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AB VE TÜRKİYE’DE MUTLU 

HAYVANCILIK PROJESİ

• Projemiz, “Sivil Toplum Diyaloğu V Programı”

kapsamında yürütülmektedir.

• 1 Nisan 2019 tarihinde başlayan projemizin

süresi 15 aydır.

• Projedeki Avrupa Birliği (AB) ortağımız,

İspanya’dan “Valensiya Bölgesel Gıda İşleri

Federasyonu (FEDACOVA)’dur.



PROJENİN KONUSU

Projemizin konusu, çiftlikte ve taşıma sırasında hayvan
refahının sağlanmasıdır.
Hayvan refahı, hayvanların yaşam kalitesini vurgulayan,
fiziksel ve zihinsel sağlıklarını, refah vemutluluklarını ve uzun
yaşamı içeren bir kavramdır.



PROJENİN AMACI
Genel amacımız:

Çiftçiler, hayvan sahipleri, hayvan nakil aracı sürücüleri ile dinlendirme

istasyonları ve sınır kontrol noktalarında çalışan görevlilerin uygulamalarının

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yolu ile hayvan refahının artırılması.

Özel amacımız:

Hayvan refahı konusunda hedef kitlenin kapasitesinin artırılması için rehberler

geliştirilmesi ve hayvan refahını, mevzuatlar çerçevesinde standart bir

uygulama haline getirmeleri için hedef kitlenin farkındalığının artırılması.



• Çiftçiler, hayvan sahipleri.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

• Dinlendirme istasyonları ve sınır kontrol noktalarında 

çalışan görevliler.

• SETBİR ve FEDACOVA üyesi firmalar.

• Hayvan nakil araçlarının sürücüleri.



PROJE FAALİYETLERİNİN 

GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YERLER

• Türkiye’de Edirne, Bursa, Balıkesir, Mersin, Erzurum’da çiftçi eğitimleri ve 

nakil aracı sürücülerinin farkındalığının artırılması 

• Valensiya’da (İspanya) ve Belçika’da çalışma ziyaretlerinin 

gerçekleştirilmesi (14 – 19 Ekim 2019)

• Türkiye’de Edirne, Mersin ve Balıkesir’de sınır kontrol personeli 

eğitimleri



BEKLENEN SONUÇLAR

• Hayvan refahı konusunda hedef kitlenin kapasitesinin

geliştirilmesi.

• Broşür, kılavuz, rehber, internet sitesi ve mobil uygulama gibi

araçlar ile hayvan refahı uygulamalarına ilişkin farkındalık

yaratılması.

• Hayvan refahını ve iyi uygulamaları teşvik etmek için AB ve

Türkiye arasında bilinçlendirme, ağ oluşturma ve bilgi

alışverişi sağlanması.



BAŞLICA ETKİNLİKLER
• Yol gösterici örneklerin ve iyi uygulamaların tanımlanması,

karşılaştırılması, Türkiye'ye uyarlanması ve yayılması.

• Yol gösterici örneklerin, el kitapları ve broşürlerin çevirisi,

basımı, dağıtımı.

• Temel düzenlemelerin uygulanması için Tarım ve Orman

Bakanlığı ile çiftlik hayvanlarının refahı ve nakil esnasında

hayvan refahı konularında rehberlerin hazırlanması.

• Bir internet sitesi ve mobil uygulamayı da içeren iletişim stratejisi

oluşturulması.



PROJE İŞTİRAKÇİLERİ

• Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

• Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği

• Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu

• Ulusal Kırmızı Et Konseyi

• Ulusal Süt Konseyi

• Türkiye Yem Sanayicileri Birliği

• Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği



BİZİ TAKİP EDİN

• Web sitesi : http://www.hayvanrefahiprojesi.org/

• Facebook : @hayvanrefahiprojesi

• Twitter : @hayvanrefahi

http://www.hayvanrefahiprojesi.org/


TEŞEKKÜRLER

http://siviltoplumdiyalogu.org/

“Bu proje Avrupa Birliği’nin
maddi desteği ile hazırlanmıştır.
İçerik tamamıyla SETBİR
sorumluluğu altındadır ve Avrupa
Birliği’nin görüşlerini yansıtmak
zorunda değildir.”


