
OIE’nin Çalışma Şekli 

 

OIE, bütün üye ülke devletlerinin belirlediği delegelerden oluşan Dünya 

Delegeler Meclisi’nin yetkisi ve kontrolü altındaki oluşturulmuş bir organizasyondur.  

 

 
 

Şekil 8. OIE Organizasyon Şeması 

 

Genel Merkez 

 

OIE’nin günlük işleyişi Paris’te bulunan Genel Merkez tarafından idare 

edilmektedir ve Dünya Delegeler Meclisi tarafından seçilen Genel Direktörün 

sorumluluğu altındadır. 

  

Mayıs 2015’te düzenlenen 83. Genel Kurul sırasında Dr. Monique Eloit ilk beş 

yıllık görev süresi için Genel Direktör olarak atanmış olup görevine 1 Ocak 2016’da 

başlamıştır. 

 



Genel Merkez, Dünya Delegeler Meclisinin kararı üzerine bilimsel faaliyetler, 

hastalık bilgisi ve teknik işbirliği gibi konulardaki faaliyetleri koordine eder ve 

uygular. 

 

 

 

 
OIE Genel Merkezinin Yapısı 

 

 

Genel Merkez Uluslararası Komiteden geçen kararları uygulamakta ve 

Delegeler tarafından seçilen Komisyonların desteği ile ilerlemektedir.  

 

Konsey 

 

Konsey, Dünya Delege Meclisinin Başkanı, yardımcısı, eski başkanı ve her bir 

bölgeyi temsil eden altı Delegeden oluşmaktadır. Konsey; Meclisi Genel Oturumlar 

arasındaki sürede temsil etmektedir. Konsey, özellikle çalışma programı ve Meclise 

sunulacak olan teklif edilen bütçe olmak üzere teknik ve idari konuları incelemek için 

her yıl en az iki defa Paris’te toplanmaktadır. 

 

Bölgesel Komisyonlar  

 

OIE, Dünyanın farklı bölgelerinde kendi üyelerinin karşı karşıya kaldığı 

sorunları ifade etmek amacıyla 5 Bölgesel Komisyona sahiptir. Bu Komisyonlar, tam 

teşekküllü bölgesel kurumsal organlardır.  

 

Bölgesel Komisyonları bulunduğu bölgeler; 

 Afrika 



 Amerika 

 Asya, Uzak Doğu ve Okyanusya 

 Avrupa 

 Orta Doğu 

 

Her bölgesel komisyon her iki yılda bir bölge ülkelerinin birinde konferans 

düzenlemektedir. Bu konferanslar, hayvan hastalıklarının kontrolünde bölgesel 

işbirliği ve teknik öğelere ayrılmıştır.  

 

Bölgesel programlar özellikle OIE Bölgesel ve Alt-Bölge Temsilciliklerinin 

olduğu bölgelerde, gözetimini geliştirmek ve belli başlı hayvan hastalıklarının 

kontrolü için geliştirilmiştir. Bölgesel Komisyonlar bu Temsilciliklerle yakın çalışma 

içerisindedirler. Bölgesel Komisyonlar, Dünya Delege Meclisine faaliyetleri hakkında 

rapor sunmakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır. 

 

Uzman Teknik Komisyonlar  

 

OIE’nin Uzman Komisyonların görevi, OIE’nin uluslararası standartlarını 

geliştirmek ve üyeler tarafından dile getirilen bilimsel ve teknik sorunları çözmek için 

epidemiyoloji çalışmaları gerçekleştirmek ve hayvan hastalıklarının kontrolü ve 

önlenmesi amacıyla mevcut bilimsel bilgileri kullanmaktır. 

 

Karasal Hayvanlar Sağlık Standartları Komisyonu (Karasal Hayvan Kod 

Komisyonu) 

 

1960 yılında kurulan Karasal Hayvan Kod Komisyonu, Karasal Hayvan Sağlık 

Kodunun (Karasal kod) tavsiye kararlarının, hayvan hastalıkları ve zoonozları için 

uluslararası ticaret ve izlenme yöntemlerinin korunması üzerine mevcut bilimsel 

bilgileri göstermesini sağlamaktadır. Komisyon, Karasal Kod yönünden yeni 

maddeler için taslak metinleri hazırlamak ve veteriner hekimlik biliminin ışığı altında 

var olan maddeleri gözden geçirmek amacıyla uluslararası bilinen uzmanlar ile 

çalışmaktadır. Ayrıca; Karasal Kod Komisyonu uyumlu bir yaklaşım gerektiren 

konularda Su Canlıları Sağlık Standartları Komitesi ile Karasal Kod Komisyonunun 

görevinde en son bilimsel bilgiyi kullanmasını sağlamak amacıyla Biyolojik 

Standartlar Komitesi ve Hayvan Hastalıkları Bilimsel Komitesi ile yakın olarak 

çalışmaktadır. 

 

Üye ülkelerin ve bölgelerin delegelerinin görüşleri, taslak ve gözden geçirilmiş 

metinlerin sirkülasyonu aracılığıyla rutin olarak araştırılır ve her bir Genel Oturumda 

Delegeler taslak metinleri tartışır ve resmi olarak OIE standartları olarak kabul 

ederler. Bu metinler daha sonra Karasal Kodun bir sonraki yayınına dâhil edilirler. 

Komisyon üyeleri OIE Dünya delegeler Meclisi tarafından üç yıllık bir süre için 

seçilirler.  

 



Hayvan Hastalıkları Bilimsel Komisyonu (Bilimsel Komisyon) 

 

1946 yılında kurulan bu komisyon, hastalık kontrolü ve önlenmesi için en 

uygun stratejileri ve önlemleri tanımlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda, OIE’nin 

bazı hastalıklardan “ari” ülke listesinde bulunmak isteyen Üye Ülkelerin hayvan 

hastalıkları durumu ile ilgili olarak tekliflerini inceler.  Komisyon üyeleri OIE Dünya 

Delegeler Meclisi tarafından üç yıllık bir süre için seçilirler.  

 

Biyolojik Standartlar Komisyonu (Laboratuvarlar Komisyonu) 

 

1949 yılında kurulan bu Komisyon, memelilerin, kuşların ve arıların teşhis 

edilebilen hastalıkları için metotlar oluşturmaktan ve onaylamaktan ve aynı zamanda 

aşılar gibi en etkili biyolojik ürünleri önermekten sorumludur. DTÖ’nün SPS 

antlaşması (Sağlık ve Bitki Sağlığı Antlaşması) tarafından uluslararası standart bir 

metin olarak tanımlanan karasal hayvanlar için Aşılar (Karasal Kılavuz) ve Tanısal 

Testler Kılavuzunun üretimini denetlemektedir. Komisyon aynı zamanda karasal 

hayvanların hastalıkları için OIE Referans Laboratuvarlarını seçmekte ve tanısal test 

için standart reaktiflerin hazırlanması ve dağıtılmasını teşvik etmektedir. Komisyon 

üyeleri OIE Dünya Delegeler Meclisi tarafından üç yıllık bir süre için seçilirler.  

 

Su Canlıları Sağlık Standartları Komisyonu (Su Canlıları Komisyonu) 

 

1960 yılında kurulan bu Komisyon, amfibiler, kabuklular, balık ve 

yumuşakçaların hastalıkları ve bu hastalıkların kontrolü için kullanılan metotlar 

üzerine bilgileri dermektedir. Komisyon Su Canlıları Sağlık Kodunu (“Su Canlıları 

Kodu”) ve Su Canlıları Tanısal Test Kılavuzunu (“Su Canlıları Kılavuzu”) 

hazırlamaktadır. Komisyon aynı zamanda su ürünleri yetiştiriciliği için önem taşıyan 

çeşitli konularda bilimsel toplantılar organize etmektedir. Komisyon üyeleri OIE 

Dünya delegeler Meclisi tarafından üç yıllık bir süre için seçilirler. 

 

 


