
 

 

 
ORTA ASYA VE KAFKASLAR BÖLGESEL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ 

YETİŞTİRİCİLİĞİ KOMİSYONU 

 

CENTRAL ASIAN AND CAUCASUS REGIONAL FISHERIES AND 

AQUACULTURE COMMISSION (CACFISH) 

 

Kuruluş Tarihi 03 Aralık 2010  

Merkez Ankara, Türkiye 

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 (2016) 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

GENEL BİLGİ 

 

 “Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Komisyonu” (CACFish), Bakanlığımız 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 (Gıda ve Tarım Örgütü) 

Anayasası altında kurulmuş bulunan bir organizasyondur.  

Komisyon, FAO Anayasasının 14. Maddesi çerçevesinde kurulmuş ve 2009 yılında 

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

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

gerçekleştirilmiştir.  

 Komisyon başkanlığını iki dönem Müsteşar Yardımcımız Sayın Dr. Nihat PAKDİL 

yürütmüştür. Son yapılan beşinci oturumda başkanlığa Azerbaycan’dan Rauf HADJIEV 

seçilmiştir.  

CACFish Komisyonu’na Ermenistan (03 Aralık 2010), Kırgızistan (03 Mayıs 2010), 

Tacikistan (09 Mart 2010), Azerbaycan (22 Mart 2014) ve Türkiye (19 Aralık 2011) olmak 

üzere beş devlet üyedir. FAO Genel Sekreterliğince ülkemizin anlaşmayı imza tarihi olan 19 

Aralık 2011 tarihinin Bakanlığımız teyit mektubu ile kabul gördüğü bildirilmiştir. Kendi iç 

hukukumuz gereği anlaşmanın kabulü TBMM’de 6499 Kanun No ile 24.10.2013 tarihinde 

uygun bulunmuştur. Bu Kanun 30 Ekim 2013 tarih ve 28806 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.  

Komisyon’un yetkinlik alanı, Orta Asya ve Kafkaslar bölgesindeki ülkeler ile bu 

bölgedeki ülkelerin hakim olduğu su kaynakları yetkinlik alanını oluşturmaktadır.  

Komisyon’a 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. Bu 

ülkelerden bazıları Komisyon oturumlarına gözlemci ülke olarak katılım sağlamaktadır. 

Anlaşma kapsamında, FAO veya BM üyesi olan Devletler diledikleri takdirde gözlemci 

olarak katılmak için talepte bulunabilmektedir.  

Komisyon 2015 yılına kadar her yıl oturum yapmasına karşılık, son oturumda alınan 

karar doğrultusunda, 2016 yılından sonrası için iki yılda bir oturum düzenlemeyi karara 

bağlamıştır. Komisyon’da üye devletler birer oy hakkına sahip olup, kararlar oy çokluğu ile 

alınmaktadır.  

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

tarafından yürütülmektedir. Sekreterlik idari ve bütçe hazırlanması ile ilgili konular ile beş 

yıllık çalışma planlarının hazırlanması, yürütülmesi, organizasyonların sağlanması ve diğer 

konularda görevler üstlenmektedir.  

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.  



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,  

 

-Komisyon 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,  

 

-En iyi işleve sahip bölgesel uygulamalarla bölgedeki koruma ve yönetim önlemlerinin 

uyumlu uygulanması,  

şeklinde ifade edilmektedir.  

 

 CACFish Web Sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
 


