Çeşitli ülkelerden uzmanlar su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe sürdürülebilir bir gelişim için iş
birliği yapmak üzere bir araya geldiler.

Participants at the OIE Global Conference on Aquatic Animal Health

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), bu hafta suda yaşayan hayvanlar alanında çalışan, özel sektör ve
kamuda görevli uluslararası uzmanların katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda, deniz
mahsullerinde yaşanan büyük değişiklikler ve bunun yarattığı tehditlerle başa çıkabilme yolları, bu
sektörün büyümesini sürdürülebilir bir biçimde desteklemek amacıyla neler yapılabileceği tartışıldı.
90 ülkeden 250’den fazla uzmanın katıldığı OIE Küresel Su Hayvanları Sağlığı Konferansı, Şili’nin
başkenti Santiago’da 4 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Konferansta sürekli bir büyümeyi
sağlamak için su ürünleri sektörünün yararlanabileceği çok yönlü alternatiflere ve karar
mekanizmaları, su hayvanları alanında çalışan profesyoneller, su ürünleri güvenliğini ve sürdürülebilir
bir büyümeyi garanti edecek diğer paydaşlar arasındaki işbirliği ihtiyacına vurgu yapıldı.
Şili Ekonomi, Gelişme ve Turizm Bakanı Jose Ramon Valente, dünyanın hayvansal proteinler açısından
(geleceğe dönük) büyük bir tehdit altında olduğunu belirtti: “Şu anda dünya nüfusu 7 milyar. Bu sayı
2050’de 9 milyarı bulacak. Bu da müthiş bir kalori ihtiyacı artışı, özellikle de protein ihtiyacı artışı
anlamına geliyor. Bu konferans dünyada yiyecek üretimini, çevreyi koruyarak ve sağlık standartlarına
riayet ederek arttırmak için neyin gerekli olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır.”
Su ürünleri yetiştiriciliği, her yıl % 6 oranında büyüyen yeni bir endüstri koludur. 2014’de bu sektör,
balıkçılık ürünlerini geride bırakan bir büyüme göstermiştir. Hem orta sınıfın artan talebi hem de
modern diyetlerde deniz mahsullerinin kullanılmasına yönelik yüksek talep nedeniyle su ürünlerinin
önümüzdeki yıllarda revaçta olacağı öngörülmektedir. Ancak su hayvanları hastalıkları bu ürünlerin
üretimini ve sektörün büyümesini sınırlandırmaktadır.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Delegeler Meclisi Başkanı Dr. Mark Schipp, su ürünleri yetiştiriciliğinin
ve ticaretinin yoğunlaşması nedeniyle su hayvanları üretiminin artmasının ciddi tehditleri de
beraberinde getirdiğini belirtti. “Bu tehditler; yerel, bölgesel ve küresel düzeyde hastalık çıkışı ve
yayılması risklerini de kapsamaktadır. (Değerli) su ürünleri ve balıkçılık varlığımızı ve bunun içinde
geliştiği çevreyi korumak ve bu risklerle savaşmak için acilen idari kapasitemizi geliştirmemiz ve
önlemler almamız gerekmektedir. Suda yaşayan hayvanların hastalıklarının uluslararası bir yayılım
göstermesi, birçok ülkede su hayvanları üretimine zarar vermektedir. (tahrip etmektedir). OIE
standartları bu riskleri kalıcı bir biçimde azaltmayı hedeflemektedir.”
Yarının dünyasını besleyebilmek için su ürünleri sektörünün günlük (her gün değişen) tehditlerle
yüzleşmesi ve bunlarla başa çıkması gerekmektedir. Küresel Su Ürünleri Birliğinden George
Chamberlain; iklim değişikliği, sosyal meseleler, okyanuslardaki plastik atıklar, antibiyotik direnci, gıda
katkı maddeleri gibi savaşmamız gereken birçok mesele olduğuna vurgu yaptı. Bu nedenle aramızda
işbirliği yapmamız, bu alanda ilerleyebilmemiz için kilit öneme sahiptir.
Üç gün süren konferans boyunca katılımcılar; hastalıklarla mücadele ile ilgili yeni yaklaşımlar, en
gelişmiş biyo-güvenlik uygulamaları, antibiyotiklerin kullanımını azaltmaya yönelik stratejiler ve
uluslararası OIE standartlarının uygulanmasının önemi konularında görüş alışverişinde bulunma fırsatı
yakaladılar. Toplantı sonunda, OIE’nin 2019 yılı Mayıs ayındaki Dünya Asamblesinde görüşülmek
üzere oldukça çarpıcı öneriler sunuldu.
Bu öneriler üyeleri şu konularda uyarmaktadır:
Su hayvanlarının hastalıkları ile ilgili taramalar ve erken teşhisi ile ihbarı başta olmak üzere su
hayvanlarını etkileyen patojen ajanların kontrolü ve önlenmesi konularında OIE standartları ile
uyumum arttırılması.
Su ürünleri tesislerinden kaynaklanabilecek hastalık çıkışı ve yayılması ile ilgili risklerin azaltılması için
biyo-güvenlik önlemlerinin alınması.
OIE tarafından listelenmiş tüm hastalıkların ve yeni görülen hastalıkların, su hayvanlarının önemli
hastalıklarının uluslararası yayılımını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla WAHIS
aracılığıyla şeffaf, zamanında ve tutarlı bir şekilde OIE’ye bildiriminin sağlanması;
Antibiyotiklerin ülkesel düzeyde ölçülü ve güvenli kullanımı için OIE standartları belirlemek ve bu
konuda hazırlanmış broşürler yayınlamak ve antibiyotiklere olan ihtiyacı azaltmak için hastalık
yönetimi konularında gelişmeleri teşvik etmek.
“Tüm katılımcıları bu öneriler temelinde birleştiren bir proje oluşturalım” inisiyatifi ile sinerji
oluşturmak ve elde edilecek sonuçların etkisini en üst düzeye çıkarmak. OIE Genel Müdürü Dr.
Monique Eloit, bunun önümüzdeki yılarda OIE’nin parolası olacağını belirtti.
İşbirliği, sürdürülebilirlik: Bizim geleceğimizdir. Bu tema, tam olarak bu yıl düzenlenen konferansın
odak noktasını oluşturmaktadır. Beraber çalışarak ve su ürünleri yetiştiriciliğine yatırım yaparak su
ürünleri üretiminde sürdürülebilir bir gelişmeyi mümkün kılabilir ve geleceğimizi garanti altına
alabiliriz.
OIE, bu konferansın düzenlenmesinde destek veren Şili Hükümetine teşekkür eder.
Kaynak: http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/the-global-communitycommits-to-collaborate-for-the-sustainable-evolution-of-the-aquaculture-sector/
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