar kaynakla balıkçılığı sürdürmek mümkün olacaktı.  En 
basit anlatımla, çok fazla sayıda büyük balıkçı gemisi var ve bunlar çok fazla balık avlıyor. Aşırı 
avlanmayı engellemek için balıkçı gemilerinin sayısını azaltmamız gerek. Yapmamız gereken avlanma 
önceliğini küçük balıkçılara vermek. 

Adım 5. Deniz rezervleri için küresel bir ağ oluşturulmalı

2002 yılında devletler, 2012 yılına kadar bir ‘deniz koruma alanları ağı’ oluşturma kararı aldı. 
Ancak bugün baktığımızda, ulusal suların ancak %6’sı ve uluslararası suların %0.5’i koruma 
altına alınmış. Aralarında mercan kayalıkları, deniz dağları ve diğer hassas habitatların 
olduğu– tehdit altındaki okyanus ekosistemlerinin iyileştirilmesi için geniş kapsamlı denizcilik 
ağlarının oluşturulması önemi azımsanamayacak bir araç olacaktır. Okyanusların 
%20-30’unu ağlarla korumaya almak milyonlarca kişiye istihdam sağlayabilir ve yıllık olarak 
70-80 milyar ABD$ değerinde balıkçılık geliri anlamına gelir. Sonuç olarak, aşırı balık 
avcılığının ve diğer endüstriyel faaliyetlerin etkilerini tersine çevirmek için küresel denizcilik 
ağının okyanusların %40’lık bölümünü kaplaması gerekir.

Adım 6. Okyanus asitlenmesi engellenmeli

Karbondioksit salımları denizlerimizin yapısını değiştiriyor, deniz yaşamını yıkıcı şekilde etkiliyor ve 
küresel gıda güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye atıyor. Rio’da devletler küresel karbondioksit 
salımlarını azaltma kararı alarak okyanuslarımızın daha fazla asitlenmesine bir an önce engel olmalı. 
Okyanuslarımızda olan değişimlerin etkisini daha iyi anlayabilmek için denizel yaşam daha iyi 
gözlemlemeli ve asitlenen okyanusun deniz yaşamını ne şekilde etkilediğini daha detaylı incelemek 
için uluslararası gözlem ağları oluşturmalıyız. Kısa vadede yapılması gerekenler okyanusların aşırı 
balık avlamaya, yıkıcı avlanma şekillerine ve deniz kirliliğine karşı korunması olmalıdır. Deniz 
rezervlerinin okyanusların yenilenme kapasitesini destekleyecek şekilde düzenlenmesi ve hızla 
ilerleyen çevresel felaketin önüne geçmek için gereken önlemlerin alınması gerekiyor.
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