
 

 

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu 

General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) 

GFCM Nedir? 

GFCM,  FAO Anayasası’nın 14. Maddesi altında kurulmuş bir RFMO’dur. GFCM’i kuran 

anlaşma 24 Eylül 1949 tarihinde FAO Roma Konferansı’nda onaylanmış ve 20 Şubat 1952 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1963, 1976 ve 1997 tarihlerinde tadil edilen kurucu anlaşma, 

değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için güncellenmiştir. Bu güncellemeler 

sonucunda, çalışmalarına 1952 yılında Konsey olarak başlayan GFCM, 1997 yılında 

Komisyon’a dönüşmüştür. GFCM Kurucu Anlaşmasını ve eklerini yeniden düzenlemek için 

en son 2012 yılında başlayan süreç 2015 Mayıs ayında sonuçlanmıştır. 

GFCM’in temel hedefi Komisyon görev alanındaki deniz kaynaklarının iyi kullanımını, 

rasyonel yönetimini, korunmasını ve geliştirilmesini ve bunun yanı sıra su ürünlerinin 

sürdürülebilir gelişmesini sağlamaktır. GFCM’in 23 ülke ve AB’den oluşan 24 üyesi 

bulunmaktadır. GFCM üyeleri, Arnavutluk, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, 

İtalya, İspanya, İsrail, Japonya,  Karadağ, Kıbrıs, Libya, Lübnan, Malta, Monako, Mısır, 

Romanya,  Suriye, Yunanistan, Tunus, Türkiye ve Avrupa Birliği’nden oluşmaktadır.  

Üyeler her yıl GFCM bütçesine katkı sağlayarak Komisyon’u finanse etmektedirler. 

Komisyon üyeliği Akdeniz’e kıyısı olan ülkelere, bölgede görev yapan bölgesel kuruluşlara 

ve Komisyon görev alanında balıkçılık yapan diğer devletlere açıktır. Komisyon’un resmi 

dilleri Arapça, Fransızca, İngilizce ve İspanyolcadır. 

GFCM’in Yapısı 

Komisyon aktivitelerini ve politikalarını İtalya’nın Roma kentinde bulunan Sekretarya’sı 

vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. GFCM’in senelik düzenli toplantıları olmaktadır. Toplantılar 

arası dönemde ise GFCM aktivitelerini;  

• Bilimsel Danışma Komitesi (SAC), 

• Su Ürünleri Komitesi (CAQ), 

• Uyum Komitesi (COC), 



• Mali ve İdari Komite (CAF) ve 

• Karadeniz Çalışma Grubu (WGBS) vasıtasıyla sürdürmektedir. 

Komisyon balıkçılığın korunması ve yönetimi konusunda görev alanı içerisinde bağlayıcı 

tavsiye kararları alma yetkisine sahiptir ve bölgedeki balıkçılık yönetiminde önemli bir rol 

üstlenmektedir. Komisyonun yaptırımları özellikle balıkçılık yöntemlerinin, ağlarının, karaya 

çıkış için en küçük boyutların, açık ve kapalı av sezonlarının, balıkçılık çabası kontrolü 

alanlarının düzenlenmesi konularını içermektedir. Diğer RFMO’lar ile işbirliği içerisinde 

olan GFCM, hükümetler tarafından yürütülen bölgesel balıkçılık yönetimi çabalarını 

koordine etmek konusunda FAO Sorumlu Balıkçılık Yasası’na dayanarak kararlı bir rol 

üstlenmektedir (T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2013). 

Bunların yanı sıra, Komisyon üyeleri arasında bilimsel işbirliğini ve kapasite geliştirmeyi 

artırmak için diğer uluslararası kuruluşlarla karşılıklı çıkar ve fayda sağlayabilecekleri 

bölgesel veya alt bölgesel işbirliği projeleri ve programları hazırlamak için yakın işbirliği 

içerisindedir (GFCM, 2015).İcra Sekreteri Abdellah Srour 2012 Mart ayında Bakanlık 

yetkililerimize yaptığı sunumda; GFCM’in Kurucu antlaşmasında zaman zaman iyileştirmeye 

yönelik değişiklikler yapıldığını ancak hızla değişen dünya şartlarına uyum sağlanmakta 

güçlük çekildiğinden bahisle, Komisyonun idari ve hukuki anlamda yenilenmesine duyulan 

ihtiyacı vurgulamıştır. 

GFCM’in Yeniden Yapılanma Süreci 

Son yeniden yapılanma sürecinde, idari ve hukuki yenilenmeyi gerçekleştirebilmek için 

2013-2018 yılları arasında 5 sene boyunca uygulanması planlanan “I. Çerçeve Çalışma 

Programı (ÇÇP)” oluşturulmuştur. ÇÇP,  2013 yılının Ocak ayında yürürlüğe girmiştir ve 

yıllık bütçesi yaklaşık 2,5 milyon €’dur. Programda, bölgesel seviyede BM’nin Rio +20 

kapsamındaki öncelikler ön plandadır. BM şemsiyesi altında yer alan GFCM, Rio +20 

çalışmaları ve konferansı ile doğrudan ilgilenmiştir çünkü çıkan sonuçların geçtiğimiz yıllara 

bakarsak GFCM için önem arz edeceği tahmin edilmektedir 

Çerçeve programı çalışmaları yedi tematik alan üzerinden devam edecektir. Bunlar; 

• Balıkçılıkta Ekosistem Yaklaşımı (EAF), 

• Veri toplamanın geliştirilmesi ve raporlama kapasitesi, 

• Bütünleşik Kıyı Bölgesi Yönetimi (ICZM) kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği ve su 

ürünleri avcılığı, 

• Deniz Koruma Alanları (MPAs) ve yapay resifler, 



• Küçük ölçekli kıyı balıkçılığının geliştirilmesi, 

• Akdeniz ve Karadeniz alanındaki su ürünleri avcılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği 

yönetiminin güçlendirilmesidir. 

GFCM söz konusu programı faaliyete geçirebilmek için üyelerinden maddi destek 

beklemektedir. (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2012) 

I. ÇÇP çerçevesinde örgüt yapısı değiştirilmiştir ve proje uygulamaları yapılırken bunlara 

yardımcı olmak için bir de “Task Force” (Görev Gücü) kurulmuştur. Görev Gücünün amacı 

örgütün dönüşümünü ve I. ÇÇP’nin gerçekleşmesini sağlamaktır. I. ÇÇP; balıkçılık, 

balıkçılığa ekosistem yaklaşımı, bütünleşik kıyı alanları yönetimi, deniz koruma alanları ve 

artisanal balıkçılığın geliştirilmesi konularına önem vermektedir. Bununla birlikte sadece 

Karadeniz’e yönelik bir bileşen oluşturulması da dikkat çekmektedir (T.C. Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, 2013). 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde ise GFCM alanında genellikle değerli türlerin üretimi 

yapılmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğin gelişmesi için teknoloji, sistemler, ekonomik ve 

pazar açısından olumlu bir ortam gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında sektörün geleceği 

parlak görülmektedir. GFCM, su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişmesi için çevresel koruma ve 

ulusal pazarlar konularında bu alanlardaki ihtiyaç ve gereklilikleri belirleyecek ve konu ile 

ilgili standartlara belirleyecek düzenlemeler yapılması gerektiğini toplantı gündemlerinde ele 

almaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında ele alınmaktadır. 

GFCM, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerindeki su ürünleri yetiştiriciliğini teşvik etmekte konu 

ile ilgili toplantılar düzenleyerek konuyu gündemde tutmaya çalışmaktadır. Bunların yanı 

sıra, GFCM yetiştiricilikte ihracat, hayvan sağlığı, gıda güvenliği, konu ile ilgili mevzuat ve 

politikalar gibi başlıca konuların yanı sıra çevresel kalite izleme standartları, sulak alanlar, 

yetiştiriciliğin planlanması gibi konuları da gündemine taşımaktadır.  

GFCM’in son yeniden yapılanma süreci ilk defa 14-19 Mayıs 2012 tarihlerinde 

gerçekleştirilen GFCM’in 36. Komisyon Toplantısında gündeme getirilmiştir. 2013 yılında 

GFCM’in yeniden yapılandırılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere 10-17 Mayıs 

tarihlerinde Görev Gücü 2. Toplantısı ve Komisyon 37. Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantılarda GFCM Sekretaryası tarafından GFCM Anlaşması’na göre GFCM görev 

alanının Karadeniz’i ve bağlayan suları da içerdiği belirtilmiştir. Söz konusu toplantıda Türk 

heyeti GFCM’in Karadeniz ile ilgili sürdürmekte olduğu faaliyetler konusunda Türkiye’nin 

çekinceleri ifade etmiştir. Ayrıca Türkiye tarafından GFCM’in yenilenme sürecinde 

güçlenmesine sıcak bakıldığı belirtilerek balıkçılık alanında daha güçlü yönetim şekillerine 



duyulan ihtiyaç vurgulanmıştır. Ancak GFCM’in yeniden yapılanma sürecinin Karadeniz’e 

kıyısı olan bütün ülkeleri içermesi gerektiğinin altı çizilmiştir. 

2014 yılında GFCM Antlaşması’nın yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak 38. Komisyon 

Toplantısından önce iki olağandışı toplantı gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki, 19-21 Şubat 

2014 tarihinde gerçekleştirilen GFCM Yasal Çerçeve Tadili Çalışma Grubu Toplantısı’dır. 

Bahse konu toplantıda değişiklik talep edilen Antlaşma maddeleri üyelerin görüşlerine 

sunulmuştur. Söz konusu toplantıda AB tarafından GFCM bütçesinin tek yıllık değil çok 

yıllık bütçeler hazırlanması şeklinde yeniden yapılandırılması teklif edilmiştir. İkinci toplantı 

ise, 7-9 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda Antlaşma’nın 

hazırlanması konusunda büyük yol kat edilmiş ve 17-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen 38. Komisyon Toplantısı sonucunda GFCM Antlaşması kabul edilmiştir. 

26-28 Ocak 2015 tarihleri arasında GFCM Usul Kuralları ve Mali Düzenlemelerinin Tadili 

için Oturumlar Arası Toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantıda Usul Kuralları ve Mali 

Düzenlemelerden GFCM’e yaptırım yetkisi getirebilecek hükümler çıkartılarak bir sonraki 

toplantıda görüşmek üzere kabul edilmiştir. Gürcistan ve Ukrayna, GFCM’e “taraf olmayan 

fakat işbirliği yapılan”  ülke statüsünde katılım sağlamışlardır. 25-29 Mayıs 2015 tarihleri 

arasında GFCM 39. Genel Oturumu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılarda Usul 

Kuralları ve Mali Düzenlemeler görüşülerek kabul edilmiştir. Bahse konu toplantılarda Türk 

heyeti tarafından yenilenen Anlaşma’nın ve eklerinin bundan sonra Türkiye iç hukukuna göre 

onaylanma sürecine tabi tutulacağı belirtilmiştir. 

GFCM Karadeniz Çalışma Grubu (WGBS) 

GFCM, 2010 yılında gerçekleştirdiği Bilimsel Danışma Komitesi toplantıları sırasında 

Bilimsel Danışma Komitesi Alt Komitelerinden Karadeniz’deki bölgesel balıkçılık 

yönetimini güçlendirecek kısa vadeli çalışma planları istemiştir. GFCM ve Karadeniz ülkeleri 

arasındaki işbirliğini yeniden canlandırmak üzere hazırlanan çalışmaların üzerine GFCM, 

2011 yılında gerçekleştirilen 35. Komisyon Toplantısı sırasında Karadeniz’e özgü ve kalıcı 

olarak kurulacak Karadeniz Çalışma Grubu (WGBS) oluşturulmuştur. WGBS’nin 2012 

yılında gerçekleştirilen ilk toplantısında Karadeniz Bölgesi’nde GFCM çerçevesinde 

balıkçılık ve su ürünleri yönetimini güçlendirmek için yapılacak çalışma ve projelerin 

ekosistem yaklaşımı da dâhil edilerek öncelikleri ve stratejileri belirlenmeye çalışılmıştır. 

2012 yılında gerçekleşen ilk toplantısından beri WGBS balıkçılık yönetimi konusunda bölge 

ülkeleri ve GFCM arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu 

amaçla, WGBS tarafından bölge ülkelerinin balıkçılık yönetimlerine yönelik öneriler ve 



tavsiyeler sunulurken bölge içerisinde gerçekleştirilecek projeleri ve ortak çalışmaları da 

desteklemektedir. WGBS Karadeniz’e kıyısı olan altı ülkeyi de toplantılarına çekebilmesi 

nedeniyle Karadeniz için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü GFCM içerisinde Karadeniz’e 

yönelik olarak alınacak kararlar ilk önce WGBS’de altı kıyıdaş ülke tarafından tartışılmakta 

ve sonrasında Komisyon’a sunulmaktadır. WGBS Toplantılarına GFCM’e üye olan 

Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin yanı sıra işbirliği yapan ama taraf olmayan ülke 

statüsünde olan Gürcistan ve Ukrayna ile gözlemci olan Rusya’nın da katılması çok önemli 

olup bu platformun Karadeniz balıkçılığında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri ve 

Karadeniz’in çevresel olarak korunması için ne kadar değerli olduğunu gözler önüne 

sermektedir. 

GFCM Güncel Toplantılar 

24-25 Ekim 2016 tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen “Karadeniz’de 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik İşbirliğinin Güçlendirilmesi Üst Düzey 

Konferansı” ile bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 


