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 Ülkemizin önderliğinde, Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin bölgedeki doğal su 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve su ürünleri ile ilgili deneyimlerin paylaşılması 

amacıyla, birlikte hareket edilmesine yönelik CACFish’in (Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu) 03 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe 

girmesi sonucu, Komisyon ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de başlangıcını oluşturmaktadır.  

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

Bu toplantı ile 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, Azerbeycan’da, dördüncü toplantısını 

18-20 Mayıs 2015 tarihinde Ulanbatur, Moğolistan’da ve beşinci toplantısını 10-12 Ekim 

2016 tarihinde Taşkent, Özbekistan’da gerçekleştirmiştir.  

Komisyonun yapılan bu oturumlarında planlanan faaliyetlere ilişkin bütçesi, beş yıllık 

çalışma programı kapsamında yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, Teknik Danışma 

Komitesince (TAC) hazırlanan raporların değerlendirilmesi, süregelen faaliyetlerin 

değerlendirilmesi, çalışma planı, üye ve gözlemci ülkelerden gelen taleplerin 

değerlendirilmesi ve oturum raporunun değerlendirilerek onaylanması hususları 

görüşülmektedir.  

Ülkemizin su ürünleri yetiştiriciliği ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımı hususlarında bu zamana kadar elde ettiği deneyim ve başarıların bölge ülkelerine 

aktarımı, Komisyonun en önemli faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, bölge 

ülkelerindeki balıkçılık alanında uzman personelin belirli dönemler halinde ülkemizdeki 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 personeller, ülkemizdeki 

yetiştiricilik tesislerinde fiili uygulamaları sahada gözlemleyerek tecrübelerini 

artırmaktadırlar.  

Komisyonun diğer bir önemli misyonu da, aynı coğrafyayı paylaşan, benzer kültürlere 

sahip bu ülkeleri aynı ortak zeminde buluşturması ve birbirlerine yakınlaşmalarını 

sağlamasıdır. Özellikle ülkemizin 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 

ülkelerince de takdirle karşılanmaktadır. 


