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GİRİŞ 
 
 

EPRUMA, hayvan hastalıklarını önlemek, kontrol etmek, tedavi etmek, hayvan sağlığı ve 
refahını desteklemek, gıda güvenliğine katkıda bulunmak, halk sağlığı ve refahını korumak 
için iyi uygulamalar hakkında bilgi paylaşır, veteriner tıbbi ürünlerin hayvanlarda bilinçli 
kullanımını teşvik eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPRUMA iyi uygulama kılavuzlarında, aşılamanın 
rolü daima vurgulanmıştır. EPRUMA, bu döküman 
ile aşılamanın faydaları konusunda farkındalık 
oluşturmak ve hedeflenen hayvan sağlığına 
ulaşmak için aşı kullanımına yönelik iyi 
uygulamaları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. 
 

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi; biyogüvenlik, 
uygun hijyen, beslenme, hayvan refahını sağlayan 
yetiştirme koşulları, hayvan ve çevresel testlerle 
patojenlerin izlenmesi ve aşılama yoluyla 
bağışıklığın arttırılması gibi bir dizi önlem 
kombinasyonu ile gerçekleştirilebilir. Aşılama, 
çeşitli bulaşıcı hastalıkları önlemek için geçmişten 
bugüne önemli bir araç olmuştur. Kuduz gibi bazı 
hastalıklarda, aşılama, hayvanları ve insanları 
korumak için sahip olduğumuz tek çözüm olmayı 
sürdürüyor.  

Aşılamalar bulaşıcı hastalıkları ortadan 
kaldırmaya ve kontrol altına almaya yardımcı 
olarak, hayvan sağlığını iyileştirip tedavi ihtiyacını 
azaltırken, gıda güvenliği ve halk sağlığına da 
katkıda bulunur.  
 
Veteriner aşıların faydaları ile ilgili tüketicilerin 
bilinci artmaktadır. Avrupa Birliğinde 2016 yılında 
yapılan bir araştırmada, ankete katılanların 
%54'ü çiftlik hayvanlarının düzenli olarak 
aşılanması gerektiğini düşünürken, 2021’de 
tekrarlanan araştırmada bu oran %69’a 
yükselmiştir. Evcil hayvanlar için ise bu oran 
%66’dan %76’ya yükselmiştir. İnsanlara bulaşan 
hastalıkların önlemesinde çiftlik hayvanlarının 
aşılanmasının faydalı olduğunu düşünenlerin 
oranı ise %55’ten %68’e çıkmıştır. 



 

 

AŞILAR HAKKINDA 
 

 
 

Aşı, belirli bir bulaşıcı hastalık veya hastalıklara özel bağışıklık sağlayan biyolojik bir müstahzardır. Bir aşı, 
genellikle, patojenlerin zayıflatılmış veya öldürülmüş formlarından veya bazı önemli bileşenlerinden1 yapılan 
ve insanlarda veya hayvanlarda bağışıklık kazandırmayı sağlayan bir madde içerir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPRUMA en iyi uygulama sistemi 

Aşılar, vücudun bağışıklık sistemini, içerdiği ajanları yabancı 
organizma olarak tanıması için uyarır. Enfeksiyöz veya 
yabancı bir ajan (antijen) vücuda girdiğinde, örneğin antikor 
şeklinde bir tepkiyi tetikler. Aşılama, enfeksiyöz ajanın 
hastalığa neden olmadan bir bağışıklık tepkisine yol açma 
etkisini taklit eder, böylece insanlar veya hayvanlar daha sonra 
aşılandıkları mikroorganizmaya maruz kaldıklarında, 
hastalıkla verimli bir şekilde savaşmaya hazırlanırlar. 
 
Veteriner aşıları, immünolojik veteriner tıbbi ürünleri olarak da 
bilinen tıbbi ürünlerdir. Kullanılmadan önce, güvenlik, etkinlik 
ve kalite değerlendirmesinin ardından izinli veya ruhsatlı 
olmaları gerekir. Veteriner aşıları, satın alımdan ve 
kullanımdan önce bir veteriner hekim reçetesi gerektirir. 

 

Aşılar şu şekilde kategorize edilir: 
> Canlı (veya atenüe) aşılar 
> Otojenöz ve alt birim aşılar dahil olmak üzere öldürülmüş 

(veya inaktive edilmiş) aşılar 
> Geni silinmiş marker aşılar dahil olmak üzere rekombinant 

canlı virüs aşıları 
> DNA aşıları/RNA replikonu 

 
Hayvanların aşılaması veteriner hekim gözetiminde ve ürün 
kullanma kılavuzlarına uygun yapılması gerekir. Örneğin, 
etkinliklerini korumak için uygun şekilde depolanması, 
nakledilmesi ve uygulanması gerekir. 

 
Aşıların uygulama şekli, aşının türüne, gerekli bağışıklığın 
türüne, aşının içerdiği adjuvanlara2, hayvan türlerine, 
hayvanların sayısına ve uygulama kolaylığına bağlı olarak 
değişiklik gösterebilir. Aşılar, göze damlatma, sprey, burun içi, 
ağızdan (ör. içme suyu veya yemler) veya enjeksiyon yoluyla 
uygulanabilir. 

 

 

 
1 - http://www.who.int/topics/vaccines/en/ 
2 - Bir adjuvan, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren bir maddedir. 

Enjeksiyonla uygulamadan sonraki ilk birkaç gün, aşılama 
yerinde rahatsızlık ve bölgesel şişlik, hafif ateş, iştahsızlık ve 
aktivitede azalma veya hafif öksürük gibi geçici hafif yan 
etkiler ortaya çıkabilir. Bunlar hayvanın sağlığı için kritik 
değildir ve genellikle ürün kullanım kılavuzlarında 
belirtilmektedir. 

 
Kimi zaman aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana gelebilir. 
Kullanım kılavuzlarında da belirtilen bazı nadir durumlarda, bu 
geçici yan etkiler daha şiddetli seyredebilir. Bu tür vakalarda bir 
veteriner hekim müdahalesi gerekebilir. Hayvanlarda ortaya 
çıkan yan etkiler, farmakovijilans sistemi aracılığıyla yetkili 
makamlara bildirilmelidir. 

 
İlk uygulamadan sonra beklenen bağışıklığın sağlanamadığı 
durumlarda, rapel aşılama gerekli olabilir. Veteriner hekim, 
hayvanın türü, yaşı, hastalık veya aşı türünü dikkate alarak, 
aşının zamanı ve rapel aşısının aralıkları hakkında tavsiyede 
bulunabilir; bunlar genellikle genel sağlık planına dahil edilir. 

http://www.who.int/topics/vaccines/en/


 

 

 

 

GENEL BİR SAĞLIK STRATEJİSİNİN, 
KORUMA PLANLARININ VE BİLİNÇLİ 
KULLANIMIN BİR PARÇASI OLARAK 
HAYVAN AŞILAMASI 

 
 
Bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü, hayvan sağlığı ve refahının sağlanması ve halk 
sağlığının korunması için çok önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veteriner hekimler, üreticiler ve hayvan sahipleri arasındaki 
iletişim, akademi camiası ve düzenleyici otoritelerin desteğiyle 
bilinçli kullanım hedefine ulaşmada kilit rol oynar. 

 

Sağlıklı çiftlik hayvanları, güvenli ve sağlıklı gıda üretilmesine 
katkıda bulunur ve sağlıklı evcil hayvanlar, insanların sağlığı ve 
refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

 

Tek Sağlık prensipleri çerçevesinde veteriner aşılar, bulaşıcı 
hastalıklara karşı genel sağlık planlarının ayrılmaz bir parçası 
olarak hayvan sağlığı ve halk sağlığını korumada önemli bir rol 
oynar. Aşılama, ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 
önlemek için hızlı müdahale planlarının da önemli bir 
parçasıdır. Ek olarak aşılama, antibiyotik kullanma ihtiyacını 
azaltarak antibiyotik direncine karşı mücadeleye katkıda 
bulunabilir. 
 

Sağlıklı hayvanlar, aşılamaya daima daha iyi yanıt verir. 
Veteriner hekim, hayvanların sağlık durumunu kontrol ettikten 
sonra, hastalık risklerini göz önünde bulundurarak en uygun 
aşılama programını belirleyecektir. İmmünomodülatörler3, 
özellikle immünostimülanlar4, hayvanların hastalıklara karşı 
direncini arttırabilir. 

Doğru hayvan aşılamasının faydaları şunları kapsar: 
 

➢ Bulaşıcı hastalıkları önlemek ve eradike etmek 
 
Aşılar, hem insan hem de hayvan sağlığında yüz yıldan uzun 
bir süredir başarıyla kullanılmaktadır. Aşılar, hastalıklara karşı 
karşı mükemmel bağışıklık sağlar. İnsanlarda çiçek hastalığı 
ve çiftlik hayvanlarında sığır vebası gibi ölümcül bulaşıcı 
hastalıklar, aşılama programları sayesinde ortadan 
kaldırılmıştır. Şap, kuduz gibi birçok hastalık için aşılama, 
salgınlarını önleyen ve kontrol eden tek araç olmaya devam 
etmektedir. 
 
Ulusal zoonoz sağlık planların bir parçası olarak evcil 
hayvanlarda ve yabani hayvanlarda kuduz aşısı, birçok Avrupa 
ülkesinde hastalığın ortadan kaldırılmasına sebep olmuştur. 
 
Çiftlik hayvanlarında aşılama programları, hayvan sağlığı ve 
refahı, verimli ve sürdürülebilir üretimin önemli unsurlarından 
biridir.  

 

 

 

 

 
3 İmmünomodülatörler, bağışıklık sisteminin etkinliğini düzenleyen 

maddelerdir. 
4 İmmünostimülanlar bağışıklık sistemini uyaran maddelerdir.  
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➢ Yeni çıkan bulaşıcı hastalıkların yayılmasını 
durdurmak (acil aşılama) 
 
Aşılama, Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde, mavi dil ve 
sığır çiçeği gibi hastalıkların yayılmasını durdurmak için 
başarıyla uygulanmaktadır. 
 

➢ Antibiyotik kullanma ihtiyacını azaltmak 
 
Antibiyotik direnci dünya çapında büyük bir sorundur. 
Aşılama, hayvanlarda antibiyotik kullanımını azaltmak için 
değerli bir stratejidir. Bu uygulamanın mükemmel sonuçlarla 
gerçekleştirilmesinin somut bir örneği, 1990'ların başında yağ 
bazlı bakteriyel aşıların piyasaya sürülmesiydi, bu da somon 
yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanma ihtiyacının tamamen 
ortadan kalkmasına neden oldu. Bakteriyel hastalıklara karşı 
aşılama yoluyla hayvanlara bağışıklık kazandırmak, onları 
bakteriyel enfeksiyonlardan korumak ve dolayısıyla antibiyotik 
kullanma ihtiyacını azaltmak için bir çözüm olarak 
görülmektedir. 
 
Viral hastalıklardan korunmak aynı zamanda ikincil bakteriyel 
enfeksiyonların oluşumunu da önler ve antibiyotik tedavisi 
ihtiyacını azaltabilir.

 

➢ Halk sağlığını güvence altına almak 
 
Hayvan ve insan sağlığı arasındaki ilişki "Tek Sağlık Kavramı" 
olarak tanımlanmaktadır. Dünya genelinde insanları etkileyen 
bulaşıcı hastalık etkenlerinin %70'i ya hasta hayvanlarla 
(çoğunlukla yabani hayvanlar) veya ürünleriyle (gıda kaynaklı 
hastalıklar dahil) doğrudan temastan kaynaklanırlar veya 
böcek ısırıkları yoluyla hasta hayvanlardan insanlara 
bulaşırlar. Bu kapsamda hayvanların aşılaması, halk sağlığı 
koruma stratejisi dahilinde değerli bir araçtır. 

 

Avrupa'da evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarının 
aşılanması, insanlarda kuduz gibi bazı bulaşıcı hastalıkların 
önlenmesine ve listeriyoz, Q ateşi ve salmonelloz vakalarında 
azalmaya neden olmuştur.  
 
Sağlıklı gıdalar, sağlıklı hayvanlardan elde edildiğinden, çiftlik 
hayvanlarının aşılanması büyük önem taşır.

 

 

DOĞRU AŞILAMA: 
TAVSİYELERİ 

 

EPRUMA, antibiyotiklerin etkinliğini korumak için iyi uygulama kılavuzları hazırlamıştır. EPRUMA kılavuzlarında, 
aşılamanın rolü daima vurgulanmıştır. Hayvanların aşılanmasına yönelik kılavuzlar birçok Avrupa ülkesinde 
mevcuttur. 

EPRUMA, iyi uygulama tavsiyeleriyle, birçok Avrupa 
ülkesinde5 mevcut olan aşılama ile ilgili mevcut kılavuzları 
tamamlamayı amaçlamaktadır. 
 

Kullanıcılara EPRUMA tavsiyeleri 
➢ Hayvanların ihtiyacı olan uygun bir aşılama programı 

için daima bir veteriner hekime danışın 
1. Bazı bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama zorunludur. Her 

ülke, hem çiftlik hayvanları hem de evcil hayvanlar için tür 
başına zorunlu aşılama listesi oluşturmuştur. Veteriner 
hekimler, her bir hayvan veya hayvan grubu için uygun 
aşılama programı konusunda tavsiyede bulunacaktır. 
Veteriner hekimler, ayrıca hayvanın/hayvanların seyahat 
edebilmeleri veya başka bir ülkeye ihraç edilebilmeleri 
öncesinde yapılması gereken aşılar hakkında sahibini 
bilgilendirecektir. Veteriner hekimler, bu amaçla gerekli aşı 
karnesi veya sağlık sertifikası gibi belgelerin 
hazırlanmasından da sorumludur. 
 

5 - Fransa, Birleşik Krallık (RUMA), Vetresponsable (İspanya), AMCRA 
(Belçika) 

 

2. Aşılama bazen, ya hastalığı önleyerek ya da risk altındaki 
hayvanlarda klinik belirtileri azaltarak, belirlenmiş bir hastalığın 
etkilerini en aza indirebilir. Veteriner hekimler, bir grup hayvanda 
tespit edilmiş bir bulaşıcı hastalık durumunda aşılama tavsiyesinde de 
bulunabilir. 

 
3. Özellikle bazı bakteriyel hastalıklara karşı koruma sağlamak için veya 

belirli hayvan türleri için aşıların bulunmadığı bazı durumlar vardır. Bu 
durumda, veteriner hekim, özellikle çiftlik hayvanlarında, ilgili 
mevzuata uygun olarak otojen aşı üretme ve kullanma olasılığı 
hakkında hayvan sahibini bilgilendirebilir. Otojen aşılar, belirli bir 
yerde ve belirli bir süre boyunca sınırlı sayıda hayvanın korunması 
amacıyla hazırlanan özel üretim inaktif aşılardır.  
 
Önlenmesi gereken hastalık, mikroorganizma suşu veya hayvan 
türleri için aşı bulunmadığında faydalı bir araç olabilirler, ancak 
endike olmadıkları bir durumda (ör. başka bir hayvan grubu, coğrafya 
veya tür için) kullanımları yasa dışı olabilir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Doğru aşı uygulama prensipleri 
Aşılama, hangi hastalıklardan korunmak amacıyla, ne zaman 
ve nasıl uygulanacağı konusunda iyi bir veteriner hekimlik 
bilgisi gerektirir. Aşılara özel uygulama talimatları, ürün 
kullanım kılavuzlarında belirtilmiştir. Aşıdan beklenen fayda 
elde edilebilmesi için, ürünlerin kullanımı sırasında bu 
talimatlar tam olarak izlenmelidir. 
 

1. Hayvanın veya sürünün sağlığının, aşılamadan önce bir 
veteriner hekim tarafından değerlendirilmesi, özellikle sağlıklı 
hayvanların aşılanmasını sağlamak için kritiktir. Bu 
değerlendirme, klinik belirtilere veya tanısal test sonuçlarına 
dayalı olacaktır. Sağlık durumu iyi olan hayvanlar aşıya daha 
yüksek bağışıklık yanıtı verir. Veteriner hekim, örneğin; çok 
genç hayvanlar, hamile hayvanlar, emziren hayvanlar veya 
üretimdeki yumurta tavukları için bazı aşıların önerilmemesi 
nedeniyle kontrendikasyonlara uyulmasını temin eder. 
 

2. Aşılar genellikle doğrudan ışığa ve ısıya duyarlı oldukları için, 
aşılama zamanına kadar, kullanım kılavuzlarına uyularak, 
çoğu zaman ışıksız ve 2 ila 8°C arası ısıda depo edilmelidir. 
Saklama ısısında herhangi bir değişiklik olup olmadığını 
denetlemek için, depo ve soğutucularda datalogger gibi 
izleme termometreleri kullanılmalıdır. Buz ile direkt temas 
eden aşıların aktivitesi düşebilir. Donmuş veteriner aşılar 
kullanılamaz.  

3. Veteriner tıbbi ürünlerin kontaminasyon veya inaktivasyonunu 
engellemek için steril enjeksiyon malzemeleri, içme suyu 
uygulamalarında klorsuz su gibi önlemler alınmalıdır 
 

4. İhtiyaç duyulan her türlü ekipman temiz olmalı ve doğru dozu 
vermek için kalibre edilmelidir. Bir grup hayvanın enjeksiyonla 
aşılanması durumunda veteriner hekim, bunları düzenli 
olarak değiştirmek için yeterli miktarda steril iğnenin mevcut 
olduğundan emin olmalıdır. İğneler uygun boyutta, temiz ve 
körelmemiş olmalıdır. 

 
5. Biyolojik veteriner tıbbi ürününün uygun şekilde 

uygulanmasını sağlamak ve işlem sırasında stresi en aza 
indirmek için hayvanların uygun şekilde tutulması, zaptırapta 
alınması önem taşır. Stres, geçici immunodepresyona neden 
olabilir ve bu nedenle aşılamanın başarısını tehlikeye atabilir. 

 
6.  Aşı flakonları, kullanılmadan önce kontrol edilmeli, açılmamış 

(steril) ve son kullanma tarihi sınırları içinde olduklarından 
emin olunmalıdır. 

 
7.  Aşılama için uygulama yolu veya enjeksiyon bölgesi, ürün 

kullanma kılavuzlarına uygun olmalıdır. 

 
8.  Veteriner hekim, gruptaki tüm hayvanların aşılandığından 

emin olmalıdır. Aşılamadan önce doz, seyreltme oranı ve 
tüm önlemler dikkatlice kontrol edilmelidir. Aşılanmış 
hayvanlar, aşının yanlışlıkla tekrarlanmasını veya gruptaki 
bazı hayvanların ihmal edilmesini önlemek için uygun şekilde 
işaretlenmelidir. 

 
9. Ürün kullanım kılavuzlarında önerilen rapel aşılar ihmal 

edilmemelidir. Bir aşının antijenine karşı bağışıklık zamanla 
azalabileceğinden, bağışıklığı beklenen koruyucu seviyelere 
getirmek için bir veya birden fazla rapel gerekli olabilir.  
Veteriner hekim, aşının canlı veya inaktif olmasına, içerdiği 
suşlara, hayvan türüne, yaşına, ülkenin belli patojenlere 
yönelik yasal düzenlemelerine, vb. bağlı olarak bir rapel aşı 
planı hakkında hayvan sahibini bilgilendirecektir. Yine rapel 
gerekmeyen durumunda bilgilendirme yapacaktır. 

 
10. Kullanılmayan ya da son kullanma tarihi geçen aşıların veya 

boş flakonların imhası, ulusal mevzuata uygun olarak ürün 
kılavuzlarında tavsiye edildiği şekilde yapılmalıdır. 

 
11. Ürün kılavuzlarında aksi belirtilmedikçe, aşılar başka 

veteriner tıbbi ürünleriyle birlikte karıştırılarak 
kullanılmamalıdır. Karışım önerilmekte ise, kullanım 
kılavuzuna uygun yapılmalıdır.  



 

12. Aşılanan hayvanlar, aşılamadan hemen sonra ve takip 
eden birkaç gün boyunca yakından izlenmelidir. 
Hayvanlarda normal dışı bir belirti ortaya çıkarsa, tavsiye 
almak ve bunları farmakovijilans için rapor etmek üzere 
veteriner hekimle hemen iletişime geçilmelidir. 

 

13. Gıda üreten hayvanlar için, ürün kullanım kılavuzlarında 
belirtilen yasal arınma sürelerine tam olarak uyulmalıdır. 

 
➢ Aşı kayıtlarının saklanması 
1. Yetkili ulusal otorite tarafından önerildiği şekilde, her bir 

hayvan (sığır, koyun, at) , sürü (kümes hayvanları) veya 
yetiştirme tankı (su ürünleri yetiştiriciliği) için aşı kayıtları 
tercihen dijital ortamda saklanmalıdır. 

2. Evcil hayvanların aşılama kayıtları daima resmi belgelere 
dahil edilmelidir, ör. evcil hayvan pasaportunda. 

 

 

> Farmakovijilans raporlanması 
1. Aşılamadan sonra hayvanların durumu birkaç gün 
boyunca izlenmeli, istenmeyen bir yan etki gözlenirse, 
farmakovijilans sistemi aracılığıyla yetkililere bildirilmelidir. 

 
2. Aşılamanın başarısını değerlendirmek üzere, serolojik 

izleme programları gibi araçlarla bulaşıcı hastalık etkeninin 
sorun olmaya devam edip etmediği kontrol edilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 
Aşılama, bulaşıcı hastalıkları önlemek, kontrol altına almak ve 
ortadan kaldırmak, hayvan sağlığını ve refahını iyileştirmek ve 
tedavi ihtiyacını azaltmak, ayrıca gıda güvenliği ve halk 
sağlığına katkıda bulunmak için yıllardır önemli bir araç 
olmuştur. 

 
Aşılar, veteriner hekim gözetiminde büyük bir özenle 
kullanılması gereken biyolojik veteriner tıbbi ürünleridir. Tüm 
hayvan aşıları aynı değildir. Veteriner hekimler, hayvan 
sahibine tavsiyede bulunmak ve hayvan türü, risk veya 
hastalık durumu için ürünlerin kullanma kılavuzlarında 
belirtilen yönergelere göre doğru ürünü reçete etmek için 
bilimsel altyapıya sahiptir. 

EPRUMA en iyi uygulama sistemi 

Veteriner hekim, aşılamadan önce hayvanların veya sürünün 
sağlık durumunu klinik belirtilerin gözlemlenmesi veya tanı 
araçlarının kullanılması yoluyla değerlendirerek doğru bir 
uygulama sağlayacak ve hayvanları başarılı bir şekilde 
koruyacak bağışıklık seviyesine ulaşmak için gerektiğinde 
rapel uygulama konusunda tavsiyelerde bulunacaktır.  



 

 

 

 

EPRUMA partnerleri 

 

ANIMALHEALTHEUROPE 
Hayvan ilaçları endüstrisinin sesi 

 

FECAVA 
Avrupa Evcil Hayvan Veteriner 
Dernekleri Federasyonu 

COPA/COGECA 
Avrupalı Çiftçiler ve Tarım Kooperatifleri FEFAC 

Avrupa Yem Üreticileri 
Federasyonu 

EGGVP 
Avrupa Jenerik Veteriner Ürünleri Grubu FESASS 

Avrupa Hayvan Sağlığı ve Sıhhi 
Güvenlik Federasyonu 

DIAGNOSTICS FOR ANIMALS 
Veteriner Tanı Üreticileri 

FVE 
Avrupa Veterinerler Federasyonu 

 

Yardımcı partnerler 

 

AMCRA 
Hayvanlarda Antibiyotik Tüketimi ve 
Direnci Konusunda Uzmanlık Merkezi 
(Belçika) 

 

SDa 
Hollanda Veteriner İlaç Kurumu 
Enstitüsü 

 

 
RUMA 
Tarımda Sorumlu İlaç Kullanımı Birliği 
(Birleşik Krallık) 

VETRESPONSABLE 
Hayvanlarda Sorumlu İlaç 
Kullanımı Platformu (İspanya) 

 

 

 

İLETİŞİM 

 

EPRUMA 
168 Avenue de Tervueren, box 8, 5th floor 
1150 Brussels 
Belçika 

Tel. : +32 2 543 7564 
info@epruma.eu 
Twitter: @epruma1 
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