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G20 Dönem Başkanlığımızda Tarım 

 

 Gıda güvenliği ve küresel açlık sorunu uzun yıllardır uluslararası gündemin önemli 

maddelerinden birini oluşturmaktadır ve önümüzdeki süreçte de önem arz etmeye 

devam edecektir. 2050 yılında 9 milyarı aşması beklenen dünya nüfusunun beslenme 

ihtiyacını karşılamak için küresel tarımsal üretimin %60 oranında arttırılması gerektiği 

hesaplanmaktadır. Dünya nüfusundaki hızlı artış, gıda güvenliği, su ve diğer doğal 

kaynakların sürdürülebilirliği açısından büyük tehdit oluştururken; üretim ve tüketim 

tarafında israfın rolü ve etkisi daha fazla ön plana çıkmaktadır.  

 

Ülkemiz küresel çapta gıda güvenliğinin sağlanması çabalarına özel bir önem vermekte 

ve katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle Gıda Güvenliği, G20 Dönem Başkanlığımızda 

Bakanlığımızın girişimleri ile öncelikli konular arasında yerini almıştır. 

 

 G20 Dönem Başkanlığımızın “Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Tesisi Kapsamında 

Gıda Kayıpları ve İsrafının Azaltılması” olan ana temasının belirlenmesi ile bu süreçte 

gerçekleştirilen toplantılar ve ön çalışmaların koordinasyonu, organizasyonu ile 

sekretarya görevlerinin yürütülmesi Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı’nca 

gerçekleştirilmiştir.   

 

G20 Dönem Başkanlığımızda gerçekleştirilen ya da katkı verilen çalışmaların somut 

çıktıları: 

 

 Tarım Bakanları Bildirisi 

 Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçeve Belgesinin Uygulama Planı 

 G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı 

 Gıda İsraf ve Kayıplarının Ölçülmesine Yönelik Teknik Platform  

 Tarım Alanında Üst Düzey Bilim İnsanları 4. Toplantısı Bildirisi’dir. 
 

Dönem Başkanlığımızın somut girişimi olarak değerlendirilecek Teknik Platform’un 

IFPRI, FAO ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından çalışmaları, dönem sonunda 

tamamlanacaktır. Gıda israf ve kayıplarına ilişkin veri yetersizliği ve kalitesizliğine 

karşın gıda israf ve kayıplarını azaltmaya yönelik iyileştirilmiş ölçme yöntemi üzerine 

küresel ölçekte uzlaşılması ile gıda kayıp ve israflarının azaltılması yönünde tecrübe, 

bilgi ve uzmanlık paylaşımı imkanlarının yaratılmasını (özellikle; Az Gelirli Gelişmekte 

Olan Ülkeler için) hedefleyen bu platforma G20 üyeleri gönüllü olarak katkı 

sağlayabilecek, araştırma merkezleri, akademi ve özel sektör de platforma destek 

verebilecektir. 

 

Tarım Bakanları Toplantısı’nın çıktısı olan Bildiri (Communiqué) ile Kalkınma 

Çalışma Grubunun çıktısı olan Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçeve Belgesinin 

Uygulama Planı’nın öncelikli ilkeleri, Eylem Planı’nda bir araya getirilerek, Eylem 

Planı’nın nihai hali, 4. Sherpa Toplantısında değerlendirildikten sonra 15-16 Kasım 

2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesinde onaylanmıştır. 

 

 

http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/G20%20Tar%C4%B1m%20Bakanlar%C4%B1%20Bildirisi%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Terc%C3%BCme.pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/Implementation%20Plan%20of%20the%20G20%20FSN%20Framework_Final%20(2).pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/G20%20Action%20Plan%20on%20Food%20Security%20and%20Sustainable%20Food%20Systems_Final.pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/G20%20MACS%20Bildirisi%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Terc%C3%BCme.pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/G20%20Tar%C4%B1m%20Bakanlar%C4%B1%20Bildirisi%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Terc%C3%BCme.pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/Implementation%20Plan%20of%20the%20G20%20FSN%20Framework_Final%20(2).pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/Implementation%20Plan%20of%20the%20G20%20FSN%20Framework_Final%20(2).pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/G20%20Action%20Plan%20on%20Food%20Security%20and%20Sustainable%20Food%20Systems_Final.pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/G20%20Action%20Plan%20on%20Food%20Security%20and%20Sustainable%20Food%20Systems_Final.pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/G20%20Action%20Plan%20on%20Food%20Security%20and%20Sustainable%20Food%20Systems_Final.pdf
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Bakanlığımız bu vesile ile dünyada en üst düzey temsil gücüne sahip platformlardan 

biri olan G20’nin gündeminde ilk defa küresel çapta önem atfedilen gıda israfı ve 

kayıpları konusunu Tarım Bakanları düzeyinde ele almış olup gıda güvenliği konusunu 

Bildiri ve Eylem Planı ile Liderler Zirvesi gündemine taşımıştır. 

 

01 Aralık 2015 tarihi itibari ile Dönem Başkanlığımız sona erdikten sonra da Çin dönem 

başkanlığında Troyka grubunda yer alınmaya devam edilerek gerekli durumlarda Çin 

ile işbirliği yapılacaktır. 

 

http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/G20%20Tar%C4%B1m%20Bakanlar%C4%B1%20Bildirisi%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20Terc%C3%BCme.pdf
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/G20%20Action%20Plan%20on%20Food%20Security%20and%20Sustainable%20Food%20Systems_Final.pdf

