
OIE 27. AVRUPA BÖLGESEL KOMĠSYONU KONFERANSI 

 

53 Üye Ülkesi bulunan ve her iki yılda bir gerçekleştirilen OIE Avrupa Bölgesel Komisyon 

Konferansı’nın 27.’si 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında Lizbon/Portekiz’de gerçekleştirilmiştir.  

 40 Üye Ülkeden OIE Delegeleri ve/veya temsilcileri ile 9 bölgesel ve uluslararası 

organizasyondan1 kıdemli memurlar olmak üzere toplam 112 katılımcı Konferansa iştirak 

etmişlerdir. Ayrıca; bölgeden ve ev sahibi ülkeden özel veteriner organizyonlarının yanı sıra özel 

sektör temsilcileri de toplantıda hazır bulunmuşlardır. Konferansta Türkiye’yi Bakanlığımız Gıda 

ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Veteriner Hekimler Dr. Visal KAYACIK ve Dr. Orhan AYLAN ile 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden AB Uzman Yardımcısı (Veteriner Hekim) 

Özlem HİÇÇAN temsil etmişlerdir.  

Konferansta Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Disease-LSD), Afrika Domuz Vebası 

(African Swine Fever-ASF), Şap, Kuduz, Küçük Ruminant Vebası (PPR)  ve Yüksek Patojeniteli 

Kuş Gribi (HPAI) olarak adlandırılan ve OIE Dünya Hayvan Sağlığı Sistemi (WAHIS) aracılığıyla 

bir araya getirilen bilgilerle Avrupa’da büyük endişe oluşturan hastalıkların gidişatı, analizleri ve 

detaylı bilgileri katılımcılara sunulmuştur.  

 Ayrıca “Avrupa’da Kuduzun Kontrol ve Eliminasyonu: Kuduzdan ari bir Avrupa için 

Zorluklar ve Stratejiler” ve “Nodüler Ekzantemi: Avrupa’da ve Komşu Bölgelerdeki Mevcut 

Durum ve Kuzey Doğu Avrupa’ya bu hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken gerekli 

önlemler” konusunda iki teknik konu tartışılmıştır.  

 İlaveten Konferansta bölgedeki ülkeleri ilgilendiren önemli konularında üzerinde 

durulmuştur. Bunlar; 

- OIE’nin Yetkisini Desteklemede Bölgesel Komisyonların ve Konseyin Rolü. 

- Uluslararası ve Bölgesel Organizasyonlar ile Daha Yakın Bir İşbirliği İçin Fırsatlar. 

- Hayvan Sağlığı Durumu Hakkında Rapor. 

- OIE Kara Hayvanları Hayvan Sağlığı Standardları Komisyonu- Afrika Domuz Vebası ve 

Nodüler Ekzantemi Hakkındaki Bölümlerin Gözden Geçirilmesi. 

- Afrika Domuz Vebası ve Nodüler Ekzantemi Hakkında Daimi Uzman Grubu İle İlgili 

Güncelleme. 

- Ülkelerin Hastalık Konularında OIE Tarafından Resmi Olarak Tanınmasına Karşı Öz-

Beyanları  İçin Gerekli OIE Prosedürü. 

                                                 
1 Komisyon Üyeleri: Avusturya, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kırgizistan; Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova, hollanda, Norveç; Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, 

Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna ve Birleşik Krallık. 

Uluslararası/Bölgesel Kuruluşlar: EC (Avrupa Komisyonu), EEC (Avrupa Ekonomik Komisyonu), FAO (BM Gıda ve Tarım 

Örgütü), FESASS (Hayvan Sağlığı ve Hijyen Güvenliği  Avrupa Federasyonu), FVE (Avrupa Veteriner Hekimler 

Federasyonu), IFAH (Hayvan Sağlığı Uluslararası Federasyonu), UECBV (Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Derneği), 

WCO (Dünya Gümrük Örgütü) ve WTO (Dünya Ticaret Örgütü). 
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- Avrupa’nın Küresel Stratejilerde ve Diğer Bölgelerle Koordinasyonundaki Katılımı. 

- OIE’nin PVS (Performance of Veterinary Services-Veteriner Hekimlik Hizmetlerinin 

Performansı)  Hakkında İzlediği Yol. Takibinde Çalışma Grubu Oturumu. 

- Antimikrobiyal Direnç: Güncelleme ve Gelecekteki Gelişmeler. 

- OIE Standart Belirleme Sürecinde Bölgesel Katılımı Geliştirmek İçin OIE Avrupa Bölgesel 

Komisyonu Görev Gücü. 

- Hayvanların ve Hayvansal Kökenli Ürünlerin Uluslararası Ticaretinin Sorunlarının Ele 

Alınması: Bütün İlgili Tarafların Katılımı Nasıl Sağlanabilir? 

Ayrıca, Konferansta ilk defa bir poster oturumu gerçekleşmiştir. 

Toplantı süresince alınan tavsiye kararları Mayıs 2017’de düzenlenecek olan OIE Genel 

Oturumunda sunulacaktır.  

28. OIE Avrupa Bölgesel Komisyon Konferansının Gürcistan’da yapılmasına karar 

verilmiştir.  

Ayrıca; 4-5 Temmuz 2016 tarihlerinde Sınır Ötesi Hayvan Hastalıklarının Kontrolü İçin 

Küresel Çerçeve (GF TADs) çatısı altında kurulmuş olan ve LSD’nin son zamanlardaki yayılımı 

sonucunda yeni bir girişim olan Kuzey Doğu Avrupa’da LSD hakkında Daimi Uzman Komite (SGE 

LSD) Toplantısının ikincisi 21 Eylül 2016 tarihinde Konferansa ek olarak düzenlenmiştir. 

Toplantıda Brüksel’de düzenlenen SGE LSD 1 toplantısından bu yana ülkelerin epidemiyolojik 

durumlarının değerlendirilmesinin ve aşılama programlarının anlaşılması açısından ülke 

sunumları gerçekleştirilmiştir.  

SGE LSD toplantılarının üçüncüsünün İstanbul’da tercihen 2016 bitmeden yapılması 

kararlaştırılmıştır.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2016 YILLARI ARASINDA BÖLGEDEKĠ ÜYE ÜLKELERDEKĠ HAYVAN 
SAĞLIĞI DURUMUNUN ANALĠZĠ 
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Rapordaki veriler 30 Haziran 2016 tarihine kadar OIE Avrupa Bölgesel Komisyonu Üye 

Ülkeleri tarafından WAHIS (The World Animal Health Information System) kanalı ile altı 

aylık raporlar, acil bildirimler ve izleme raporları ile elde edilmişlerdir. İzleyen rapor bu 

dönem süresince belirli hastalıkların Avrupa’daki durumunu gözden geçirmektedir. Bu 

hastalıklar; Kuduz, Şap, LSD, Küçük Ruminant Vebası, Afrika Domuz Vebası ve Yüksek 

Patojeniteli Kuş Gribidir.  

 

1. Kuduz (1. Teknik Konu) 

 

2015 yılında düzenlenen OIE Dünya Delegeler Meclisi 83. Genel Oturumu süresince, 

27. OIE Avrupa Bölgesel Komisyon Konferansında sunulmak üzere  “Avrupa’da Kuduzun 

Kontrol ve Eliminasyonu: Kuduzdan ari bir Avrupa için Zorluklar ve Stratejiler2” konusunu 1. 

Teknik Konu olarak kabul etmiştir (anketle birlikte).  

 

Bu bağlamda hazırlanan anket bölgedeki tüm üye ülkelere gönderilmiş ve 53 Üye 

Ülkenin 49’undan yanıt alınmıştır (%92). Epidemiyolojik durum, kuduz takibi, teşhis 

olanakları ve kapasiteleri, raporlama, ilgili mevzuat, yönetmelik ve standartların takibi, 

konakçı rezervuarı, hedeflenmiş kuduz kontrol programları ve ilgili konular, başıboş sokak 

köpeklerinin idaresi, sınır ötesi işbirliği, sektörler arası işbirliği ve hastalıkla ilgili ilerleyen 

zorlukları içeren çeşitli konular genelinde geri dönüşlerde çeşitlilik oluşmuştur.  

 

 Anket sonucunda bölgedeki epidemiyolojik farklılıkları yansıtan bir sonuç ortaya 

çıkmıştır: %51 hastalıktan arilik ve %49 oranında evcil hayvan ve/veya yaban hayvan kuduzu. 

Ayrıca, geri dönüşlerdeki değişkenlik, toplum bilinci ve iletişimi içeren hastalık sürveylansı ve 

kontrolü ile ilişkili zorlukları göstermektedir. Endemi olan ülkelerin %34’ünün izleyen beş yıl 

içerisinde kuduzun eliminasyonunu öngördükleri halde, ankete geri dönüş yapanların üçte 

biri (%32) OIE’nin, ülkelerinden kuduzun eliminasyonu için gösterdikleri çabalarda yetkili 

makamlarını ve Veteriner Hekimlik Hizmetlerini desteklemesi için yönlendirmesini ve daha 

proaktif olmasını talep etmişlerdir. En önemli vurgu; kuduzun sürveylansı, standardize 

edilmiş ve etkili kuduz kontrol önlemlerinin alınması olduğu kadar başıboş sokak 

köpeklerinin idaresi programlarının izlenmesi ile uygulanması, finansmanı ve 

tasarlanmasının yeterli derecede desteklenmesi üzerine yapılmıştır. 

 

Kuduzun endemik olduğu ülkelerde yaban hayvanlarında rastlanılan kuduz; kızıl tilki, 

rakun köpekleri ve çakalların rezervuar türler olmasıyla birlikte baskın olarak bulunmuştur. 

                                                 
2
 Dr. Thomas Müller, Dr. Conrad M. Freuling: National/OIE Reference Laboratory for Rabies, Friedrich-

Loeffler-Institut, Federal Research Institute for Animal Health, Greifwald-Insel Riems, Gernany. 

Dr. Carla Stoffel, Dr. Gregorio Torres: Science and New Technologies Department OIE, Paris, France. 
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Üye Ülkelerin %40’ından biraz daha fazlası köpeklerin ülkelerinde rezervuar teşkil ettikleri 

şeklinde dönüş yapmışlardır. Ayrıca bazı Üye Ülkeler rodentlerin (ratlar) veya kurtların 

rezervuar olarak hareket ettiklerini rapor etmişlerdir. Bu cevaplar hastalığın epidemiyolojisi 

üzerine yetersiz bilgi birikimini göstermektedir. Kurtlar hastalığı insanlar da dahil olmak 

üzere diğer hayvanlara bulaştırabilse de, sosyal davranışları kurtlar arasında bağımsız bir 

bulaşmayı desteklememektedir. Ayrıca rodentler de kuduzda herhangi bir rol oynamazlar.  

 

Yarasalar, ankete geri dönüş yapan ülkelerin sadece %40’ında sürveylansa 

katılmışlardır. Hastalık evrensel olarak laboratuvar doğrulaması (%100) kullanılarak tespit 

edilirken, ülkelerin çok yüksek bir yüzdesi (%93) OIE tavsiyeli floresan antikor testini (FAT) 

uygulamaktadırlar. Doğrulayıcı deney olarak, ülkelerin büyük bir çoğunluğu, hücre 

kültüründen virüs izolasyonu (VIC, %31) kullanırken, %19’u hala fare inokulasyon testini 

(MIT) kullanmaktadır. OIE Kara Hayvanları Kılavuzunda da belirtildiği gibi, MIT VIC kadar 

duyarlıdır, fakat hayvanların kullanımı gerekli değildir. Kuduzun teşhisinde moleküler 

teknikler standart testler olarak kabul edilmese de, Üye Ülkelerin yaklaşık %90’ı PCR’ı teşhis 

aracı olarak kullanmaktadırlar.  

 

Evcil köpek popülasyonlarında sirküle eden kuduzun halk sağlığına ve ekonomiye 

yükünü tahmin edebilmek için yapılan son zamanlardaki epidemiyolojik çalışmalar 

göstermiştir ki, küresel olarak köpek kuduzu yıllık yaklaşık olarak insanlarda 59.000 ölüme 

ve 3,7 milyonun üzerinde yeti kaybına uğramış yaşam yılı ile 8,6 milyar ABD doları ekonomik 

kayba yol açmaktadır. 

 

 

 

1 Ocak 2015-30 Haziran 2016 tarihleri süresince hastalığın coğrafi 

dağılımı Ģu Ģekildedir; 

 Toplam 52 Üye Ülke bu hastalık hakkında raporlama yapmışlardır.  

 %38’inde (20/52) hastalık mevcuttur.  

 Hem evcil hayvanlarda hem de yaban hayatında kuduz bulunan ülkelerin oranı %27 

(143/52),  

 Sadece evcil hayvan kuduzu bulunan ülkeler %8 (44/52),  

 Sadece yabani hayatta kuduz bulunan ülkelerin oranı ise %4’tür (25/52). 

 

                                                 
3
 Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, İsrail, Kırgızistan, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, 

Tacikistan, Türkiye ve Ukrayna. 
4 Fransa, İspanya, Türkmenistan ve Özbekistan 
5 Litvanya ve Sırbistan. 
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Bir ülkenin kuduzdan ari olabilmesinin tanınması için ilgili ülkenin WAHIS aracılığı 

ile düzenli ve tam olarak OIE’ye rapor sunması gerekmektedir. 

 

Bu bağlamda, Letonya ariliğini Aralık 2014 yılında beyan etmiştir. Bunu Şubat 2015 

yılında Malta, Mart 2015 yılında Litvanya ve Haziran 2016’da Slovenya izlemiştir. Litvanya’da 

Ekim 2015’den bu yana tekrar kuduz vakaları görülmeye başlanmıştır.  

 

Kuduz insidensi, her yıl yeni ülkelerin arilik beyanları ile birlikte Avrupa’da düşmeye 

devam etmektedir.  

 

Avrupa Bölgesi boyunca, kuduz veteriner hekimlik mevzuatının bir parçası olarak 

görülmektedir ve Üye Ülkelerin büyük çoğunluğunda (%98) kuduz net bir vaka tanımına 

dayalı bildirilmesi gereken bir hastalıktır. Salgın durumunda 38 Üye Ülkenin acil durum 

planı vardır. Kuduz kontrolü veya eliminasyon programları 33 Üye Ülkede uygulanmaktadır 

ve çoğunlukla kızıl tilkileri (%73,5) ve/veya köpekleri (%73,5) hedef almış durumdadır. Yasal 

çerçeve (%92) ve köpeklerin toplu aşılanma kampanyaları (%76) köpek kuduzu kontrol 

programlarının çekirdek bileşeni olarak rapor edilmişken, ülkelerin sadece %40’ı kontrol 

programlarının çekirdek bileşenlerini iletişim planları veya mücadele programlarının 

değerlendirmesi olarak rapor etmişlerdir.  

 

Birçok kuduz kontrol programından elde edilen tecrübe, sonucun artırılmış iletişim, 

bilinçlendirme ve eğitimi de içeresine alan kuduz eliminasyonunun beş ana öğesinin 

uygulanmasıyla alınabileceğini kanıtlamıştır. Bu ana öğeler 2030 yılı itibariyle köpek aracılı 

insan kuduzunun elimine edilmesi için Küresel Çerçeve de ortaya konmuştur.  

 

Egemen olan epidemiyolojik durumlarından ötürü, Üye Ülkeler kuduzdan ariliğin öz 

beyanı veya kuduzdan ari kalabilmek için en büyük zorlukları tanımlamışlardır. Kuduzdan 

ariliklerini beyan etmiş Üye Ülkeler için pet hayvanlarının illegal nakli ve komşu enfekte 

alanlardan oluşan reenfeksiyon en büyük zorluk olarak tanımlanmıştır. Buna karşılık, 

kuduzun endemik olduğu ülkeler finansman eksikliğini ve komşu ülkelerden oluşabilecek 

reenfeksiyonların sürekli riskini en büyük zorluk olarak tanımlamışlardır.  

 

OIE Avrupa Komisyonu tarafından izleyen hususlar göz önünde 

bulundurulmuĢtur; 

1. Hayvan-insan-çevre arayüzlerinde sağlık risklerine değinmek amacıyla küresel 

faaliyetleri koordine etmede ve sorumlulukları paylaşmada, Üçlü Anlaşma (FAO-

OIE ve WHO) kuduzu öncelikli hastalık olarak tanımlamıştır. 
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2. OIE ve WHO “İnsan-hayvan arayüzünde iyi yönetişim için operasyonel çerçeve” : 

Ulusal kapasitelerinin değerlendirilmesi için WHO ve OIE araçlarının 

birleştirilmesi konusunu geliştirmişlerdir. 

3. Köpek aracılı insan kuduzunun eliminasyonu için küresel çerçeve, 2030 yılı 

itibariyle köpek aracılı kuduzdan sıfır ölüm hedefinin gerçekleştirilmesi vizyonu 

ile Cenevre’de 2015 yılında düzenlenen Köpek aracılı İnsan Kuduzunun Küresel 

Eliminasyonundaki katılımcıların fikir birliği ile uyumlu olarak 

detaylandırılmıştır.  

4. Kuduzun önlenmesi ve kontrolü için ayrıntılı plan, kuduzun kontrolü için küresel 

ittifak tarafından geliştirilmiştir. 

5. 2016 yılında düzenlenen 84. Genel Oturumu sırasında OIE Dünya Delegeler 

Meclisi köpek aracılı kuduzun küresel eliminasyonu üzerine 26 no’lu kararı uygun 

bulmuştur. 

6. Avrupa için GF-TADs (Global Framework For The Progressive Control Of 

Transboundary Animal Diseases- Sınır Ötesi Hayvan Hastalıklarının Kontrolü İçin 

Küresel Çerçeve) kuduzu Avrupa’da 7 öncelikli hastalıktan birisi olarak kabul 

etmiş ve kontrolü için bölgesel koordinasyon ve uyum için çağrıda bulunmuştur. 

7. Kuduzun mevcut epidemiyolojik durumu, bu hastalığın Avrupa Bölgesel 

Komisyonu Üye Ülkelerinin %49’unda hem yaban hayatında veya hem köpeklerde 

hem de yaban hayatında endemik olduğunu belirtmiştir.  

8. Son 10 yıl boyunca, 9 Avrupa ülkesi insanlarda kuduz vakaları rapor etmişlerdir. 

9. Avrupa’daki ülkelerin azınlığı (12) OIE Kara Hayvanları Sağlık Kodunun Bölüm 

1.6’daki (Öz beyan ve OIE tarafından resmi olarak tanınma için prosedür) ve 

Bölüm 8.13’deki (Kuduz virüsü ile oluşan enfeksiyon) tanımlanan kuduzdan arilik 

öz beyanı prosedürünü takip etmişlerdir. 

10. OIE’nin kuduzdan arilik özbeyanı yayınları, köpek aracılı kuduz eliminasyonuna 

karşı Üye Ülkeler tarafından yapılan ilerleme üzerine en iyi doküman ve 

iletişimdir. 

11. Tek Sağlık Konsepti altındaki İyi Veteriner Hekimlik Yönetimi ve sektörler arası 

işbirliği kuduzun eliminasyonunu gerçekleştirebilmek için önkoşuldur. 

12. Başıboş köpek (ve kedi) popülasyonları OIE Avrupa Bölgesel Komisyonu Üye 

Ülkeleri tarafından kuduzun kontrolünde ve eliminasyon çabalarında bir problem 

olarak görülmektedir. 

13. Hayvan kaynağı ve insan kuduzunun önlenmesinin sürdürülebilirliğinde kuduzu 

elimine etmek için aşılama en uygun maliyetli yol olarak kanıtlanmıştır. 

 

OIE Avrupa Bölgesel Komisyonu; 
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1. Bütün Üye Ülkelerin kuduzu insanlarda, evcil ve yaban hayvanlarında bildirilmesi 

zorunlu hastalık haline getirmeleri ve WHO ile OIE Üyesi olarak bildirim 

zorunluluklarını yerine getirmelerini, 

2. Kendilerini kuduzdan ari olarak değerlendiren Üye Ülkeler, hala olmayanların ise,  

kuduzdan arilik öz beyanı için OIE Kara Hayvanları Sağlık Kodunun koşullarına 

başvurmaları ve yayım için iddia edilen durumlarından OIE’ye bilgi vermelerini, 

3. OIE Kara Hayvanları Sağlık Kodunun şartlarına başvurmuş olan Üye Ülkelerin 

kuduzdan arilik durumlarını izleyen şekilde sürdürmelerini; 

 Hem evcil hem de yaban hayatında erken hastalık tespit sistemine sahip 

olmaları, 

 Hayvan hareketlerinin ve sınır güvenliğinin sağlanmasının uluslararası 

standartlarla ve gümrük yetkilileri ile uyumlu olması, 

 Hayvanlarda şüpheli veya onaylanmış kuduz vakalarına karşı hızlı bir 

cevap için acil durum planına sahip olmaları. 

4. Üye Ülkelerin GF-TADs gibi mekanizmaları kullanarak bilateral veya bölgesel 

faaliyetler aracılığıyla kuduz kontrolü ve eliminasyonu üzerine tecrübelerini ve 

işbirlikleri paylaşmalarını, 

5. Kuduz endemik Üye Ülkelerin insan ve hayvan sağlığı sektörlerinin, hayvan 

kaynağı düzeyinde kuduzun elimine edilmesinin avantajının en uygun maliyetli 

olacağı konusunda karar mercilerini ikna etmek için çalışmalarını birleştirmeleri 

ve böylece uygun şekilde uzun dönem kamu yatırımı tahsis edilmesi niyetiyle, hem 

köpeklerde hem de yaban hayatında kuduzun eliminasyonunun göz önünde 

bulundurulmasını, 

6. Kuduz endemik Üye Ülkelerdeki başıboş köpek popülasyon idaresi ve ulusal 

kuduz kontrol ve eliminasyon stratejisinin geliştirilmesine yol göstermek amacıyla 

Kuduz Önleme ve Kontrol Ayrıntılı Planını ve ayrıca köpek aracılı insan 

kuduzunun eliminasyonu için küresel çerçeveyi kullanmalarını, 

7. OIE’nin, hayvan refahı OIE Platformu aracılığıyla başıboş köpek popülasyonu 

üzerine bölgedeki Üye Ülkelere destek sağlamaya devam etmesini ve diğer ilgili alt 

bölgelerde köpek popülasyonu idaresi üzerine OIE öz değerlendirme anketlerinin 

kullanılmasını, 

8. Diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde OIE ve WHO, Uluslararası 

Sağlık Düzenlemeleri üzerine Ulusal Birleştirici Çalıştay düzenleme yoluyla 

Veteriner Hekimlik ve Beşeri Sağlık Hizmetlerinin ve Tek Sağlık Konseptini 

izleyerek sektörler arası işbirliğini teşvik eden PVS için izlenmesi gereken yolu 

desteklemeye devam etmesini, 
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9. OIE’nin, OIE kılavuzu ile uyumlu olarak kuduz aşılarının kullanımının 

desteklemesi ve teşvik etmesi ve WHO ile işbirliği içerisinde bölgede talepte 

bulunan Üye Ülkelere yüksek kaliteli aşıların zamanında tedarikinin sağlanmasını, 

10. OIE ile işbirliği içerisinde Üye Ülkelerin özellikle yıllık Kuduz Gününün avantajını 

kullanarak sosyo-kültürel şartlarına adapte olmuş iletişim kampanyaları 

yürütülmesi yoluyla toplum bilincinin artırılmasını OIE Dünya Delegeler 

Meclisine önermektedir.   

 

2. Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Disease-LSD):  

 

LSD, sığırların viral bir hastalığıdır ve ciddi kayıplarla karakterizedir. LSD birçok 

Afrika ve Asya ülkesinde endemiktir, son yıllarda da Ortadoğu da hızlı bir yayılım 

göstermiştir. Hastalık son zamanlarda Avrupa’ya da ulaşmıştır ve dağılımı giderek 

yayılmaktadır.  

 

Bölgedeki LSD durumu, 2. Teknik Konu olan “Avrupa’da ve Komşu Bölgelerdeki 

Mevcut Durum ve Kuzey Doğu Avrupa’ya bu hastalığın yayılmasını önlemek için alınması 

gereken gerekli önlemler6” ile ilgili olarak sunulmuştur.  

 

1 Ocak 2015-30 Haziran 2016 tarihleri süresince hastalığın coğrafi dağılımı şu şekildedir; 

• Toplam 52 Üye Ülke bu hastalık hakkında raporlama yapmışlardır.  

• %13’ünde (77/52) hastalık mevcuttur. 

•     %87’sinde (45 /52)8 hastalık yoktur. 

 

 Hastalık hakkındaki ilk anında bilgilendirme Rusya tarafından 7 Temmuz 2015 

tarihinde yapılmış, bunu Ermenistan (8 Ağustos 2015) ve Yunanistan (18 ağustos 2015) 

izlemiştir. Yunanistan’daki vaka AB’deki ilk vakayı temsil etmektedir. Bu vakaların ardından 

Bulgaristan, Makedonya ve son olarak da Sırbistan’dan hastalık rapor edilmiştir. Bu salgınlar 

sırasında, 2810 vaka rapor edilmiş ve 12 079 hayvan itlaf edilmiştir.  

 

Hastalığın son zamanlardaki epidemiyolojisi şu şekildedir; özellikle analizler 

hastalığın ilerleyen şekilde yayılımının kuzeye doğru olduğunu göstermektedir. Hastalığın 

                                                 
6
 Dr. Eeva Tuppurainen, Veterinary Expertise for Controlling Lumpy skin disease, Shheppox and Goatpox; 

  Dr. Nadav Galon, OIE Delegate of Israel and Member of the OIE ad hoc Group on LSD. 
7
 Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Rusya, Türkiye ve Sırbistan. 

8
 Andora, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Hırvatistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, 

Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, 

Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tacikistan, 

Türkmenistan, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Özbekistan. 
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Avrupa’da daha ileriki bir yayılımı için OIE tahminleri doğrulanmıştır. Rusya ve 

Sırbistan’daki son iki ay içerisindeki rapor edilen salgınlar, Nisan 2016’ya kadar tanımlanan 

salgınlardan 250 km daha fazla bir enfekte alana genişleyeceğini işaret etmektedir.  

 

OIE Avrupa Komisyonu tarafından izleyen hususlar göz önünde 

bulundurulmuĢtur; 

1. Bazı OIE Üye Ülkelerinin aldıkları eradikasyon tedbirlerine rağmen, LSD, başlıca 

aşılanmamış hayvanlarda olmak üzere, Ortadoğu ve Yakın Doğu ile Kuzey Kafkasya 

içerisinde devam etmektedir. 

2. LSD hakkında mevcut bilgi şunları işaret etmektedir; 

a. LSD, başlıca sığır popülasyonlarının ortamında mevcut olan kan emici 

vektörlerin çeşitleri tarafından mekanik olarak bulaştırılmaktadır. 

b. LSD virüsü çevrede uzun süreler boyunca kalabilme potansiyeline sahiptir ve 

hastalık soğuk mevsimden sonra tekrar ortaya çıkmasıyla birlikte mevsimsel 

tabiatta ortaya çıkmaktadır. 

c. LSD’ye karşı etkili aşılar ticari olarak mevcuttur. 

d. İtlaf ve imha biyogüvenlik önlemleri ile birlikte geniş çaptaki aşılama 

hastalığın kontrolünde etkili oluğu kanıtlanmıştır ve 

e. Subklinik ve fark edilmemiş enfeksiyonlu viremik sığırların nakli LSD yayılımı 

için en önemli risk faktörlerinden birisidir. 

3. Hala hastalık hakkında bilinenlerde birçok boşluk vardır. Bunlar arasında; 

a. Hastalığın bulaşmasının daha iyi anlaşılması, 

b. Farklı aşılar ve aşılama protokolleri tarafından sağlanan koruma üzerine 

anlayışın geliştirilmesi ve 

c. Teşhis tekniklerinin ve kapasitesinin geliştirilmesi vardır. 

4. 6. Bölgesel Daimi Komite süresince, Avrupa GF-TADs LSD’yi öncelikli hastalık olarak 

tanımlamış ve o zamandan beridir Kuzey Doğu Avrupa’da LSD hakkında Daimi 

Uzman Komite (SGE LSD) GF-TADs çatısı altında kurulmuştur.  

5. LSD üzerine ülkelere hastalıkla savaşmada en iyi yardımda bulunabilmek için teknik 

açıdan sağlam sonuçları sağlayan Yüksek Düzey Bakanlık Konferansı, Sofya’da 

(Bulgaristan) 8-9 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenmiştir ve 

6. LSD üzerine OIE Kara Hayvanları Kılavuz Bölüm 2.4.13 Mayıs 2016’da 

güncellenmiştir ve LSD (Neethling tipi Grup III’ten kaynaklanan) üzerine Kara 

Hayvanları Sağlık Kodu Bölüm 11.11 şu an revize edilmektedir.  

OIE Avrupa Bölgesel Komisyonu; 

1. Üye Ülkelerde, hastalık istila riskini değerlendirmelerine göre ilgili paydaşların 

bilinçlendirilmesi kampanyaları, aşılama hükümleri, teşhis kapasitesi, acil durum 
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planlaması, sürveylans ve erken tespit ile uygun mevzuatın sağlanması yoluyla 

hazırlıklarının artırılmasını,  

2. LSD uygulamasından etkilenen Üye Ülkelerin, gecikmeden, mutlak sığır hareketi 

kontrolü yapmalarını, itlaf politikalarının uygulanmalarının göz önünden 

geçirmelerini, vektör kaynaklı yayılmayı önlemek için geniş bir alanda sığırları 

aşılamalarını, OIE Kara Hayvanları Kılavuzuyla uyumlu olarak aşıları kullanmalarını, 

ülkenin diğer kısımlarına ve komşu bölgelere hastalığın yayılmasını önlemelerini, 

3. LSD riski altındaki Üye Ülkelerin, hastalığın girişini veya yayılmasını önlemek için 

OIE Kara Hayvanları Kılavuzunun standartları ile uyumlu aşıları zamanında 

kullanarak risk altındaki bölgelerde koruyucu aşılamayı göz önünde 

bulundurmalarını, 

4. Üye Ülkelerin OIE Kara Hayvanları Kodu Bölüm 1.1’e göre OIE’yi bilgilendirilmelerini 

ve LSD üzerine Bölüm 11.11’deki tavsiyeleri uygulamalarını,  

5. LSD’den etkilenmiş veya risk altındaki ülkelerde, Sınır Ötesi Hayvan Hastalıklarının 

Kontrolü İçin Küresel Çerçeve (GF TADs) çatısı altında kurulmuş olan ve LSD’nin son 

zamanlardaki yayılımı sonucunda yeni bir girişim olan Kuzey Doğu Avrupa’da LSD 

hakkında Daimi Uzman Komitenin (SGE) faaliyetlerine dahil olmalarını ve LSD’nin 

bölgesel eylem planının oluşturulması, izlenmesi ve uygulanması ile ilgili, hali hazırda 

müzakere de olanlar dahil, bu Grubun tavsiye kararlarını uygulamasını, 

6.  Üye Ülkelerin, LSD için OIE Referans Laboratuvarları veya AB Referans 

Laboratuvarları gibi diğer uygun laboratuvarlar tarafından organize edilen yeterlilik 

testleri ve yıllık ring testlerine katılmak suretiyle LSD’yi tam anlamıyla teşhis etmek 

için kapasitelerini ve yeterliliklerini artırmalarını, 

7. OIE ile ve ilgili uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile işbirliği içerisinde Üye Ülkelerin 

uluslararası araştırma işbirlikleri ve ağları tahsis etmelerini ve LSD hakkında mevcut 

bilgi boşluklarına değinen araştırma projelerini başlatmalarını, 

8. Üye Ülkelerin izleyen maddelerdeki şekilde ilgili taraflarla daha iyi iletişim tahsis 

etmesini; 

(i) LSD zoonoz bir hastalık olmadığı için insan sağlığına herhangi bir risk teşkil 

etmemektedir. 

 

(ii) İnsan tüketimine sunulan et ve süt bulaşmada kayda değer bir risk faktörü 

olarak göz önünde bulundurulmamaktadır ve hayvan tüketimi için sunulan 

sütün yarattığı risk pastörizasyon ile hafifletilebilir. 

 
(iii) Derilerin virüs ile kontamine olması et veya süte nazaran daha muhtemeldir 

ve spesifik risk önleme tedbirlerine ihtiyaç duymaktadır. 
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9. Üye Ülkelerin özellikle ilgili Avrupa Bölgesel Komisyonu Görev Gücü ile ilgili bölümü 

gözden geçirerek OIE Kara Hayvanları Kodunun LSD (Neethling tipi Grup III’ten 

kaynaklanan) üzerine gözden geçirilmiş Bölüm 11.11’e yorumda bulunmalarını ve 

Mayıs 2017’ye kadar gözden geçirilmiş Bölümün onayı için teşvik etmelerini, 

10. OIE’nin OIE Referans Laboratuvarları ile işbirliği içerisinde olmasını ve kullanılabilir 

finansman sağlamak, etkilenmiş veya risk altındaki Üye Ülkelerin teknik kapasite ve 

yeterliliklerini artırmak için LSD üzerine Twinning Projelerini üstlenmesini, 

11. OIE, FAO ve Avrupa Komisyonunun Kuzeydoğu Avrupa’da LSD üzerine Uzman 

Daimi Komite faaliyetlerinin geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde liderlik 

üstlenmesinin devam ettirilmesini, 

12. OIE’nin en güncel bilimsel bilgiyi göz önünde bulundurarak LSD üzerine Teknik 

Hastalık Belgesi yayımlamasına ve güncellemesine devam etmesini ve 

13. Diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla tercihen GF-TADs çatısı altında işbirliği 

içerisinde OIE ve FAO’nun özellikle Ortadoğu bölgesinin üye ülkeleri ile birlikte LSD 

üzerine bölgeler arası işbirliğini ve koordinasyonu teşvik etmesini ve desteklemesini 

OIE Dünya Delegeler Meclisine önermektedir.   

 

3. ġap Hastalığı; 

Şap Hastalığı, ekonomik etkileri olan ve ciddi, yüksek derecede bulaşıcı bir hastalıktır. 

Şapın hala bölgenin kuzey bölümünde (Türkiye, İsrail ve Ermenistan) olduğu göz önünde 

bulundurulursa, hastalığın kontrolü diğer bölgelere yayılmasının önlenmesi açısından azami 

öneme sahiptir.  

 

1 Ocak 2015-30 Haziran 2016 tarihleri süresince hastalığın coğrafi dağılımı şu şekildedir; 

 Toplam 52 Üye Ülke bu hastalık hakkında bilgi sağlamışlardır. 

 %8 (49/52) ülkede bu hastalık mevcut olarak tespit edilirken,  

 Kalan %92’sinde (48/52) hastalığın olmadığı saptanmıştır.  

 Bu süre boyunca, hastalık Ermenistan, İsrail ve Rusya tarafından ülkenin doğu 

kısımlarında (serotip A ve O) ve Türkiye tarafından serotip Asya1 anında 

bilgilendirmeler aracılığı ile rapor edilmiştir.  

 

Bölge için özellikle önemli olan; özellikle A/ASIA/G-VII hat (genotip VII) olmak üzere 

serotip A’nın yeni suşunun rapor edilmiş olmasıdır. Ortadoğu’ya Kuzey Asya’dan yayılmış 

olarak görülen Genotip VII, ilk olarak Suudi Arabistan’da rapor edilmiştir (13 Eylül 2015).  

Virus izolatlarının VP1 kodlayan serisinin filogenetik analizleri, Hint yarımadasından FMD 

tip A virusları ile yakın bir ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Birkaç gün sonra, 29 Eylül 2015’te 

                                                 
9 Ermenistan, İsrail, Rusya ve Türkiye 
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Türkiye’den izole edilmiştir. Daha sonra bu Genotip Ağustos 2015’te ortaya çıkmış ve Aralıkta 

onaylanarak İran tarafından rapor edilmiştir. Ayrıca; aynı yıl Aralık ayında Ermenistan’da 

ortaya çıkmıştır. Bu vakalar bölgede Şaptan ari ülkelere, belirgin şekilde de Kuzey Doğu 

Avrupa’ya kayda değer bir risk teşkil etmektedir. 

 

4. Küçük Ruminant Vebası (PPR) 

 

PPR GF-TADs için öncelikli hastalıklardan birisidir. 2030 yılı itibariyle PPR’ın kontrol ve 

eradikasyonu için Küresel Strateji10 2015 Mart ayında kabul edilmiştir. PPR, Kuzey Afrika’nın 

ve Ortadoğu ile Kuzeybatı Asya’nın bazı bölümleri hariç bütün Afrika’da uzun yıllardan beri 

mevcut bir hastalıktır.  

 

1 Ocak 2015 ila 30 Haziran 2016 tarihleri arasında WAHIS aracılığı ile toplanan bilgilere 

göre Üye Ülkelerdeki mevcut dağılım şu şekildedir; 

 Toplam 52 Üye Ülke bu hastalık hakkında bilgi sağlamışlardır. 

 % 6’sında (311/52) hastalık mevcuttur.  

 %94’ünde (4912/52) hastalık yoktur, çoğunluğu (49 ülkeden 1’i) PPR’dan resmi olarak 

ariliği tanınmıştır. 

 Bütün OIE Üye Ülkelerinin içerisinde PPR için resmi olarak arilik oranı Avrupa 

Bölgesi için %58’dir (53 ülkeden 31’i).  

 

Genel epidemiyolojik gidişat, stabil bölgelerden hastalığın yayılması ve hastalığın 

mevcudiyetini rapor eden ülkelerin sayısındaki artış şeklindedir. Bununla birlikte, 

analizlerin sonucundaki başlıca bulgu, eradikasyon programı içerisinde farklı bölgesel 

yaklaşımların gereksinimi olduğunu belirten, kayda değer bölgesel farklılıkların 

mevcudiyeti olmuştur. Dolayısıyla, tarihsel olarak stabil olan Afrika’da hastalık durumu 

stabilken, nispeten yeni enfekte olmuş bir alan olan Kuzeydoğu Asya’da, kontrol çabaları 

etkili olarak görülmemektedir ve ileri bir yayılımın tahmini riski yüksek olarak 

görülmektedir. 

  

Avrupa ve Ortadoğu’da hastalığın yeni bölgelere yayılması şu an için kısıtlıdır, fakat 

resmi olarak hastalıktan ariliği tanınmış veya hastalığın hiç rapor edilmediği sınır ülkeleri 

                                                 
10 Global Strategy fort he control and eradication of PPR. OIE and  FAO. 2015. 

   http://www.oie.int/eng/ppr2015/doc/PPR-Global-Strategy-2015-03-28.pdf  
11 Gürcistan, İsrail, Türkiye 
12 Andora, Ermenistan, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, 

Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya,  Lihtenştayn, Letonya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, 

Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre, İsveç, Tacikistan, 

Türkmenistan, Ukrayna, Birleşik Krallık ve Özbekistan. 

http://www.oie.int/eng/ppr2015/doc/PPR-Global-Strategy-2015-03-28.pdf
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olan bölgelere son zamanlardaki yayılım PPR’ın epidemiyolojik durumunun ileriki bir 

kötüye gidişatı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 

  

Avrupa’ya hastalığın yayılma riskini artıran vaka, Ocak 2016 tarihinde Tiflis / 

Gürcistan’da hastalığın ortaya çıkışı olmuştur. 23 Mart 2016’ya kadar, Tiflis Bölgesinde 

3740 duyarlı koyundan 415 vaka ile birlikte üç salgın rapor edilmiştir. PPR için OIE 

Referans Laboratuvarı Pirbright Enstitüsü PPR virüs Hat IV’ü doğrulamıştır. Duyarlı 

hayvanların toplu aşılanmasının 12 Şubat’ta başlandığı ve 3 Mart 2016’ya kadar 930 000 

koyun ve keçinin aşılandığı rapor edilmiştir. Ermenistan ve Azerbaycan sınırlarına yakın 

Gürcistan’daki salgınlar, hastalık için yeni bir alan oluşturmuştur. 

   

Genel olarak, hastalığın yaygınlığının genişliği hastalığın saptanmamış olarak kaldığı 

süreye, çiftliğin yoğunluğuna ve hayvan hareketlerinin mesafesi ile sıklığına bağlıdır. Eğer 

PPR Avrupa Birliği sahasına yoğun bir koyun ve düşük keçi popülasyonu ile giriş yaparsa, 

keçilerin koyunlara nazaran daha fazla semptom göstermesinden ötürü, hastalık hızlı bir 

şekilde saptanamadan yayılacaktır13. PPR’ın yayılımının kısıtlanmasının etkili önlemleri 

arasında, hızlı teşhis, etkilenmiş sürülerin hızlı bir şekilde itlafı, hayvan hareketlerinin 

kısıtlanması ve dezenfeksiyon yer almaktadır. 

 

5. Yüksek Patojeniteli KuĢ Gribi (HPAI) 

 

1 Ocak 2015 ila 30 Haziran 2016 tarihleri arasında WAHIS aracılığı ile toplanan bilgilere 

göre enfeksiyonun en son coğrafi dağılımı; 

 Toplam 52 Üye Ülke bu hastalık hakkında bilgi sağlamışlardır. 

 % 25’inde (13/52) hastalık mevcuttur. 

 Hastalığın hem evcil kuşlarda hem de yaban hayatında mevcudiyeti %8 (414/52). 

 Sadece evcil kuşlarda mevcudiyeti %10 (515/52). 

 Sadece yaban hayatında mevcudiyeti %8 (416/52). 

 

Bu süre zarfında; 

 Alt tip H5N1 %13 (717/52), 

 Alt tip H5N8 %10 (518/52), 

                                                 
13

 EFSA AHAW (Panel on Animal Health and Welfare), 2015. Scientific Opinion on peste des petits ruminants 

EFSA Journal 2015; 13 (1): 3985, 94 pp. Doi:10.290/j.efsa.2015.3985. 
14

 Bulgaristan, Almanya, İsrail ve Hollanda. 
15

 Fransa, Macaristan, İtalya, Türkiye ve Birleşik Krallık. 
16

 Kazakistan, Romanya, Rusya ve İsveç. 
17

 Bulgaristan, Fransa, İsrail, Kazakistan, Romanya, Rusya ve Türkiye. 
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 Alt tip H7N7 %6 (319/52), 

 Ve alt tip H5N2 ve H5N9 Fransa tarafından rapor edilmiştir. 

  

HPAI anında bilgilendirmeler ile 12 ülke tarafından rapor edilmiştir. Kazakistan Gur’Yev 

bölgesinde ilk vakayı (alt tip H5N1) rapor ederken, Bulgaristan, Fransa, Almanya, 

Macaristan, İsrail, İtalya, Romanya, Rusya, İsveç, Türkiye ve Birleşik Krallık nüksetmeleri 

rapor etmişlerdir. Ayrıca Fransa ülkede iki yeni suşu rapor etmiştir (H5N2 ve H5N9). 

  

İzleyen analizin amacı Avrupa’da ve diğer bölgelerdeki ülkeler arasındaki evcil kuşlardaki 

HPAI’nin ortalama süresinin karşılaştırılmasıdır. Bunu yapmak için, 30 Haziran 2016 

itibariyle devam eden salgınlar analizden hariç tutulmuş ve bitmiş salgınlar başlama yılına 

göre sınıflandırılmışlardır. Yıllık ortalama süre, sadece 10’dan fazla bitmiş salgın rapor edilen 

yıllar için hesaplanmıştır. Dolayısıyla, ortalama süre Avrupa’da 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

ve 2016 yılları için söz konusu değildir.  

  

Toplamda, analiz Avrupa’da 528 ve diğer bölgelerde 4075 salgın için uygulanmıştır. 2016 

yılı için hala 800’den fazla salgın söz konusu olduğu için sonuçlar dikkatlice yorumlanmalı ve 

dolayısıyla analizden hariç tutulmalıdır (Avrupa haricindeki bölgelerde bütün ülkelerde). 

 

  

 
 

                                                                                                                                                         
18

 Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda ve İsveç. 
19

 Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık. 
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Avrupa’daki evcil kuşlardaki ortalama süre, karşılaştırma söz konusu olduğunda, 
bütün yıllar için, diğer bölgelere nazaran daha düşük olarak bulunmuştur. Bu süre 2006’da 
80 gün (diğer bölgelerde 484), 2007’de 38 gün (diğer bölgelerde 146), 2008’de 31 gün iken 
(diğer bölgelerde 49), 2014’te 85 gün (diğer bölgelerde 87) ve 2015’te 10 gün (diğer 
bölgelerde 57) olarak bulunmuştur.  
   

Kayda değer bir fark Avrupa’daki ülkelerde toplam süreler arasında (medyan değer 
7,5 gün) ve diğer bölgelerdeki ülkelerde (medyan değeri 31 gün; süreklilik düzeltmesi ile 
birlikte wilcoxon sıra toplamı sınaması, W = 1426, p değeri = 0,03) olarak gözlenmiştir.  
 

Bu sonuçlar, diğer bölgelerle karşılaştırıldığında Avrupa’da Veteriner Hekimlik 
Hizmetlerinin müdahalesinin ve hazırlıklarının yüksek seviyesini ve güçlü bir teknik 
kapasiteyi göstermektedir. Bunlar HPAI vakalarını kontrol edebilmek için kapasiteyi 
etkileyen ana faktörlerdir.  
  

HPAI Avrupa için kayda değer bir tehdit olmaya devam etmektedir ve bu perspektifte 
OIE ve WAHIS bölgede ve dünyada hastalığın izlenmesi ve değerlendirilmesi ve ülkelerin 
alarma geçirilmesi durumlarında gereklidirler.   

 
6. Afrika Domuz Vebası (ASF);  

 
1 Ocak 2015 ila 30 Haziran 2016 tarihleri arasında WAHIS aracılığı ile toplanan 

bilgilere göre enfeksiyonun en son coğrafi dağılımı; 
 
• Toplam 52 Üye Ülke bu hastalık hakkında bilgi sağlamışlardır. 
• % 13’ünde (720/52) hastalık hem evcil hem de yaban domuzlarında mevcuttur. 
 
2007’den beridir Doğu Avrupa’daki 10 ülke ASF’den etkilenmişlerdir ve 3302 salgın 

OIE’ye WAHIS yoluyla rapor edilmiştir.  
 
Nisan 2007’den Haziran 2016’ya kadar yıllık olarak yapılan raporlar sonucu evcil 

domuzlara nazaran yaban domuzlarında rapor edilen salgınların yüzdesi muazzam derecede 
artmıştır. Yaban domuzlarındaki salgının artan yüzdesi, rapor edilen toplam sayıdaki artışla 
beraber gözlemlenmiştir. 2007’den 2013 yılına kadar yıllık ortalama 66 salgına denk 
gelmektedir. Bu Doğu Avrupa’daki bölgesel ASF vakalarında yaban hayatının öneminin altını 
çizmektedir. 

 
ANTĠBĠYOTĠK DĠRENCĠ 

 
OIE Avrupa Komisyonu tarafından izleyen hususlar göz önünde 

bulundurulmuĢtur; 

- Antibiyotik Direnci üzerine artan bilinçlenme, 21 Eylül 2016 tarihinde New York’ta 
düzenlenen Antibiyotik Direnci üzerine Yüksek Düzeyli Toplantıya OIE Genel 
Direktörünün katılımı ile örneklendiği üzere en üst seviyede siyasi ilgiye ulaşmıştır. 

- Antibiyotik Direnci üzerine Üçlü Anlaşma (FAO/OIE/WHO), sağlam bir ortaklık 
tahsisinde artan bir öneme sahiptir. 

- OIE, kendi yetkisi ve gücüne dayalı antibiyotik kullanımını azaltma stratejisini 
geliştirmektedir ve aynı zamanda veteriner paraprofesyonellerin eğitimi, evcil 
hayvanlarda antibiyotiklerin kullanımı ve antibiyotiklere alternatiflerin araştırılması 
gibi yeni alanları da araştırmaktadır. 
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- Hayvanlarda antimikrobiyal ajanların kullanımı üzerine veri toplanmasında Üye 
Ülkeler, OIE’ye destek olmalı ve doğru bilgi oluşturma kapasitesinde sistemlerin 
oluşturulmasında birbirlerine destek olmalıdırlar.  

- Üye Ülkeler, antimikrobiyal ajanların kullanımının sınırlandırılması için aşılama gibi 
profilaksi yöntemlerinin geliştirilmesine dayanan önleyici politikalara yatırım 
yapmalıdırlar. 

- Bazı ülkeler Avrupa Bölgesel Komisyonuna bütün bölge için büyüme faktörlerini 
yasaklama yoluyla liderlik göstermesini önermişlerdir. 

- Ortak kuruluşlarla işbirliği içerisinde OIE Bölgesel ve Alt Bölge Temsilcilikleri, 
Küresel Eylem Planının kabulünü izleyerek antibiyotik direnci üzerine multisektörel 
Ulusal Eylem Planlarının uygulanmasında ülkelerin desteklenmesinde artan bir rol 
oynamalıdırlar. 

- İletişim ve bölgesel dayanışma, bölgedeki mevcut uzmanlığın avantajından 
yararlanmak için daha da geliştirilmelidir. 

- OIE kapasitesinin kuvvetlendirilmesi dönorlerden ve Üye Ülkelerden sürekli desteğe 
ihtiyaç duymaktadır.  
 
 


