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Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonu (ICCAT) tüm
Atlantik Okyanusu ve Akdeniz’de -uzun kanat orkinos
(Thunnus alalunga), kocagöz orkinos (Thunnus
obesus) sarı yüzgeçli orkinos (Thunnus albacares),
mavi yüzgeçli orkinos (Thunnus thynnus), çizgili
orkinos (Katsuwonus pelamis) ve kılıçbalığı (Xiphias
gladius) da dahil olmak üzere-  orkinos ve benzeri
türlerin avlanmasının idaresiyle yükümlüdür1. ICCAT
Taraf Ülkeler2i kotalar, zaman ve alan tehditleri ve
diğer teknik değerler, avlanma kapasitesi ve girişimi
konusunda kısıtlamalar ya da ticari yaptırımlar gibi
balıkçılığın idari kurullarını tartışmak üzere her yıl bir
araya gelir. 3

Bu rapor ICCAT Konvansiyon Alanı’nda orkinos
balıkçılığına ilişkin mevcut düzenlemelerin zayıflığını
ve yasadışı, kayıtsız, denetimsiz (IUU) balıkçılık
aktivitelerindeki yaygınlığı gözler önüne sermektedir.
Greenpeace’in geçtiğimiz yıllar süresince çıkardığı
işe ek olarak, Greenpeace’in doğrudan gözlemcisi
olduğu vakalar da dahil buna benzer pek çok sayıda
IUU faaliyetini ortaya koyuyor.

Örneğin, 2000 yılında Greenpeace teknesi MV
Greenpeace Japon soğuk hava gemisi Hatsukari’nin
hem yasal hem de IUU parakete teknelerinden
orkinos yüklediğini belgeleyerek Atlantik
Okyanusu'nda IUU avların önde gelen aklanma
yollarından birini gözler önüne sermiştir.4 Her ne
kadar orkinos balıkçılarına odaklanmış olmasa da
2001 ve 2006 yılları arasında Atlantiik bölgesinde
yürütülen IUU balıkçılık faaliyetlerinin belgelerle
kanıtlanması da Greenpeace gemileri tarafından
yürütülmüştür. 5

2006 ve 2007 yıllarında Greenpeace, Akdeniz’de
Doğu Atlantik mavi yüzgeçli orkinos popülasyonunun
aşırı avlanarak tüketilmesi üzerine geniş çaplı bir
rapor hazırladı.

Aşırı avlanma baskısı ve yasadışı balıkçılık
pratiklerinin tehdidi altındaki mavi yüzgeçli orkinosun
yok olmanın eşiğinde olduğu düşünülüyor.

Son yıllardaki yasadışı mavi yüzgeçli orkinos
avlarının büyük çoğundan Akdeniz’de faal olan
gırgır filosu sorumlu tutuluyor.6 Batı Atlantik
popülasyonunun yok oluşunun işaret ettiği
uyarılara7 ve hem bilim çevrelerinin hem Sivil
Toplum Kuruluşlarının alarm zillerini çalmasına
rağmen, ICCAT’in Doğu Atlantik mavi yüzgeçli
orkinos popülasyonundaki azalmanın önüne
geçmekteki yetersizliği, kuruluşu ve
sorumluluklarını yerine getirmekte yetersiz kalan
Sözleşme Taraflarını ağır bir itham altında
bırakmaktadır. Burada söz konusu olan sadece
mavi yüzgeçli orkinos da değil: Kocagöz de dahil
olmak üzere, ICCAT’in kontrolündeki diğer
orkinos popülasyonları da azalmakta.

Bu yazının yazıldığı sırada Avrupa Birliği filoları
tarafından rapor edilen 2007 mavi yüzgeçli
orkinos avı 20.000 tonun üzerinde, ki bu da
ICCAT tarafından AB’ye tahsis edilen kotanın
%20 üzerinde. AB’nin kota tahsisi ise bu stokta
avlanan tüm ICCAT Taraf Ülkeleri’nden %50
fazla. Akdeniz ekosisteminin en önemli
türlerinden birinin yok olmasının önüne geçmeye
yönelik acil ihtiyaca dair STK’lar ve uluslararası
topluluk tarafından yıllardır yapılan uyarılara
rağmen, görünüşe göre gereken ders alınmamış,
ICCAT Taraf Ülkeleri’nin tavırları değişmemiş ve
bölgede mavi yüzgeçli orkinos ya da kocagöz
orkinos gibi kilit rol oynayan türlerin geleceği
giderek daha da belirsizleşiyor ve acil önlem
alınmadıkça da bu böyle olacak.

 1.1. RFMOlar: Okyanuslarımızın İdaresinde
Sürekli Yetersizlik
Greenpeace açık deniz ve okyanuslardaki
mevcut sistemin idaresinin son derece yetersiz
olduğu kanaatindedir. Denizlerdeki biyo-
çeşitliliğin korunmasını sağlamak yerine, mevcut
açık deniz idari rejimi, balıkçılık endüstrisinin çok
az kısıtlamaya tabi kalarak işlemesine ve kısa
vadeli çıkarlarını işlevsel deniz ekosistemlerinin
uzun vadede korunmasının önüne koymasına
izin vermekte.8

1. Giriş

1. ICCAT’ye göre, orkinos Komisyonu’nun ilgi alanında olan
yaklaşık otuz balık türü mevcut. Bkz.
http://Iccat.es/Introduction.htm
2. 43 Taraf Ülke’nin tam bir listesi aşağıdaki adreste
bulunabilir:http://iccat.es/contracting.htm.
3. Yürürlükte olan Tavsiye ve Kararnamelerin listesi aşağıdaki
adreste bulunabilir: www.iccat.es/RecsRegs.asp.
4. Bours H., Gianni M., Mather D., 'Okyanusları Talan Eden
Korsan Balıkçılık'. Uluslararası Greenpeace, Şubat 2001.
5. Bkz. 'Talana Tanıklık Etmek', Greenpeace, Kasım 2001 ve '
Talana Tanıklık Etmek 2006. Yasadışı Balıkçılık Batı Afrika
Sularından AB Limanları ve Pazarlarına Yolunu Nasıl Buluyor',
Greenpeace, Mart 2007, şu adreste
bulunabilir:http://oceans.greenpeace.org/en/documents-
reports/plunder2006.

6. Bkz. ‘Tüm orkinoslar nereye gitti? Yasadışı balıkçılık ve
orkinos çiftçiliği Akdeniz mavi yüzgeçli orkinosunu nasıl silip
süpürüyor.’ Greenpeace, Mayıs 2006. Aşağıdaki adreste
bulunabilir: http://www.greenpeace.org/
international/press/reports/where-have-all-the-tunas-gone-3.
7. 1970’lerde batı Atlantik’te mavi yüzgeçli orkinos avcılığında
ciddi bir düşüş görüldü ve 1997’de yetiştiricilerin biyo-kütlesi
1975’te olması öngörülenin ancak yüzde 14-17’si kadardı.
Batı stoğunun kötü durumu ICCAT’i 1998’de sözde bir
‘iyileştirme’ benimsemeye zorladı.
8. Bkz. Uluslar Arası Greenpeace. Denizlere Özgürlük, Şimdi
ve Gelecekte. Greenpeace’in okyanusların yönetimi için
devrim niteliğinde önerileri. Mayıs 2005.



Bölgesel Balıkçılık İdaresi Kuruluşları (RFMOlar) –
ICCAT gibi – açık denizlerdeki balık stoklarını olduğu
kadar, birden fazla devletin sularından geçerek göç
eden balık stoklarını da hedef alan balıkçılık
faaliyetlerinin idaresiyle yükümlü uluslararası
mercilerdir.

Muhtemelen en ileri uluslararası balıkçılık yasası olan
Birleşmiş Milletler Balık Stokları Sözleşmesi
(UNFSA), 1995’te kabul edilmişti. 9

9. 10 Aralık 1982 tarihli Sınır Geçişi Yapan Balık Sürüleri ve
Fazlasıyla Göçmen Sürülerin Korunması ve İdaresine dair
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Kongre Hükümleri’nin
Uygulanması Sözleşmesi. Sözleşmeye göz atmak için bkz.
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_
overview_fish_stocks.htm



Orkinos stoklarının durumu hakkındaki aşırı iyimser
modellere bel bağlansa bile, RFMOlar ve onlara katılan
Hükümetler kendi bilim heyetlerinin tavsiyelerine uymakta
yetersiz kalıyor. Bunun en aşikar olduğu durumlardan biri de
17-26 Kasım 2006’da Dubrovnik’te (Hırvatistan) gerçekleşen
Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonu (ICCAT) 15. yıllık
toplantısıdır.

2006’da ICCAT Araştırma ve İstatistik Bilim Komitesi mavi
yüzgeç orkinos popülasyonunun belirlenmesini yürütmeyi
yüklenmişti. Komisyona sundukları tavsiye doğudaki mavi
yüzgeçli orkinos stoğunun karşı karşıya kaldığı riskin su
götürmez olduğunu göstermekteydi: ICCAT SCRS’ye göre,
mevcut avlar sürdürülebilir düzeyin üç katından fazlaydı,
yumurtlama dönemindeki biyokütlede hızlı bir düşüş
olmaktaydı ve popülasyon ciddi bir yok olma tehlikesiyle karşı
karşıyaydı. Sonuç olarak, bilim insanları toplam azami avın
15 bin ton civarında olmasını, asgari avın 30 kilo olmasını ve
en çok yumurtlamanın gerçekleştiği Haziran ayının da
balıkçılık yasağı kapsamına alınmasını önermişti.

Kasım 2006’da yeni bir mavi yüzgeçli orkinos ‘iyileştirme
planı’ ICCAT Taraf Ülkeleri tarafından kabul edilmişti. Halen
yürürlükte olan bu idari plan 2007 yılı için 29.500 ton kota
tesis etmekteydi, bilimsel olarak tavsiye edilen düzeyin
neredeyse iki katı; yumurtlama döneminin zirvesi olan
Haziran ayını dışarıda bırakan bir av yasağı içermekteydi; ve
30 kiloluk pek çok ihlale açık bir limit belirlemişti.

Tedbirin öte tarafı: mavi yüzgeçli orkinos
‘iyileştirmeme’ planı

UNFSA’nın kabulünden on iki yıl sonra bile RMFO’lar
hala “artık yeter” deme ve kontrol ettikleri balıkçılara katı
denetimler uygulama azmini gösteremiyor. Orkinos
RFMO’larının, balıkçılıktan en çok çıkarı olan ülkelere
sadece sürdürülebilir balık stokları sağlamak için değil,
aynı zamanda okyanuslarımızın zengin deniz biyo-
çeşitliliğini koruyup muhafaza etmek için de gerekli olan
tedbirlerin uygulanmasının önüne geçme izni veren
beyhude konsensusla karar alma konusunda uzun bir
geçmişi vardır.12

1.2. ICCAT Konvansiyon Alanında Kapasite Fazlası ve
IUU Balıkçılık

ICCAT Taraf Ülkeleri balıkçı filolarını sınırlandırmak için
pek istek göstermemişlerdir. ICCAT’in idaresindeki
balıkçıların çoğunu iyi balık kapasitesi tahminleri
beklemiyor. Bu orkinos konvansiyonu tarafından idare
edilen balık stoklarını hedef alan filoların boyutunu
belirleyen biyolojik ya da çevresel şartlar değil, balıkçılık
endüstrisi yatırımcılarının ekonomik kararları.

Bu sözleşme RFMO'ları, açık deniz sınır geçişlerinin
ve orkinos sürüleri gibi son derece göçmen balık
sürülerinin idaresi ve korunması için başlıca düzenek
olarak atamıştı. UNFSA madde 5 ve 6, ekosistem
yaklaşımını ve balıkçılık idaresinin tedbir ilkesinin
uygulamanın yasal köşebentleridir. Bu yasal
zorunluluğa rağmen RMFO’lar tedbir yaklaşımına
uygun kararları çok nadiren almıştır.10

Bu kısa zaman önce, 2006 Mayıs'ında New York'ta
gerçekleştirilen BM Balık Stokları Sözleşmesi
Değerlendirme Konferansı’nda 'RFMO’ların çoğu
temel görevleri olan balık stoklarının uzun vadede
sürdürülebilirliklerinin sağlanması alanında pek de
etkili işlememekte’ ifadesiyle de kabul edilmiştir.11

11. BM Balık Stokları Sözleşmesi Değerlendirme Konferansı’nın
özetine aşağıdaki adresten
ulaşılabilir:http://www.iisd.ca/vol07/enb0761e.html.
12. Bkz: ‘Konserveyi açmak: Orkinos Balıkçılığı İdaresi
Organizasyonları Okyanuslarımızın İdaresinde Nasıl Sürekli
Yetersiz Kalıyor, 22-26 Ocak 2007 tarihlerinde Japonya, Kobe’de
gerçekleşen Birleşik orkinos RFMO Toplantısı’nda sunulan
Greenpeace brifingi.

10. İronik bir biçimde, ICCAT taraf ülkelerinin mevcut
uygulamaları tedbirli bir yaklaşımdan öyle uzak ki, 2006 yılında
mavi yüzgeçli orkinos için bilim insanlarının tavsiye ettiğinin iki
katı bir kota belirleyip gene de buna ‘iyileştirme planı’
diyebiliyorlar.



Kapasite fazlası ve IUU balıkçılık arasındaki bağlantı,
en iyi kaynakların tükenmekte ve endüstrideki
rekabetin sertleşmekte olduğu bir bağlam içinde
kurulur. Atlantik Okyanusu’nda orkinos avlayan pek
çok şirket şimdi kapasite fazlası ve azalan balık
kaynakları nedeniyle ekonomik bir krizle karşı
karşıya. Konvansiyon alanındaki balıkçılar temelde
kotalar ve diğer teknik tedbirlerle idare edilmekte ve
neredeyse hiçbir ICCAT Tavsiyesi avlanma girişimi
ve/veya kapasitesi hakkında sınırlar içermiyor.
Balıkçılık faaliyetlerinin denetimi ve izlenmesinin zayıf
kaldığı bir bağlamda, özellikle de açık denizlerde,
sonuç yasadışı balıkçılık düzeyinde yüksek artış ve
büyük oranda rapor vermeme olacaktır.

ICCAT, Konvansiyon Alanı’nda faal olan teknelerin
sayısını tam olarak  öğrenecek araçlardan bile
yoksun. 2. Bölüm'de de göreceğimiz üzere, ICCAT
Balıkçı Tekneleri Kaydı, Atlantik ve Akdeniz'deki pek
çok balıkçının mevcut avlanma kapasitelerini tam
olarak yansıtmıyor. Dahası, çok kritik veriler de yok
ve bu da teknelerinin bayrağını değiştirip, yeni ad
vererek denetimlerden kaçan vicdansız
işletmecilerin hareketlerini takip etmeyi imkansız
kılıyor. ICCAT Taraf Ülkeleri, kapasite fazlası
sorununu tartışmak üzere bir toplantıyı daha ancak
bu yaz yaptılar: Konvansiyonun yürürlüğe
girmesinden bu yana 40 yıldır yapılan ilk toplantı.

1.3. Hükümetlerimiz ümitsiz mi?
2005'te yapılan bir çalışmaya göre orkinos,
kılıçbalığı ve atlantik kılıçbalığı gibi büyük, avcı, açık
deniz balıklarındaki bolluk 1952'den beri tahmini
%90 kadar azalmış.13 Ayrıca orkinos ve yelken
balığının tüm okyanuslardaki tür çeşitliliği içinde
düşüş gösterdiği tahmin edilmektedir. 14

13. R.A. Myers ve B. Worm, ‘Dünya çapında avcı balık
topluluklarının hızla azalması’, Nature, sayı 423 (2003), syf 1-24.
14. B. Worm ve arkadaşları, ‘Açık okyanuslardaki avcı türlerin
çeşitliliğinin küresel motifleri’, Science, sayı 309 (2005), syf.
1365-69.

1999’da, ICCAT Kara Listesi olarak da bilinen, ICCAT
Konvansiyon Alanı’nda IUU Balıkçılık Sürdürdüğü Tahmin
Edilen Tekneler Listesi’nde 345 gemi bulunmaktaydı.
Bugünse sadece 17 tane var. IUU balıkçılık
faaliyetlerinde ciddi bir düşüşü yansıtsaydı bu iyi haber
sayılabilirdi.

Ancak işin aslı pek aylı öyle değil. ICCAT Konvansiyon
Alanı’nda IUU balıkçılık azaldı mı? Yoksa vicdansız
şirketler ve işletmeciler kendilerine karşı eyleme
geçilmesini önlemenin yollarını mı buldu? 345 tekne şimdi
gerçekten nerde? Büyük bölümü ıskartaya mı çıkarıldı?
Ya da şimdi sorumluluk sahibi işletmecilerin ellerinde mi?

Belki de aslında sadece ICCAT’nin bu korsanlara karşı
mücadelesi mi zayıflıyor. Japonya Balıkçılık  Acentası
tarafından sunulan bir rapora göre ‘Japonya’ya 2003
yılında ‘Hint Okyanus Ürünü’ adı altında 15.000-19.000
ton Atlantik kocagöz orkinosu ithal edildi’. Son bir kaç
yılda ICCAT Konvansiyon Alanı’nda her yıl 20.000 tonun
üzerinde mavi kanatlı orkinos yasadışı olarak avlandı.

Kocagöz ve mavi kanat orkinos balıkçıları arasında
IUU balıkçılık



25 Kasım 2007’de, 15. yıllık ICCAT toplantısında
Panel‘deki tartışmalar esnasında, ABD
delegasyonu 2008’den itibaren bir geri ödeme
planını uygulamaya koyma amacıyla, geçmiş
yıllarda yasadışı mavi yüzgeçli orkinos avlarından
sorumlu Taraf Ülkeler’i tespit etmek için bir Çalışma
Grubu oluşturulmasını önerdi.

Bu öneri hemen, zaten halihazırda çok fazla
çalışma grubu olduğunu ifade etmek üzere kürsüye
çıkan AB delegesinin itirazlarıyla karşılaştı. Bu,
‘Topluluk, yasadışı olarak alınan miktar (ticari
bilgiler, limanlarda düzenlenen örnekleme, av ve
iskeleye yanaşma bilgileri) hakkında veri toplama
prosedürlerini uygulamaları için bölgesel balıkçılık
kuruluşlarını teşvik etmeli’  ifadesini kullanan AB’nin
kendi eylem planıyla da çelişiyordu.

IUU balıkçılığa af



ICCAT gibi uluslararası merciler bu eğilimleri tersine
çevirecek kararları alma yetkisine sahip. Ne var ki,
şimdiye dek bunu başaramadılar. ICCAT
Komisyonu’nun en son yıllık toplantısı bu yetersizliklerin
bir resmini ortaya koydu. Mavi yüzgeçli orkinos
balıkçılığı av kotaları ve kısıtlamaları üzerine bilimsel
tavsiyeler tamamen göz ardı edildi; denizde yük
aktarmanın yasadışı avların aklanmasındaki rolünü
vurgulayan tüm kanıtlara rağmen Taraf Ülkeler bunun
tamamen yasaklanmasının kabul edilmesini
sağlayamadı.

2006’da balıkçı tekneleri bandıra ülkesi olarak
sorumluluklarını yerine getirmeyen ülkelerin
bandıralarını çekmeye devam etti; ve ICCAT Taraf
Ülkeleri kendilerinden beklenen raporları sunmadaki
yetersizliğini sürdürerek, bilim insanlarının net bir
tavsiye vermesini son derece güçleştirdi.  Balıkçı
tekneleri Atlantik’teki kocagöz orkinos popülasyonunun
kötü durumunun başlıca sorumluları arasında yer alan
bir ülke olan Tayvan’ın yaptırımları, 2006’da da kotasını
aştığını gösteren kanıtlara rağmen kaldırıldı (bkz. bölüm
5.1).

1.4. Kalıcı çözümler gerekli
Bölgesel Balıkçılık İdaresi Kuruluşları’nda
UNFSA’nın emrettiği ekosistem yaklaşımını etkili
bir biçimde uygulayabilecekleri şekilde kökten
reformlara gidilmelidir. Bölgesel Ekosistem İdaresi
Kuruluşları (REMOlar) olarak yeniden formüle
edilerek, sadece vekalete değil aynı zamanda
insan etkinliklerinin, dünyanın okyanuslarındaki
geniş çaplı ekolojik etkilerine cevap verebilecek
işleyiş yetisi ve kapasitesine de sahip olmalılar.15

ICCAT Taraf Ülkeleri, Atlantik Okyanusu ve
Akdeniz’de idareleri altındaki balık
popülasyonlarının korunmasını garanti altına
almak için acilen harekete geçmeli. Bu nedenle
konvansiyon alanındaki IUU balıkçılıkla savaşmak
öncelikli olmalıdır. Taraf Ülkeler, aynı zamanda
derhal ve kalıcı olarak filo kapasitelerinde tedbiri
kotayı elde etmek için gerektiği kadar bir düşüşü
de kabul etmeli. Bu eylemler acilen gerçekleşmeli
– mavi yüzgeçli orkinos gibi türler en nihayetinde
yok olmadan önce.

15. Uluslararası Greenpeace. Denizlere Özgürlük, Şimdi ve
Gelecekte. Greenpeace’in okyanusların yönetimi için devrim
niteliğinde önerileri. Mayıs 2005.


