
 

 
 

Akdeniz canlı deniz kaynaklarının ve ekosistemlerinin korunması için bölgesel bir yasal çerçeveye yönelik 

GFCM-MAVA Projesi (GFCM-Lex) 

 
Türkiye için online GFCM-Lex eğitimi toplantısı 

 
BİLGİ NOTU 

 

 

Tarih ve zaman 

 

Eğitim çalıştayı, Zoom üzerinden 6 Nisan 2021 tarihinde Orta Avrupa Saati ile 09:00 ila 11:00 saatleri arasında 

gerçekleşecektir.  

 

Genel Bilgiler 

 

Akdeniz bölgesinde canlı deniz kaynakları ve ekosistemlerinin korunması hakkındaki ulusal mevzuata erişim 

genellikle sınırlıdır ve özellikle hukuki geçmişi olmayan kullanıcılar için bilgi bulmak zor olabilir. Canlı deniz 

kaynakları ve ekosistemleri hakkında ülke bazında mevcut hukuki veri tabanları hakkında bir bilgi eksikliği 

mevcuttur ve hatta ulusal mevzuata aktarılmış GFCM tavsiyeleri hakkında bilgiler çok daha zayıftır.  En iyi 

uygulamaların değişimini teşvik etme ihtiyacının arttığı bir bölgede, ulusal mevzuat genellikle yalnızca tek bir dilde 

(ulusal dil) mevcuttur ve nadiren İngilizce ve Fransızca gibi diğer dillerde bulunur. 

 

Bu nedenle, balıkçılar, uygulayıcılar, yöneticiler, bilim adamları, avukatlar ve sektörle ilgilenen diğer kişiler için 

balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği hakkında belli bir ülkenin mevzuatı hakkında bilgi edinmek için şeffaf ve 

kullanıcı dostu bir yola ihtiyaç vardır. GFCM Ulusal Mevzuat Bölgesel Veri Havuzu (GFCM-Lex) Akdeniz'deki 

canlı deniz kaynaklarının ve deniz ekosistemlerinin yönetimi ile ilgili ulusal mevzuata ve GFCM tarafından 

benimsenen bağlayıcı tavsiyelere dayalı güvenilir bilgiler sağlar. Ulusal mevzuat, bölgede kapsanan ülkeler için 

uyumlu bir çerçeve içinde sunulmuştur ve dört ana alana göre kategorize edilmiştir: balıkçılık kaynaklarına erişim 

rejimleri; koruma ve yönetim; izleme, kontrol ve gözetim ve su ürünleri yetiştiriciliği-balıkçılık etkileşimleri. 

 

GFCM-Lex çevrimiçi eğitim oturumu, Türkiye'deki katılımcıların bölgesel depoyu nasıl kullanacaklarını 

öğrenmelerine, katkıda bulunmalarına ve Akdeniz bölgesindeki canlı deniz kaynaklarının ve ekosistemlerinin 

korunmasına yönelik mevcut ulusal mevzuat ve GFCM tavsiyeleri hakkında farkındalıklarını artırmalarına yardımcı 

olacaktır. 

 

Ana hedefler 

 

Eğitim çalıştayının asli amaçları belirtildiği gibidir: i) ilgili paydaşların GFCM-Lex’e olan ihtiyacını vurgulamak; 

ii) katılımcılara GFCM-Lex'in nasıl kullanılacağını, ulusal mevzuatın eklenmesi veya güncellenmesi yoluyla nasıl 

işbirliği yapılacağını açıklamak; iii) katılımcıların canlı deniz kaynaklarının ve ekosistemlerin yönetimi ile ilgili 

zorluklara yönelik ulusal önlemleri ve çözümleri belirlemek için GFCM-Lex'i kullanmalarına yardımcı olmak; iv) 

katılımcıların GFCM-Lex çerçevesine (ülke profillerinin yapısına) aşina olmalarına yardımcı olmak; v) 

katılımcıların balıkçılık sektörünün bazı alanlarını tanımasına yardımcı olmak (küçük ölçekli balıkçılık, yakalama, 

yasadışı, rapor edilmeyen ve düzenlenmemiş balıkçılık); ve vi) deniz canlı kaynaklarının ve ekosistemlerin 

korunmasına ilişkin sürdürülebilir uygulamalar konusunda farkındalık yaratmak.  

 

Katılım 

 

Eğitim çalıştayı, balıkçılara, balıkçı dernekleri temsilcilerine, politikayı belirleyenlere, öğrencilere, araştırmacılara, 

profesörlere, bilim adamlarına, ulusal yöneticilere, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, hükümet dışı kuruluşların 

temsilcilerine ve MAVA ortaklarının proje yöneticilerine yöneliktir. 
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Diller 

 

Toplantının çalışma dili Türkçe olacaktır. Türkçe'den ve aynı zamanda Türkçe'ye simültane İngilizce tercümesi de 

mevcut olacaktır. 

 

Kayıt 

 

Katılımcılar, aşağıdaki çevrimiçi formu kullanarak GFCM-Lex çevrimiçi eğitim oturumuna kaydolmalıdır. 

 

Kişiler 

 

Teknik konular için: 

- Sayın Amine Kabbaj, GFCM Balıkçılık Uzmanı: Amine.Kabbaj@fao.org  

 

İdari konular ve diğer konular için: 

- Sayın Matteo Starnoni, GFCM İrtibat Uzmanı: Matteo.Starnoni@fao.org  

 

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_vDtpn0IBSciUhSUHOZXYXw
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