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G20 Tarım Üst Düzey Görevliler 

IV. Toplantısı 

İzmir, 27-29 Temmuz 2015 

Bildiri (Türkçe Tercüme) 

 

G20 Tarım Üst Düzey Görevliler IV. Toplantısı (MACS) 27-29 Temmuz 2015 

tarihleri arasında, Türkiye dönem başkanlığında İzmir’de gerçekleştirilmiştiri.  

 

Tarımsal üretimin arttırılması amacıyla altyapı yatırımlarının ve yatırımların 

yapılması, küçük toprak sahipleri bazında (özellikle genç ve kadınları kapsayacak 

şekilde) beşeri sermayenin arttırılması ile israf ve gıda kayıplarının azaltılması;  

G20 Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçevesi oluşumunu destekler nitelikte olan 

diğer G20 unsurları arasında gıda güvenliği ve beslenme konularının anaakım 

halinde yaygınlaştırılması, açıkça daha etkin sürdürülebilir gıda sistemlerinin 

başarısına katkı sağlayacak olup, ayrıca küresel problemler olarak addedilen bu 

konular Türkiye’nin G20 kaynaştırma, yatırım ve uygulama öncelikleri ile 

örtüşmektedir.  

 

G20 Tarım bakanları, 2015 yılında yayınlanan Bakanlar Bildirisinde; iklim 

değişikliği, gıda güvenliği, doğal kaynakların etkin kullanımı, toprak verimliliğinin 

arttırılması gibi konularda küresel araştırma önceliklerinin belirlenmesi ile 

uluslararası işbirliğinin desteklenmesi ve kamu / özel sektör kuruluşları arasında 

sürdürülebilir üretim kazançları sağlayabilecek temel alanlarda işbirliğinin 

sağlanması hususunda MACS’in önemli bir role sahip olduğu yönünde görüş 

bildirmişlerdir. MACS tarafından bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, tarım 

ve gıda güvenliği çerçevesinde; özellikle sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerine 

geçiş konusu temel alınarak, G20 gündeminin desteklenmesi için öneriler 

sunulmuştur.  

 

G20 2014 MACS çıktılarını daha da ileriye taşıyan; Sürdürülebilir Tarımsal 

Verimlilik Ölçütleri üzerine G20 Bülten Raporu, çakışmaların veya gereksiz 

rekabetin giderilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş G20 MACS önceliklerinin 

haritalaştırılması ve G20 ülkeleri arasında pekiştirilmiş işbirliği ve bilgi 

paylaşımını sağlayan İyileştirilmiş Tarımsal Üretkenlik Raporunu kapsayan 

çalışmaları için Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri (USA) ve Birleşik Krallık 

(UK)  taraflarınca ortaya konan çabaları memnuniyetle karşılamıştır. MACS ayrıca, 

2011 yılında başlatılan Buğday İnisiyatifinin kaydettiği ilerlemeyi takdirle 

anmıştır.  

 

Delegeler tarafından, bilgi paylaşımı ile deneyim alışverişi ve G20 Tarım Alanında 

Üst Düzey Bilim insanları ile diğer kuruluşlar/girişimler arasındaki sinerjinin 
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maksimize edilmesi kapsamında iyi uygulamaların, MACS’in çalışmalarının 

devamlılığını sağlamak açısından önemi vurgulanmıştır.     

   

Ayrıca, çabalar doğrultusunda ve G20 kabiliyetleri çerçevesinde diğer ülkeler için 

yatırımlardan doğacak dikkate değer pozitif dışsal faydalar sağlanabileceği MACS 

tarafından belirtilmiştir.  

 

G20 Troyka sürecinin işbirliğinin güçlendirilmesi ve MACS’in devamlılığının 

sağlanması açısından büyük önem arz ettiği MACS tarafından vurgulanmıştır.  

 

Tarımsal Araştırma, Yenilik ve Yatırım  

 

 Türk tarımı ve tarımsal yeniliklerin desteklenmesi bağlamında tamamlayıcı 

araştırma ve geliştirme sistemlerinin ulaştığı etkileyici nokta MACS 

vasıtasıyla takdir edilmiştir.  

 Üstün nitelikli araştırma ve bunun tarımsal gelişmenin farklı alanlarında 

uygulanması ihtiyacı, özellikle kadınlar ve gençlere sunulacak potansiyel 

faydalar bağlamında MACS tarafından kabul edilmektedir.  

 Küresel sorunlarla başarılı şekilde mücadele edilebilmek bağlamında;  

sosyal ve ekonomik bilimler ile tarım bilimi ve teknolojileri arasında 

gerçekleşmesine ihtiyaç duyulan etkileşimin önemi MACS tarafından 

bilinmektedir.  

 Ulusal araştırma öncellikleri ile alakalı görüşmelerde, zararlı ve hastalıkla 

mücadele yönetimi, yeni teknolojiler, özgün ve entegre sistemler, iklim 

değişikliğine uyum, arazi, toprak ve su yönetimi ile veri bilimleri 

alanlarında ülkeler arasındaki belirgin benzerlikler MACS tarafından 

vurgulanmıştır.  

 Sürdürülebilir Tarımsal Verimlilik Göstergelerine yönelik olarak 

oluşturulan Çalışma Grubunun çalışmalarına devam etmesi konusunda 

MACS karar almıştır. Kilit alanlarda uluslararası işbirliğinin teşviki, 

sürdürülebilir tarımsal verimlilik ve muhtemel kazançları beraberinde 

getirecek olup, kayıpları azaltacaktır. Bu bağlamda MACS, G20 MACS 

Araştırma Öncelikleri Haritalandırma Çalışması bulguları ışığında, özellikle 

yüksek öncelikli aşılar olmak üzere hayvansal hastalıklar konularına 

yoğunlaşmayı amaçlayan; Birleşik Krallık’ın öncülüğünü yapacağı ve diğer 

gönüllü ülkeler tarafından da katkı sağlanacak olan bir çalışma grubunun 

kurulması konusunda mutabık kalmıştır.    Bu Çalışma Grubu ile boşlukların 

kapatılması ve mükerrerliğin önlemesi amacıyla, FAO/WHO/OIE ve STAR-

IDAZ vb. diğer mevcut çabalarda göz önüne alınarak, araştırma öncelikleri 

ve işbirliği çerçevesinde uyumlaştırılması seçenekleri incelenecektir.  
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Gıda Kayıpları ve İsrafa (FLW) Yönelik Tarımsal Araştırmalar  

 

 Dördüncü MACS Toplantısının önemli bir teması olan Gıda Kayıpları ve İsraf 

(FLW), muazzam bir ekonomik, çevresel ve toplumsal öneme sahip 

konudur. MACS tarafından, tarımsal sürdürülebilirliğin sacayakları olarak 

kabul edilen “ekonomi, çevre ve toplum” hususlarının göz önünde 

bulundurulması ihtiyacına dikkat çekilmiştir.  

 

 Gıda kayıpları ve israfın azaltılmasına yönelik olarak başlatılmış bir Türk 

girişimi ve bu kayıpların (FLW) azaltılması ve ölçülmesine yönelik olarak 

G20 Tarım Bakanları tarafından daha önce talep edilmiş olan bir bilgi ve 

deneyim paylaşımı platformu kurulması güncel süreci hakkında FAO 

tarafından MACS kuruluna bilgi verilmiştir.   

 

 MACS tarafından, hasat öncesi ve sonrası ve gıda değer zinciri boyunca 

olmak üzere, bitki ve hayvan hastalıkları, gelişmiş muhafaza teknolojileri, 

yenilikçi paketleme çözümleri, uzun süreli raf ömrü,  katma değere sahip 

yan ürünlerin oluşturulması ve iyileştirilmiş yönetim uygulamaları 

alanlarında bilim ve teknolojinin gıda kayıpları ve israfın azaltılmasında 

büyük öneme sahip olduğu vurgulanmıştır.   

 

 FAO, IFPRI ve diğer ilgili uluslararası kuruluşların gıda kayıpları ve israf 

konuları ile alakalalı bir platform kurma çabalarına istinaden desteklenmesi 

amacıyla, gıda kayıpları ve israfın azaltılması ve ölçülmesi bağlamında bu 

kuruluşlar ile tarımsal bilim ve teknolojileri alanında bilgi ve deneyim 

paylaşımı konusunda MACS üyeleri tarafından mutabık kalınmıştır. Daha 

önce Tarım Bakanları tarafından da altının çizildiği üzere bu konuda ortak 

bir tanımlama ve ölçüm çerçevesine sağlanması yüksek bir ehemmiyete 

sahiptir.   

 

 FAO ile IFPRI danışmanlığında, Almanya tarafından liderlik edilecek bir 

üyeler alt grubunca pekiştirilmiş bilgi paylaşımı ve küresel koordinasyona 

katkı sağlanabilmesi amacıyla,  Gıda Kayıpları ve İsraf konusunda mevcut 

bilim ve teknoloji faaliyetlerini haritalandıracak bir ön çalışma yapılması 

konusunda MAC üyelerince mutabık kalınmıştır. 

 

                                                           
i Katılımcılar G20 ülkeleri delegasyonu ile G20 misafirleri (Avustralya, Kanada, Çin, Avrupa Birliği, Fransa, 
Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İspanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri), Uluslararası 
Kuruluşları (Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu [CGIAR], Akdeniz Tarımsal Yüksek Etütler 
Uluslararası Merkezi[CIHEAM], BM Gıda ve Tarım Örgütü [FAO], Tarımsal Araştırmalar Küresel Forumu 
[GFAR], Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi [ICARDA], Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü [OECD] ile Buğday Girişimi) kapsamaktadır. 


