2018 EKİM AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ
•

5 Ekim 2018 / Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tüketicilere sunulan malların etiketlerinde ve fiyat
listelerinde yer verilmesi zorunlu olan yerli üretim logosunun kullanımına ilişkin usul
ve esasları belirlemektir.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, perakende olarak satışa sunulan malların etiketlerini ve fiyat
listelerini kapsar.
➢ Etiket ve fiyat listelerinde bulunması gereken hususlar
MADDE 5 – (1) Etiketlerde ve fiyat listelerinde aşağıda yer alan hususların bulunması
zorunludur:
a) Malın üretim yeri,
b) Malın ayırıcı özelliği,
c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,
ç) Malın birim fiyatı,
d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih,
e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya
işaret.
➢ Yerli üretim logosu ve kullanımı
MADDE 7 – (1) Etiketlerde ve fiyat listelerinde kullanılması zorunlu olan ve şekli
Bakanlıkça belirlenen yerli üretim logosu Ek-1’de yer almaktadır.
(2) Yerli üretim logosunun etiketlerde ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve
okunabilir şekilde yerleştirilmesi zorunludur.
(3) Yerli üretim logosu etiketlerde ve fiyat listelerinde, Ek-1’de belirtilen orijinal
renklerinde ve şeklinde yer alır.
(4) Yerli üretim logosunun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda Ek-1’in
(2) numaralı başlığında belirtilen oranlara uyulur.

•

9 Ekim 2018 / Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında
Karar (Karar Sayısı: 2018/196)
➢ Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu’nda yer alan isimler:
✓ Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU
✓ Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

✓
✓
✓
✓
✓
•

Dr. Sema RAMAZANOĞLU
Prof. Dr. Serkan TOPLAOĞLU
Dr. Ümmü Gülşen ÖZTÜRK
Zülfiye Füsun KÜMET
Prof. Dr. Zümret Begüm ÖGEL

9 Ekim 2018 / Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
➢ 29/12/2011 tarihli ve 28157 3üncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinin EK-1 Gıda Güvenilirliği Kriterleri
başlıklı listenin 1.3.3 satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Gıda

Mikroorganizmal
ar/ toksinler/
metabolitler

Numune alma
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Metot

n

c

m

M

Salmonella
5
Çiğ kanatlı eti (7) Typhimurium (8),
ve
hazırlanmış Salmonella
kanatlı
eti Enteritidis
karışımları

0

25 mg veya EN/ISO 6579
ml’de
bulunmayacak

➢ Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan dipnotlar 7nci ve 8inci dipnotlar eklenmiştir.
“(7) Bu kriter, damızlık tavuk (Gallus gallus) sürülerinden, yumurtacı tavuklardan,
broillerden ve damızlık ve etlik hindi sürülerinden elde edilen çiğ ete uygulanır.
(8) S. Typhimurium’a, monofazik Salmonella Typhimurium 1,4,[5],12:i: dahil”
•

10 Ekim 2018 / Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 21)
➢ 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci
paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı
tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak
tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken
satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden
ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır.
Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden
verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye
ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.”

➢ Aynı Tebliğin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya
vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna
kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin
inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.”
➢ Aynı Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün
beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda
doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.
•

11 Ekim 2018 / 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 163)
➢ MADDE 1 – 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4üncü
maddesinin on beşinci fıkrasındaki “Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği” başlıklı
tablonun üç numaralı sırasında yer alan “50” ibaresi “80” şeklinde, aynı tablonun
sonunda Açık alanda paket toplamı satırında yer alan “100” ibaresi “130” şeklinde
değiştirilmiştir.
(15) Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya
biyoteknik biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının
azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla örtü altında ve açık alanda aşağıda
belirtilen birim fiyatlarda biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemesi yapılır.
Sıra
No
1
2
3
4

•

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele
Desteği
Örtüaltında Biyoteknik mücadele desteği
Örtüaltında Biyolojik mücadele desteği
Örtüaltı paket toplamı
Biyoteknik mücadele desteği
Biyolojik mücadele desteği
Açık alanda paket toplamı

(TL/da)
120
400
520
50 80
50
100 130

11 Ekim 2018 / Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 166)
➢ MADDE 1 – 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 3üncü maddesindeki tabloda yer alan
0202.20 gümrük tarife pozisyonlu “Diğer kemikli parçalar” isimli maddelere ilişkin
satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

•

GTİP

Madde İsmi

0201.20
0202.20
0201.20
0202.20

Diğer kemikli parçalar
Diğer kemikli parçalar
Diğer kemikli parçalar
Diğer kemikli parçalar

Tarife Kontenjanı
Miktarı
5.000 ton

Tarife Kontenjanı
Dönemi
01.01-31.12

Uyg.
G.V. (%)
ii

14.100 ton

01.01-31.12

iii

11 Ekim 2018 / 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili 2018/12 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
➢ I. AMAÇ VE KAPSAM
Amaç
1. Bu rehberin amacı, 2019-2021 dönemi yatırım programı hazırlıklarına esas olmak
üzere, kamu yatırım önceliklerini ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 16ncı maddesine uygun şekilde; kamu idarelerince uyulması gereken
genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara
ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri ortaya
koymaktır.

•

11 Ekim 2018 / 2019-2021 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

•

12 Ekim 2018 / 3/6/1975 Tarihli ve 7/10102 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanan
“Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi” ile
24/1/1989 Tarihli ve 89/13724 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanan “Hayvanların
Uluslararası Nakil Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol"ün
Feshedilmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Adına 4 Şubat 2004 Tarihinde İmzalanan ve 5/4/2018
Tarihli ve 7133 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli “Gözden Geçirilen
Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi”nin İlişik
Çekince ve Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 179)
➢ Burada imzası olan Avrupa Konseyi Üye Devletleri, Avrupa Konseyi’nin amacının, ortak
mirasları olan prensipler ile idealleri gerçekleştirmek ve korumak amacıyla üyeleri
arasında daha büyük bir birliğe ulaşmak olduğunu dikkate alarak; tüm hayvanlara
saygının ve onların acı çekme sınırlarını gerektiği gibi dikkate almanın her insanın ahlaki
bir sorumluluğu olduğunun bilincinde olarak; taşımacılık sırasında hayvanların
sağlığının korunması arzusundan hareketle; hayvan sağlığı gereksinimlerinin
karşılanması şartı yerine getirildiğinde uluslararası taşımacılığın hayvanların sağlığına
uygun olduğu inancıyla; bu nedenle, hayvanların sağlık şartlarının karşılanamadığı
durumlarda canlı hayvan taşımacılığına alternatif bir taşımacılığın uygulanmasını
dikkate alarak; ancak bununla beraber, genel olarak, taşımacılık esnasında, kesim
hayvanları dahil olmak üzere, hayvan sağlığı durumunu göz önünde bulundurarak,
taşıma süresinin mümkün mertebe kısaltılması gerekliliğini dikkate alarak; yükleme ve
boşaltma işlemlerinin, yaralanmalara ve strese sebep olabilecek faaliyetler olduğunu
dikkate alarak; bu bağlamda, ilerlemenin, uluslararası hayvan taşımacılığı ile ilgili ortak
hükümlerin kabul edilmesiyle kaydedilebileceğini dikkate alarak kararda belirtilen
hususlarda anlaşmışlardır.

•

17 Ekim 2018 / Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/43)
➢ 8/5/2018 tarihli ve 30415 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık
Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2018/21)’nin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde yer alan;
“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
c) Anaç koyun ve keçi: 2/11/2018 tarihi itibari ile TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan
kayıtlarda 15-90 ay arası yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,”
ifadesindeki “15-90 ay” ibaresi “15-120 ay” şeklinde değiştirilmiştir.
➢ Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan;
“MADDE 7 – (1) Anaç koyun keçi desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara
göre yapılır:
Desteklemesinden yararlanacak anaç koyun keçilerin yaşları 2/11/2018 tarihi itibari ile
15-90 ay (15-90 ay) arasında olmalıdır. (Bu yaş aralığı dışındaki dişi hayvanlar
desteklemeden yararlandırılmaz.)”
ifadesindeki “15-90 ay (15-90 ay)” ibaresi “15-120 ay (15-120 ay)” şeklinde
değiştirilmiştir.

•

19 Ekim 2018 / Çevre Etiketi Yönetmeliği
➢ Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda,
yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek,
tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esaslı
çevre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik ile oluşturulan çevre etiketi sistemi; ürün veya hizmetlerin doğal
kaynak kullanımı ve hammadde aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım,
tüketim, geri dönüşüm gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına
kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, ekosistemlerin bozulmasını
önlemeyi, doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın
üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır.
➢ Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ürün veya hizmetlere çevre etiketi verilmesi ile ilgili
kriter belirleme ve geliştirme, başvuru, değerlendirme, çevre etiketinin şekli, kullanma
izni, süresi, izleme, denetim, strateji belirleme, bilinçlendirme, tanıtım ve eğitim
çalışmalarına ait usul ve esasların belirlenmesi ile ilgili yetki, görev ve sorumlulukları
kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, Türkiye’de üretilen, dağıtılan, ihraç edilen veya ithalat yoluyla
piyasaya sunulan ürün veya hizmetlere uygulanır.
•

19 Ekim 2018 / Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlamasına Dair
Yönetmelik
➢ Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik Ülkemizdeki tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer
bitki türlerine ait yerel çeşitlerinin genetik erozyonlarını engellemek amacıyla;
tohumluklarının çoğaltımı, pazarlanması, yerinde idamesi ve sürdürülebilir kullanımı
ile ilgili kurallar getirerek, ticareti yapılacak yerel çeşitlerin kayıt altına alınması,
tohumluk üretimi ve tohumluklarının piyasaya arzı ve bu konudaki denetimlere ilişkin
usul ve esasları kapsar.

•

19 Ekim 2018 / Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
➢ 7/7/2018 tarihli ve 30471 1.Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği
Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun AB007, AB008, AB009, AB010 ve AB031 kod
numaralı tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar ekteki şekilde değiştirilmiştir.
➢ MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“2018 yılı AB031 Kod No.’lu tarife kontenjanına ilişkin başvurular
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2018 yılına münhasıran AB031 tarife kontenjanı kod numaralı
tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren
10 iş günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.”

•

19 Ekim 2018 / Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
➢ MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 1.mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun MD003 ve MD004 kod
numaralı tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

•

25 Ekim 2018 / Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar
(Karar Sayısı: 204)
➢ Büyük ova koruma alanları
MADDE – 1 (1) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya
yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı
geliştiği, ekli liste ile haritalarda adları ve sınırları gösterilen ovalar, büyük ova koruma
alanı olarak belirlenmiştir.
(2) Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu Kararın yayımı tarihi
itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci
fıkra kapsamı dışındadır.

➢ Değişiklik
MADDE 2 – (1) Bazı ovaların büyük ova koruma alanı belirlenmesine ilişkin 12/12/2016
tarihli ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara ek listenin 134üncü
sırası ile aynı sıraya ait koruma alanı sınırlarını gösteren Tokat Ovası’na ilişkin harita
yürürlükten kaldırılmıştır.
•

27 Ekim 2018 / 1. Mükerrer Resmi Gazete / 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının
Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 256)
➢ Sağlık ile ilgili hususları içeren 23 numaralı tedbirde, bulaşıcı olmayan hastalıklar ve
bunların risk faktörlerine ilişkin koruyucu ve tedavi edici hizmet kapasitesi artırılacak,
obezitenin önlenmesi için sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik
ilgili paydaşlarla koordineli bir şekilde mevcut programlar yaygınlaştırılacak ve ilave
düzenlemeler yapılacaktır. Bu kapsamda bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik
farkındalığın artırılması amacıyla eğitim materyalleri hazırlanacak, etkinlik ve
faaliyetler gerçekleştirilecektir. Beslenme Dostu Okul Programı uygulamasına devam
edilecek, bunun yanında ilkokullarda okul yemeği programına başlanacaktır.
Tüketicilerin besin içeriklerini sağlık açısından daha kolay değerlendirmesini sağlamak
amacıyla gıda ambalajlarında renkli ön yüz etiketleme uygulamasına geçilecektir. Tüm
bu önlemler Aralık ayı sonuna kadar gerçekleşecektir.
Tarım ve Gıda’da ise, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, 2017 yılında %4,9 olan
tarım sektörü büyümesinin, 2018’de %1,3, 2019’da %1,5 olacağı tahmin edilmektedir.
2019’da gıda güvenliği için ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek
etkin stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların azaltılması,
piyasaların düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve dış
ticaret araçlarının etkin kullanılması sağlanacaktır.
2017 yılında GSYH büyümesinin %7,4 olarak gerçekleştiği, bu dönemde katma değerin
sanayi sektöründe %9,1, hizmetler sektöründe (inşaat dahil) ise %7,8 oranında arttığı
hatırlatılan programda, geçen yıl tarım sektörü katma değerinin ise olumlu hava
koşulları ve düşük baz etkisine bağlı olarak %4,9 oranında arttığı kaydedilmiştir.
Türkiye’nin Küresel Gıda Güvenliği Endeksi 2017 sıralamasına göre 113 ülke arasında
49’uncu sırada yer aldığına dikkat çekilen programda, “Sonuçlar dikkate alınacak
olursa, ülkemizin gıda güvenliği göstergelerini iyileştirmek için gıda fiyatlarının
düşürülmesi, gıda kayıp ve israfının azaltılması ile dengeli ve yeterli beslenme
konularının ülkemiz açısından önemi anlaşılmaktadır” denilmiştir.
Bu amaçla gıda güvenliğini teminen ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar
gözetilerek etkin stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların
azaltılması, piyasaların düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik kapasitenin
güçlendirilmesi ve dış ticaret araçlarının etkin kullanılması sağlanacaktır.

Sözleşmeli üretim ve arazi kiralama gibi yöntemlerle tarımsal işletmelerde ölçeklerin
büyütülmesi, arazi edinimi uygulamalarının geliştirilmesiyle arazi bankacılığı dahil
çeşitli modellerle atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması hedeflenmektedir.
Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılık Programı’na göre gelecek yıl tarıma 16 milyar 989 milyon
lira destek verilmesi öngörülmektedir. Destekleme bütçesi 2018 üretim yılı için 14
milyar 489 milyon lira olduğu dikkate alındığında 2019 tarım desteklerinde %17,3
oranında artış olacaktır.
Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılık Programı’na göre tarıma verilecek 16 milyar 989 milyon
liralık desteğin 5 milyar 268 milyon lirası hayvancılığa verilecektir. Hayvancılık
desteğinin toplam bütçedeki payı %31 olacaktır. 2017 yılında 3 milyar 848 milyon lira
olan hayvancılık desteği 2018’de 4 milyar 103 milyon lira olmuştur.
➢ Politika ve tedbirler:
✓ Tarımda sosyal yapı gözetilerek üretim türüne göre yeterli gelirli işletme
büyüklüğü temelinde tarımsal işletmelerin etkinlikleri artırılacaktır.
✓ Sulama ve ulaştırmaya ilişkin olanlar başta olmak üzere arazi toplulaştırma
faaliyetlerinde ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanacak, tarla
içi geliştirme hizmetleri etkinleştirilerek sulama oranı artırılacaktır. Mevcut su
iletim ve dağıtım tesislerinde toprak kanallar ile klasik sistemler yenilenerek
kapalı sisteme geçiş hızlandırılacak ve tarla içi sulamalarda modern sulama
yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.
✓ Tarımsal destekler, tarım havzaları ve parselleri bazında, sosyal amaçlı ve
üretim odaklı olarak düzenlenecek, desteklerde çevre ile bitki, hayvan ve insan
sağlığı dikkate alınacak, tarımsal desteklerin etkinliği izlenerek
değerlendirilecektir. Tarımsal desteklemelerde ürün deseni ve su potansiyeli
uyumu gözetilecek, sertifikalı üretim yöntemlerine önem verilecektir. Ayrıca,
tarım sigortalarının kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacaktır.
✓ Gıda güvenliğini teminen ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar
gözetilerek etkin stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde
kayıpların azaltılması, piyasaların düzenlenmesine ilişkin idari ve teknik
kapasitenin güçlendirilmesi ve dış ticaret araçlarının etkin kullanılması
sağlanacaktır. Üretici örgütlerinin pazara erişimi kolaylaştırılacaktır.
✓ Tarımsal bilgi sistemlerinin, ortak kullanıma izin verilecek şekilde
entegrasyonu sağlanacaktır.
✓ Gıda sanayiinde yerli hammaddenin rekabetçi fiyat ve kalitede sürdürülebilir
temini amaçlanacak; iç ve dış Pazar için katma değeri yüksek ve özel tüketici
gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirilecek; sektörde çevre
duyarlılığı gözetilecek; taklit, tağşiş ve kayıt dışılığın önlenmesi sağlanacaktır.

✓ Hayvancılıkta etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ağırlık
verilecek, bölgesel programların uygulanmasına devam dilecektir.
✓ Çayır ve mera alanlarının tespit, tahdit, tasnif ve ıslah çalışmaları
hızlandırılarak daha etkin ve verimli kullanımı sağlanacak, yem bitkisi ihtiyacı
üretim ve ürün çeşitliliğindeki artışla karşılanacaktır.
✓ Balıkçılıkta kaynak yönetimi bilimsel verilere dayalı ve etkin bir biçimde
gerçekleştirilecek, idari kapasite güçlendirilecektir. Su ürünleri
yetiştiriciliğinde, çevresel sürdürülebilirlik gözetilecek, ürün çeşitliliği ve
markalaşma ile uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğin artırılması
sağlanacaktır.

