
TÜRKİYE’NİN TARIM POLİTİKALARI, 
SU YÖNETİMİ VE 

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

• Bitkisel üretimin sürdürülebilirliğini teminen girdi destekleri, 
başta mazot ve gübre olmak üzere maliyetlerdeki değişimler 
dikkate alınarak belirlenecektir. 
• Hayvancılık geliştirilecektir. 
• Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim ve ihracatın artırılması 
sağlanacaktır.
• Gıda güvenilirliğini teminen denetimler etkinleştirilecek, bitki 
ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetleri 
geliştirilecektir. 
• Gıda güvenliğini teminen etkin stok yönetimi, arz zincirinde 
kayıpların azaltılması, israfın önlenmesi, piyasaların 
düzenlenmesine yönelik kural ve kapasitelerin geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 
• Tarımsal üretimde yerel hayvan ırkı ve tohum alanında 
biyolojik çeşitliliğimiz korunacak ve sürdürülebilir hale 
getirilmesi sağlanacaktır. 
• Tarım ürünlerinin pazarlanmasında dağıtım zincirindeki 
aracıların sayısının azaltılması, tüketicinin makul fiyatlardan 
ürüne erişimi, üretici ile tüketici arasında doğrudan bağlantı 
kurulması yönünde kooperatiflerin ve üretici birliklerinin 
sistemde etkin olarak yer alması sağlanacaktır.

• Yerel ve bölgesel düzeyde üretimi yapılan tarımsal ürünleri hak ettiği 
katma değere eriştirecek mekanizmalar oluşturulacaktır. 
• Sürdürülebilir orman yönetimiyle ormanların ekonomiye katkısı 
artırılacaktır. 
• Tarımsal araştırma faaliyetlerinde kamu, üniversite, özel sektör ve 
sanayi kesimi arasındaki koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek tarımsal 
Ar-Ge çalışmalarının etkinliği ve niteliği artırılacaktır. 
• Tarımda üreticilerin gelirini korumaya yönelik faaliyetler 
desteklenecektir.
• Tarımsal eğitim ve yayım faaliyetlerinin etkinliği artırılacak ve 
yaygınlaştırılacaktır.

Bu amaç çerçevesinde oluşturulan tedbir politikaları:
• Makro ve mikro düzeyde doğru ve güvenilir veri temin edilerek, tohumdan 
sofraya uzanan tüm zincir tam olarak kayıt altına alınacak, yıllık izleme ve 
değerlendirme çalışmaları. kurumsal hale getirilecek, tarımsal bilgi sistemleri 
tamamlanarak etkin kullanımı sağlanacaktır. 
• Tarımsal desteklerin etkinliği artırılacaktır. 
• Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimi sağlanacaktır.
• Sulama alanlarının genişletilmesi amacıyla yatırımlar önceliklendirilerek 
sürdürülecek, suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımına 
yönelik çalışmalara devam edilecektir. 
• Bakanlıklar ile birlikte alternatif yeni iç ve dış finansman yöntemleri 
geliştirilecek ve bu yolla söz konusu yatırımlar tamamlanacaktır. 



Ülkeler, değişen ekonomik ve doğal koşullara göre 
oluşturacakları tarım politikalarını hem üretimi desteklemek 
hem de üreticiyi eş zamanlı desteklemek üzere inşa 
etmelidirler. Ülkemiz tarım politikaları değişen iklim koşulları 
nedeniyle kırılgan hale gelmiştir. Tarım sektörünün bu 
özelliği, sektörde üretim yapanların ve çalışanların gelirlerinin 
önemli riskler altında olmasına yol açarken, sektörde yer 
alanları bu risklerden korumak önemli bir ihtiyaç olarak öne 
çıkmaktadır. Gerek sektörde yer alanların üstlendiği riskler 
gerekse tarımsal çıktı fiyatlarındaki dalgalanmaların 
tüketicilere maliyetleri, devletin tarım sektörüne müdahale 
etmesini ve çeşitli destekleme politikaları ile sektörü koruma 
altına almasına yol açmaktadır.

İklim değişikliğine uyum konusunda tarım 
politikaları  ile doğrudan ilgili yasal mevzuat  

• Anayasa
• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (5403)
• Tarımsal Destekleme yasası (5488)

İklim değişikliğine uyum konusunda su güvencesi 
ve güvenliği ile ikincil ilgili yasal mevzuat  

• Organik tarımın esasları ve uygulanmasına ve ilişkin 
yönetmelik
• Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği (Amaç dışı 
kullanım ve bioçeşitliliğin korunması)
• Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği (17.05.2005)

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM ETKİLERİ ALANINDA ULUSAL 
UYUM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI:
 
Öncelikli Hedef 1:  İklim Değişikliğinin Etkilerine Uyum 
Yaklaşımının Tarım Sektörü ve Gıda Güvencesi Politikalarına 
Entegre Edilmesi 
Öncelikli Hedef 2:  Ürün, toprak ve suyun etkin yönetimine ilişkin 
Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
Öncelikli Hedef 3: Tarımsal Su Kullanımının Sürdürülebilir Bir 
Şekilde Planlaması : 
Öncelikli Hedef 4: Toprak ve Tarımsal Biyolojik Çeşitliliğin İklim 
Değişikliğinin Etkilerine Karşı Korunması 
Öncelikli Hedef 5: Tarımda Uyum Seçenekleri Konusunda 
Türkiye’de Kurumsal Kapasite ve Kurumlar Arası İşbirliğinin 
Geliştirilmesi 

EKOSİSTEM HİZMETLERİ, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE 
ORMANCILIK: 

Öncelikli Hedef 1: İklim Değişikliğine Uyum Yaklaşımının 
Ekosistem Hizmetleri, Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık 
Politikalarına Entegre Edilmesi 
Öncelikli Hedef 2: İklim Değişikliğinin Biyolojik Çeşitlilik ve 
Ekosistem Hizmetleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi ve 
İzlenmesi 

11. KALKINMA PLANININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TARIM 
POLİTİKALARI KONUSUNDAKİ AMACI:    

Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının 
yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini 
gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, 
ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve 
verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulmasıdır.

facebook.com/iklimiduyiklimiduy.org twitter.com/iklimiduy İklimi Duy Projesi instagram.com/iklimiduy

Bu yayın Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile 
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal Danışmanlık A.Ş.’nin liderliğindeki 
konsorsiyumun sorumluluğu altındadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin 
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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