KKTC 39. UBP – DP HÜKÜMETİ TARIM POLİTİKASI
Dünyada tarımsal üretimin önemi, dünya nüfusunun hızla artması, tarımsal toprakların ve su
kaynaklarının sınırlı oluşu, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak giderek artmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda gözlemlenen olumsuz iklim koşulları yanında Türkiye’den ülkemize gelen
suyun yaratacağı olumlu etki de göz önünde bulundurularak katma değeri yüksek, ülkemizde
tüketilen veya dünya 29 pazarlarında alıcı bulabilecek rekabet gücü yüksek sürdürülebilir bir tarımsal
üretim hedeflenmektedir.
Bu hedef doğrultusunda kamunun uyumlaştırılması ve geliştirilmesi sağlanırken tüketicilere sağlıklı,
yüksek kalitede ve uygun fiyatlarda güvenli gıda üretilmesi ile üreticilerimizin ve kırsal kesimin yaşam
kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda; Çiğ süt üretimi ve ilgili teşvik
sistemleri üretici menfaatleri korunarak, arz talep dengesi gözetilerek tekrar düzenlenecektir. Bu
çerçevede kalite ve verimlilik esas alınacaktır.
Hayvan hastalıkları ile mücadelede amaç; hayvan üreticilerinin ekonomik kayıplarının en aza
indirilmesi, halk sağlığının korunması, hayvansal gıda üretimi ile tüketiciye güvenli gıdanın
ulaştırılması yanında uluslararası ticaretin gerekliliklerini yerine getirecek yapının oluşturulmasını
sağlamaktır. Bu çerçevede hayvan hastalıkları ile mücadele etkin bir program dahilinde
sürdürülecektir.
Ülke coğrafyası ve çevresel faktörler yanında hellimin coğrafi tescilindeki kriterlere uyulması
zorunluluğu, ülkemizdeki küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun için
küçükbaş hayvancılık desteklenerek geliştirilecektir.
Bitkisel üretimde iklim koşulları, iç piyasa ve ihracat talepleri de dikkate alınarak uygun tohumluk,
fide, fidan çeşitlerini kullanan rekabet gücü yüksek bir üretim planlaması yapılacaktır. Doğrudan gelir
desteği uygulamaları, istihdam ve katma değer yaratacak sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini
destekleyecek, kaliteyi çeşitliliği ve verimliliği teşvik edecek şekilde geliştirilecektir. Bitkisel ve
hayvansal üretim alanlarında Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırma geliştirme ve
adaptasyon çalışmaları sonucunda uygun üretim materyalleri ile üreticilerin buluşması sağlanacaktır.
Tarım Master planı ve ilgili strateji belgeleri ivedilikle hazırlanacaktır.
Tarımsal üretim, başta ürün işleme ve pazarlama alanlarında değer zincirinin tüm halkalarını içerecek
kümelenme girişimlerine destek verilecek ve bu bağlamda değer zincirinin tüm aşamalarında
verimlilik ve katma değerin artırılması hedeflenecektir. Tarımsal ürün pazarlamasında önemli
görevleri olan Toprak Ürünleri Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu ve Cypfruvex’in mal varlıkları
korunarak görev zararı 30 yaratmadan piyasada müdahale ve denge unsuru olarak görevlerine devam
etmeleri sağlanacaktır.
Tarım sektörünün öncü sektörlerin etkin bir tamamlayıcısı olduğu dikkate alınarak; hizmet sektörü
gibi sektörlerin taleplerini karşılayıp tarımda ithal ikamesini destekleyip katma değeri yükseltecek
tarımsal sanayi yatırımlarının gelişimi için gerekli adımlar atılacaktır. Türkiye’den gelen su konusunda
tüm paydaşların katılımıyla, bilimsel zeminde maksimum faydanın yaratılacağı bir planlama ve
uygulama projeksiyonu hazırlanacaktır.
Bu amaç doğrultusunda suyun değeri ve alternatif maliyetleri de dikkate alınarak dış ticaret
bağlamında katma değeri yüksek alanlarda kullanımı teşvik edilecektir. Su Dairesi ülkedeki su

kaynaklarını etkin verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını yönetip denetleyecek şekilde
yeniden yapılandırılacaktır. Taş ocaklarının etkin verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde yönetilmesi ve
ocakların rehabilite edilerek çevreye kazandırılması sağlanacaktır. Orta vadede alternatif yapı
malzemeleri desteklenerek taş ocaklarına bağımlılık azaltılacaktır.

