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Amacı 

Orta Asya ve Kafkaslarda doğal su kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımına yönelik ortak bir mekanizma kurulması, bilimsel verilere 

dayalı olarak balıkçılık yönetimi, su ürünleri yetiştiriciliği yönetimi ve 

planlaması ve bu konulardaki deneyimlerin paylaşılması amaçlanmaktadır 

Üyeler 

5 Üye:  

 

Kırgızistan (3 Mayıs 2010), Ermenistan (3 Aralık 2010), Tacikistan (9 

Mart 2010), Türkiye (19 Aralık 2011), Azerbaycan (22 Mart 2014) 

Genel Sekreter Başkan – Rauf HADJIEV (Azerbaycan) 

Bütçesi  180.000 ABD Doları (2017)  

Resmi Dili İngilizce 

Türkiye ile İlişkileri 

Bölge ülkelerindeki balıkçılık alanında uzman personelin belirli dönemler 

halinde Türkiye’deki su ürünleri araştırma enstitülerinde eğitim almaları 

sağlanmaktadır. Ayrıca eğitime katılan personeller, Türkiye’deki 

yetiştiricilik tesislerinde fiili uygulamaları sahada gözlemleyerek 

tecrübelerini artırmaktadırlar. 

 



1.Genel Bilgi  

“Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Komisyonu” (CACFish), GTHB ile FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi işbirliği çerçevesinde, 

Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasında doğal su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına 

yönelik ortak bir mekanizma kurulması ve su ürünleri ile ilgili deneyimlerin paylaşılması 

amacıyla, ülkemizin öncülüğü ve başkanlığında FAO Anayasası altında kurulmuş bulunan bir 

organizasyondur. 

CACFish, FAO Anayasasının 14. Maddesi çerçevesinde kurulmuştur. 2009 yılında 

FAO Konseyi 137. Oturumunda kurulması onaylanmış olup, 03 Aralık 2010 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. CACFish açılış toplantısı 19-21 Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da 

gerçekleştirilmiştir. Bu komisyonun başkanlık görevi kuruluşundan bu yana iki dönem GTHB 

Müsteşar Yardımcısı tarafından yürütülmüş olup son yapılan beşinci oturumda başkanlığa 

Azerbaycan’dan Rauf HADJIEV seçilmiştir.   

CACFish Komisyonuna Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan,  Azerbaycan ve Türkiye 

olmak üzere beş devlet üyedir. Komisyon’a Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, 

Moğolistan ve Gürcistan gözlemci göndermektedir.  

CACFish Sekreterliği, Ankara’da bulunan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi (FAO-

SEC) tarafından yürütülmektedir. Sekreterlik idari ve bütçe hazırlanması ile ilgili konular ile 

beş yıllık çalışma planlarının hazırlanması, yürütülmesi, organizasyonların sağlanması ve 

diğer konularda görevler üstlenmektedir. 

Bütçesi 2017 yılı için 180.000 ABD Dolarıdır. En büyük katkı Türkiye tarafından 

sağlanmaktadır (112.352 ABD Doları /2017). 2015 yılı oturumunda faaliyetler için ilave bütçe 

araştırılması gündeme gelmiş ve FTPP bütçesinden 100.000 ABD Doları ilave bütçe 

sağlanmıştır. 

CACFish’in bir alt kuruluşu olarak kurulan Teknik Danışma Komitesi (TAC), bilimsel 

ve teknik tavsiyelerde bulunmak üzere görev yapmaktadır.  

CACFish’in resmi dili İngilizcedir. Ancak, Komisyon Kurallarının XVII. maddesi 

uyarınca, Komisyon ve alt organlarının raporları İngilizce ve Rusça olarak hazırlanmaktadır. 

1.1. CACFish Hedefleri  

CACFish’in ana hatları ile kapsamı;  

 Bölgede balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği üzerine kapasite geliştirici 

programlar ve bölgesel eğitimle kurumsal kapasitenin artması, 

 Üye ve gözlemci ülke personelinin, balıkçılık yönetimi ve su ürünleri 

yetiştiriciliğindeki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, 

 Bölgesel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği konularında kazanımların paylaşımı 

(balıkçılık yönetimi, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde daha iyi yönetim 

uygulamaları, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği için ekosistem yaklaşımı, su 

ürünleri yetiştiriciliği üretim teknik ve yöntemleri, veri ve bilgi toplanması, 

işlenmesi analizi ve yayılımı), 

 Ortak bölgesel araştırma, geliştirme ve yönetim projeleri ve programlarına katılım 

fırsatları, 

 CACFish tarafından sağlanan mekanizmalar aracılığıyla, ülkelerin balıkçılık, su 

ürünleri yetiştiriciliği, hasat sonrası, gıda güvenirliliği v.b. ile ilgili bilgi paylaşımı, 

 Bilim adamları, politika belirleyiciler ile balıkçılık ve su ürünleri 

yetiştiriciliğindeki diğer paydaşlar arasında bölgesel işbirliği ve dayanışma 

mekanizmaları, 



 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğindeki yasalar, yönetmelikler, politikalar ve 

planların uyumlaştırılması, bölgesel sorunların bölgedeki tüm ülkeler tarafından 

ele alınmasının sağlanması, 

 Bölgedeki hükümetlere tutarlı ve özlü öneri ve tavsiyeler sunarak balıkçılık ve su 

ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilir ve sorumlu bir yönetim oluşması ve 

 En iyi işleve sahip bölgesel uygulamalarla bölgedeki koruma ve yönetim 

önlemlerinin uyumlu uygulanması şeklinde ifade edilmektedir.   

1.2. CACFish’in Yetkinlik Alanı  

Komisyonun yetkinlik alanı, Orta Asya ve Kafkaslar bölgesindeki ülkeler ile bu 

bölgedeki ülkelerin hâkim olduğu su kaynakları yetkinlik alanını oluşturmaktadır. 

CACFish’e üye ülkeler haricinde bölgede yer alan Rusya Federasyonu, Ukrayna, 

Gürcistan, İran İslam Cumhuriyeti, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Çin 

Halk Cumhuriyeti ve Moğolistan’ın katılımı için davet mektupları gönderilmiştir. Ülkelerden 

bazıları bu komisyon oturumlarına gözlemci ülke olarak katılım sağlamaktadır. Anlaşma 

kapsamında, FAO veya BM üyesi olan ülkeler diledikleri takdirde gözlemci olarak katılmak 

için talepte bulunabilmektedir. 

 

Komisyonun Yetkinlik Alanı 

1.3. CACFish’in Çalışma Şekli  

2015 yılına kadar her yıl oturum yapılmasına karşılık, son oturumda alınan karar 

doğrultusunda, 2016 yılından sonrası için iki yılda bir oturum düzenlenmesi karara 

bağlanmıştır. Komisyonda üye ülkeler birer oy hakkına sahip olup, kararlar oy çokluğu ile 

alınmaktadır. 

Komisyon, ilk toplantısını 19-21 Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirmiştir. 

Bu toplantıda Komisyon’un Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinde hedeflediği misyon, 

Komisyonun çalışma ilkeleri, bütçe, bölge ülkelerinin beklentileri gibi hususlar öncelikli 

olarak görüşülmüştür. 

Komisyon, ikinci toplantısını 16-17 Nisan 2013 tarihinde Duşanbe, Tacikistan’da, 

üçüncü toplantısını 02-04 Haziran 2014 tarihinde Bakü, Azerbaycan’da,  dördüncü 

toplantısını 18-20 Mayıs 2015 tarihinde Ulanbatur, Moğolistan’da ve beşinci toplantısını 10-



12 Ekim 2016 tarihinde Taşkent, Özbekistan’da gerçekleştirmiştir. 2018 yılında yapılacak 

altıncı toplantıya ülkemiz ev sahipliği yapacaktır. 

Komisyonun yapılan bu oturumlarında planlanan faaliyetlere ilişkin bütçesi, beş yıllık 

çalışma programı kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, Teknik Danışma 

Komitesi (TAC) tarafından hazırlanan raporların değerlendirilmesi, süregelen faaliyetlerin 

değerlendirilmesi, üye ve gözlemci ülkelerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve oturum 

raporunun değerlendirilerek onaylanması hususları görüşülmektedir. 

1.4. CACFish Faaliyetleri  

Sürdürülebilir su ürünleri kaynakları ve balıkçılık yönetimi hususunda bölge 

ülkelerinin gelişimine katkı sağlayacak kılavuzlar hazırlanmaktadır.  

Balıkçılık yönetimi ve yetiştiricilik konuları öncelikli olmak üzere çeşitli konularda 

çalıştaylar düzenlenmekte, veri paylaşımı yapılmakta ve bölgedeki ülke uzmanlarına 

Türkiye’de eğitim verilerek deneyimler paylaşılmaktadır. 

Türkiye’nin önderliğini yaptığı Komisyonun diğer bir önemli görevide, aynı 

coğrafyayı paylaşan, benzer kültürlere sahip bu ülkeleri aynı ortak zeminde buluşturması ve 

birbirlerine yakınlaşmalarını sağlamasıdır. Özellikle Türkiye’nin lider ülke konumunda 

olması, toplantıya katılan üye ve gözlemci ülkeleri ortak konular etrafında birleştirici bir güç 

olarak hareket etmesi ve yine bu ülkelerin her türlü sorunlarına karşılık yapıcı ve kucaklayıcı 

şekilde davranması, bölge ülkeleri tarafından da takdirle karşılanmaktadır. 

2. CACFish – Türkiye İlişkileri  

Komisyonun kuruluşunda etkin rol oynayan Türkiye ile Komisyon arasında kurulduğu 

günden bu yana yakın ilişkiler söz konusu olup, Komisyonun ilk toplantısı 2011 yılında 

İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliği ve kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı hususlarında bu zamana kadar elde ettiği deneyim ve başarıların 

bölge ülkelerine aktarımı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, bölge ülkelerindeki balıkçılık 

alanında uzman personelin belirli dönemler halinde Türkiye’deki su ürünleri araştırma 

enstitülerinde eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu eğitimler, su ürünleri alanındaki güncel 

gelişmelerin konu bazında aktarımı ve pratik uygulamaların yerinde yapılmasının 

sağlanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca eğitime katılan personel, Türkiye’deki yetiştiricilik 

tesislerinde fiili uygulamaları sahada gözlemleyerek tecrübelerini artırmaktadırlar. 

 


