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SETBİR’den hayvan refahı için AB projesi 

 

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR), AB’nin “Sivil Toplum 

Diyaloğu Programı” çerçevesinde, İspanya’nın Valensiya Bölgesi Gıda İşleri Federasyonu 

(FEDACOVA) ile birlikte “AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi” başlattı. 

 

Proje uyarınca İspanya ve Belçika’da incelemelerde bulunan SETBİR Başkanı Tarık Tezel, 

AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile 

görüşmede, süt ve ette AB ile daha da yakınlaşabilmek için Brüksel’de bir SETBİR 

temsilciliği açacaklarını söyledi. 

 

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine aday ülkeler arasında var olan 

önyargıları ve şüpheleri ortadan kaldırarak, sosyal ve kültürel diyaloğun güçlendirilmesi ve aday 

ülkelerin Avrupa’ya toplumsal entegrasyonunun sağlanması amacı ile oluşturduğu “Sivil Toplum 

Diyaloğu Programı”, 2008 yılından bu yana AB üyesi ülkeler ile Türkiye’nin sivil toplum 

kuruluşlarının ortaklaşa yürüttüğü projeleri de destekliyor. Bu çerçevede Türkiye Süt, Et, Gıda 

Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) de İspanya’nın Valensiya Bölgesi Gıda İşleri 

Federasyonu (FEDACOVA) ile “AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi”ni yürütüyor. 

 

Projenin amacı, çiftçiler, hayvan sahipleri, sürücüler, dinlenme yerleri ve sınır kontrol 

noktalarındaki görevliler tarafından yaygın olarak  ilinen uygulamalarla hayvan refahının 

artırılması. Projenin ö el amacı ise hedef gru un hayvan refahı konusundaki kapasitesinin 

güçlendirilmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve hayvan refahının dü enlemeler doğrultusunda 

standart  ir uygulama haline getirilmesine yönelik farkındalığın artırılması. 

 

Bu proje sonunda Türkiye ve İspanya’da hayvan refahıyla ilgili dü enlemelere yönelik 

kapasitelerinin güçlendirilmesi, kullanıcı dostu araçlarla uygulama standartlarının geliştirilmesi, AB 

ve Türkiye’de hayvan refahının ve iyi uygulamalarının desteklenmesine yönelik farkındalığın 

artması bekleniyor. 

 

Çalışmanın sonunda her iki ülkede, kamu otoritesinin de desteği ile iyi uygulamaları tanıtacak, 

kullanıcı dostu araçların geliştirilmesini sağlayacak, 

hayvan yetiştiricileri ile sınır ve gümrük kontrol şu elerinin yöneticilerini ve çalışanlarını eğitecek 

kılavu lar ha ırlanacak. 

 

Proje çalışmalarının  ir ayağı da AB’deki örnekleri görmek amacı ile yerinde ziyaretler 

gerçekleştirmekti. Bu amaçla SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel liderliğinde SETBİR 

Yönetim Kurulu Üyeleri ve SETBİR u manlarından oluşan bir ekip, İspanya’da Valensiya’da, 

Belçika’da da Brüksel’de, çiftlik, mezbaha ve eğitim birimlerini ziyaret etti. Ekip ayrıca Brüksel’de 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti 

Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bo ay’ı da ziyaret etme imkanı buldu. 
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Diplomatik temsilciliklerin ziyareti sırasında SETBİR Başkanı Tarık Tezel, ilgili kriterleri yerine 

getiren firmaların Türkiye’den AB’ye süt ve et ürünü ihraç ede ildiğini belirterek, “Türk malı 

televi yonlarında film izleyen AB vatandaşları, yine Türk malı  u dolaplarını açtıklarında orada 

Türk malı süt ve et ürünleri bulabilirlerse, hem Türkiye AB ilişkilerinin daha üst seviyelere 

çıkacağına hem de Türkiye’nin AB üyeliğinin daha da mümkün hale geleceğine inanıyoru ” dedi. 

 

AB kurumları ile daha yakın ilişki halinde olmanın, Türkiye süt ve et ürünlerinin AB pa arına 

girmesini daha da kolaylaştıracağına işaret eden Daimi Temsilci Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay 

ise bu  ağlamda SETBİR’in Brüksel’de bir ofis ve temsilci  ulundurmasının sağlayacağı yarardan 

sö  etti. Tarık Tezel, SETBİR olarak bir süredir bu konu ü erinde çalıştıklarını, Daimi Temsilci 

Büyükelçi Bo ay’ın bu değerlendirmesi ü erine de en kısa zamanda Brüksel’de bir SETBİR 

temsilciliği oluşturmak için çalışacaklarını söyledi. 

 

SETBİR’in İspanya ve Belçika temasları sırasında heyet, Valensiya’da, proje partneri 

FEDACOVA’nın merkezinde, FEDACOVA Genel Sekreteri Sergio Barona Valiente 

 aşkanlığındaki FEDACOVA proje ekibi ile de bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. 

Görüşmede FEDACOVA Genel Sekreteri Valiente, SETBİR ile iş irliğinden duydukları 

memnuniyeti ifade etti. 

 

SETBİR heyeti Brüksel’de ise Türkiye’nin diplomatik misyonlarının yanı sıra Avrupa Canlı 

Hayvan ve Et Ticareti Derneği’ni (UECBV) ziyaret ederek, hayvan refahı konusunda görüş 

alışverişinde bulundu. 

 

 AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi” 15 ay süreli. Proje çalışmaları, 30 Haziran 2020’de 

sona erecek. Proje çerçevesinde Türkiye’de, Edirne, Bursa, Balıkesir, Mersin ve Er urum’da sınır 

geçiş ve gümrük kontrol noktaları ziyaret edilecek, buralardaki  üyük ve küçük  aş hayvan 

 arınakları incelenecek, yine  üyük ve küçük  aş hayvan taşımacılığı ü erine incelemeler 

yapılacak. 

 


