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IFPRI 2018 KÜRESEL GIDA POLİTİKALARI 

RAPORU 

 

IFPRI 2018 Küresel Gıda Politikaları Raporu, 2017 yılındaki başlıca gıda politikası 

konularını, gelişmeleri ve kararları gözden geçirmektedir ve küresel ile bölgesel düzeylerde 

2018 için zorlukları ve fırsatları vurgulamaktadır. Söz konusu rapor, malların, yatırımların, 

insanların ve bilginin hareketi ve mevcut küreselleşme karşıtı baskılar dâhil olmak üzere daha 

büyük küresel entegrasyonun etkilerini incelemektedir. Raporda şu konular 

değerlendirilmektedir; 

■ Küresel gıda sistemi, bugün meydana gelen radikal değişiklikler karşısında nasıl herkes için 

gıda güvenliğini sağlayabilir? 

■ Gıda güvenliğinin, beslenmenin ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesinde ticaretin rolü nedir? 

■ Uluslararası yatırım, gelişmekte olan ülkelerde yerel gıda güvenliğine ve daha iyi gıda 

sistemlerine nasıl katkıda bulunabilir? 

■ Gönüllü ve istemsiz göç, kaynak ve ev sahibi ülkelerde gıda güvenliğini arttırır veya azaltır 

mı? 

■ Tarım ve gıda güvenliğinin artırılması için daha fazla veri kullanılabilirliği hangi fırsatları 

sunmaktadır? 

■ Gelişmiş ülkelerde tarım destek politikalarındaki reformlar küresel gıda güvenliğini nasıl 

etkilemektedir? 

■ Küresel yönetim yapıları, gıda güvenliği ve beslenme sorunlarını daha iyi nasıl ele alabilir? 

■ 2017'de dünya genelinde gıda güvenliği ve gıda sektörünü etkileyen başlıca eğilimler ve 

olaylar nelerdir? 

 

2018 Küresel Gıda Politikası Raporu ayrıca, açlık, tarımsal harcamalar ve araştırma 

yatırımları hakkında ülke düzeyinde veriler ve gelecekteki tarımsal üretim ve tüketim için 

öngörüler de dâhil olmak üzere, bazı temel gıda politikası göstergeleri için veri tabloları ve 

görseller sunmaktadır. Raporda yer alan örneklere, tablolara ve gıda politikası etkinliklerinin 

bir zaman çizelgesine ek olarak, küreselleşme ve gıda politikasının mevcut durumu hakkında 

küresel bir kamuoyu araştırması sonuçları yer almaktadır. 
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İLERLEME, BELİRSİZLİK VE ARTAN KÜRESELLEŞME KARŞITLIĞI 

 

2017 yılında, karışık bir ilerleme ve artan belirsizlikler göze çarpmıştır. Durağan bir 

dönemi izleyen ekonomik iyileşme gerçekleşmiş fakat küresel açlık, çatışmaların, kıtlığın ve 

mülteci krizlerinin devam etmesiyle birlikte artış göstermiştir. Küreselleşme karşıtı 

düşünceler uluslararası ticareti olduğu kadar insan ve bilgi dolaşımını da tehdit ettiği için 

küresel manzara değişim göstermiştir. Başlıca küresel olaylar, on yıldan uzun süren daha 

büyük küresel entegrasyon trendine doğru bir değişim göstermiştir. Bu olaylar; Dünya Ticaret 

Örgütünün (DTÖ) Bakanlar Toplantısında ve Birleşik Devletler ile Birleşik Krallığın iki 

taraflı eylemlerinde anlaşmaya varılamamasını içermekte olup, bu olaylarının hepsi 

soyutlanma ve korumacılık politikalarının potansiyel yükselişini göstermektir.   

2017’de yükselen küreselleşme karşıtı hareket, ABD’nin artan korumacılığı ve İklim 

değişikliği üzerine Paris Antlaşmasından çekilmesi ve İngiltere’nin devam eden “Brexit” 

süreci sonucu somut hale gelmeye başlamıştır. 11. DTÖ Bakanlar Toplantısında, üye 

devletler, tarımsal sübvansiyonlar ve gıda stokları gibi konuları çözülmemiş halde bırakarak, 

müşterek bir bildiri yayımlayamamışlardır. Bununla birlikte, bazı ana politika gelişmeleri, 

sürdürülebilir gelecek karşısında küresel hareketlenmeyi devam ettirmiştir. Hükümetler ve 

donörler, Küresel Beslenme Zirvesinde bir araya gelmişler ve küresel malnutrisyonu 

hedefleyen 640 milyon ABD Dolarlık yeni bir finansman taahhüt etmişken, Bangladeş, Çin ve 

Hindistan beslenmeyi geliştirmek adına kendi ulusal planlarını yayımlamışlardır. G20 liderleri 

gıdada ve tarımsal üretimde suyun sürdürülebilir kullanımını taahhüt etmişlerdir ve G7 Tarım 

Bakanları Toplantısı, piyasa krizlerinden, ulusal felaketlerden ve iklim değişikliklerinden 

çiftçileri korumaya odaklanmıştır.  

2017’de küresel ekonomik büyüme ve artan ticaret ve yatırım, ekonomik iyileşmenin 

süregelen hareketini yansıtmıştır.  Neredeyse 10 senelik bir düşüşten sonra, küresel açlık, 

şiddetli gıda krizleri oluşturan çatışmalar ve kuraklığın bir araya gelmesiyle 2015’te 777 

milyon yetersiz beslenen insandan 2016’da 815 milyon insana yükselmiştir. 2017’nin başında 

nispeten yüksek olan küresel gıda fiyatları senenin sonunda istikrarlı bir şekilde düşüş 

göstermiştir ve gelirlerinin büyük bir kısmını gıdaya harcayan fakir tüketicinin yararına 

olacak şekilde 2018 yılında düşük kalması beklenmektedir. 

Politik ve ekonomik belirsizliklerin ve çatışmaların 2018 yılında da sürmesi 

beklenirken, iklim değişikliğinin acil ve uzun vadeli tehditler oluşturmaya devam edeceği 

beklenmektedir. Uluslararası komite bu zorluklar ile mücadele etmek için beraber 

çalışmalıdır.  
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RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER ALTINDA KÜRESEL GIDA SİSTEMLERİ 

 

Gıda, küresel yoksulluğun azaltılması ve beslenmenin ilerletilmesinin merkezindedir. 

Yine de,  yetersiz gıda sistemleri obezite ve açlığa katkıda bulunmakta ve çevresel 

yıkımlanmaya yol açmaktadır.  Artan küreselleşme karşıtlığı ve yeni gelişen teknolojiler gibi 

radikal küresel değişiklikler yeni zorluklar ve aynı zamanda ilerleme için fırsatlar 

oluşturmaktadır. Bu küresel eğilimlerin ele alınması, gıda sistemlerinin, çevre sınırları içinde 

(iklim, su, biyoçeşitlilik, çevre kirleticileri) herkes için açlık ve yetersiz beslenmeyi sona 

erdirmesini sağlamak için kritik olacaktır. Malların dolaşımı, yatırımlar, insanlar ve bilgi 

yoluyla ulusal gıda sistemlerinin küresel entegrasyonu ilerlemenin anahtarı olacaktır fakat iyi 

bir yönetim ve uluslararası toplumdan güçlü taahhütlerini gerektirmektedir. 

ANA TAVSİYELER 

- Beslenme, sağlık, kapsayıcı olabilme ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek için 

ticaret, iç destek ve yatırım politikalarında reform yoluyla, özellikle tarımsal ürünler 

için açık, verimli ve adil bir ticaret sistemini teşvik edilmelidir.  

- Çatışmaların kısır döngüsünü, gıda güvensizliğini ve göçü önlemek ve mültecilerin 

geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini iyileştirmek için kırsal kalkınma 

desteklenmelidir. 

- Üretim ve işleyişin sürdürülebilirliğini arttırmak, sağlıklı yiyecekleri hazır hale 

getirmek ve istihdam olanaklarını iyileştirmek için gıda sistemlerinde araştırma ve 

inovasyona daha çok yatırım yapılmalıdır. 

- Gıda sistemleri ile uyumlu hükümet yatırımlarını desteklemek için kanıta dayalı 

politika oluşturulması teşvik edilmeli, dengelerin farkında olunmalı ve tarımın 

çevresel sürdürülebilirliğe katkısı artırılmalıdır. 

- Açlık ve yetersiz beslenmeyi sona erdirme yolunda ilerlemeyi hızlandırmak için 

paydaşlar ve sektörler arasında işbirliği ve karşılıklı öğrenme desteklenmelidir. 

- Uluslararası taahhütlerin takibini sağlamak için küresel, bölgesel ve yerel düzeylerde 

SDG'ler için liderlik ve taahhütler teşvik edilmelidir. 

- Herkes için sürdürülebilir gıda sistemlerinin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için 

yeni teknolojiler ve bilgi paylaşımında yeni fırsatlardan yararlanılmalıdır. 
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MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI İLE GIDA GÜVENLİĞİ VE BESLENME 

 

Ticaret, gıda güvenliğinin dört temel gereksinimine - gıda mevcudiyeti, erişim, 

kullanım ve arz istikrarı - katkıda bulunabilir. Tarımda karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahip 

alanlarda üretimi teşvik etme yoluyla ticaret, ülkelerin gelirlerini artırmakta ve dünya 

pazarında daha iyi fiyatlara erişim sağlamaktadır. Ticaretin sınırlanması, sınırlı araziye sahip 

ülkelerde yüksek fiyatlara, fazla araziye sahip ülkelerde durgun gıda fiyatlarına ve her 

ikisinde de daha düşük reel gelirlere yol açacaktır. Girdilerin, malların ve fikirlerin ticareti 

teknolojinin yayılmasını ve inovasyonun teşvik edilmesini kolaylaştırarak tarımsal verimliliği 

ve sürdürülebilirliği artırır. Uluslararası ticaretin kurumsal çerçevesi, ülkelerin gıda ihracatı ve 

ithalatı için fırsatlardan yararlanmalarına yardımcı olmuştur. Ürünlerin ve tedarikçilerin 

artması ve arzın değişkenliğinin azalmasını içeren çeşitlendirilmiş gıda sepetine daha iyi bir 

erişimin sağlanabildiği serbest ticaret beslenmeyi geliştirebilir. Ticaretin serbestleştirilmesi ile 

ilişkili gerçek riskler, eşitsizlikte artış, sağlığa negatif etkiler, enerji kullanımının artması ve 

çevresel hasarları içermektedir.  

ANA TAVSİYELER 

- İşbirlikçi hareket ve koordinasyonu güvence altına almak için aktif politikalar ve güçlü 

kurumlar ile birlikte serbest ticaret desteklenmelidir. 

- Problemleri hedef alan politikalar kullanılmalı, ticaret ile ilişkili dışsallıklar veya 

zorlukları ele alan politikalar tasarlanmalıdır. 

- Sosyal güvenlik ağları ve insan sermayesine yatırım ile birlikte eşitsizlikler ve fiyat 

dalgalanmaları ele alınmalıdır. Akıllı politika çözümleri doğrudan desteklemeler ile 

birlikte tüketicileri ve üreticileri koruyacaktır. 

- Çevresel etkiler, kaynak idaresi politikaları ile birlikte ele alınmalıdır. Kaynakların 

aşırı kullanımı veya biyoçeşitliliğin kaybı ticaretin kısıtlanması yoluyla değil en iyi 

şekilde üretimde iyi yöntemlerin yaygınlaştırılması ile idare edilir.  

- Aşırı beslenme, direkt tüketimi hedefleyen eğitim ve diğer politikalar ile birlikte ele 

alınmalıdır. Bunlar, kalorili yiyeceklerin ticaretinin sınırlandırılmasından ya da 

yasaklanmasından daha etkilidirler. 
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Bazı ülkeler için kişi başı düşen tarımsal arazi miktarı, 2009 

 

Not: Tarım arazisi, ekilebilir arazi artı daimi meranın üçte biri olarak tanımlanmaktadır. 

 

ULUSLARARASI YATIRIM VE YEREL GIDA GÜVENLİĞİ 

 

Tarımda uluslararası özel yatırımlar, gıda güvenliğini artırarak ve gelişimi 

destekleyerek “Sıfır Açlık” hedefinin yerine getirilmesine yardım edebilir. Uluslararası 

yatırımlar, yeni işler oluşturabilir, kırsal altyapıyı geliştirebilir, küçük çiftlikleri küresel 

piyasalarla buluşturabilir, yeni verimlilik artırıcı teknolojileri sunabilir ve çiftçiler için 

finansmana ulaşımı iyileştirebilir. Faydalar, üretimdeki artışlar, geliştirilmiş değer zincirleri, 

artan kırsal gelirler, altyapı geliştirme, dijital ve diğer teknolojilerin kullanımının artması ve 

gıda için daha yüksek güvenlik ve kalite standartları ile hissedilir. Afrika ve Asya'da 50 büyük 

özel tarım yatırımı üzerine yapılan bir araştırma, en büyük yararın yerel halkın daha fazla gıda 

ve daha besleyici gıda satın alma kabiliyetini arttırdığını ortaya koymuştur. Uygun yönetim ve 

izleme olmadan, uluslararası yatırımlar, insan hakları ihlalleri ve araziye erişim dahil olmak 

üzere olumsuz etkiler yaratabilir. 

ANA TAVSİYELER 

- Özel yatırımın rolüne dikkat ederek, gıda güvenliği ve beslenme hedeflerini daha 

geniş ulusal kalkınma stratejileriyle uyumlu hale getirilmelidir. 

- Gıda güvensizliği olan bölgelerde temel ve endüstriyel gıda ürünlerinde yatırım teşvik 

edilmeli ve kolaylaştırmalıdır. 



9 
 

- Çiftlikleri piyasalara bağlamak ve yatırım çekmek için tarımsal altyapıya yönelik 

kamu-özel sektör ortaklıkları desteklenmelidir. 

- Verimli yatırımlar için bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere çiftçiden tüketiciye 

dijital teknolojiye erişim geliştirilmelidir. 

- Tarımsal yatırım ilkelerini uygulayarak sorumlu yatırımın yapılması sağlanmalı ve 

devletlere teknik yardım yolu ile devlet yatırımlarının izlenmesi desteklenmelidir.  

- Sözleşmeli çiftçilik veya büyüme planları ile küçük işletmeleri adil bir şekilde 

bütünleştiren iş modelleri tercih edilmelidir. 

- Kadınların güçlendirilmesini destekleyen, gıda ve beslenme güvenliğinde kadına kilit 

rol veren ve bunun yanı sıra genç ve göçebeler gibi savunmasız grupların konumu 

iyileştiren yatırımlara öncelik verilmelidir. 

- Uluslararası yatırıma ilişkin verilerin ilerletilmesi için veri toplama kurulları 

geliştirilmelidir. 

 

Tarımda uluslararası yatırım ve gıda güvenliğine etkisi 

 

Uluslararası yatırım gıda güvenliğini 4 ana boyutta etkiler: gıdanın mevcudiyeti; 

gıdaya erişim; arz istikrarı; ve besleyici diyetlere erişim dahil olmak üzere güvenli ve sağlıklı 

kullanım. Uluslararası yatırımların gıda güvenliğini artırmasını sağlayan politikalar 

tasarlamak için, devletlerin yatırımın gıda güvenliğini etkilediği çeşitli yollardan ve potansiyel 

olarak olumlu ve olumsuz etkilerden haberdar olması gerekir. 

 

 



10 
 

 

SINIRLARIN SIKILAŞTIRILMASI VE GIDA GÜVENLİĞİNE OLUŞTURDUĞU 

TEHDİTLER 

 

Göç kısıtlamaları için politik olarak motive edilen argümanlar giderek 

yaygınlaşmaktadır, ancak göçmenlerle ilişkilendirilen ekonomik ve istihdama olan etkiler, suç 

ya da mali giderler kanıtlanamamıştır. Gönüllü olarak yapılan göç, gelirleri artırarak ve 

kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltarak hem göçmenler için hem de geride bıraktıkları aileleri 

için gıda güvenliğini artırabilir. Göç kırsalda yaşayan fakir insanlar ve şehirde yaşayan aileler 

için kritik bir seçenek sunmaktadır. Çatışmalar zorunlu göçleri artırmaktadır. Kaygılara 

rağmen, mülteci kampları gelirleri ve girişimcilik faaliyetlerini teşvik ederek yerel 

topluluklara fayda sağlayabilir. Göç ve gıda güvenliği arasındaki bağlantılar üzerine daha 

fazla araştırma yapılması gerekmektedir fakat bulgular göçmenler, aileleri ve göçmenleri 

kabul eden topluluklar için pozitif bir etki olduğunu ortaya koymaktadır. 

ANA TAVSİYELER 

- Mevsimsel göç için mekanizmalar geliştirilmelidir. Verimsiz sezonlarda alternatif işler 

bulunması için çiftçilerin göç yapmasına yardım etmek gıda güvenliğini artırabilir. 

- Uluslararası göç masrafları kaynağında azaltılmalıdır. Yurt dışında artan kısıtlamalar 

karşısında, göçmen ülkeler,  göçün önündeki iç engelleri azaltabilir ve yoksul 

göçmenlerin yasal göçmen iş programlarına katılımlarını destekleyebilir. 

- Göç etmeyi kolaylaştırmak için inovatif finansal ürünler geliştirilmelidir. Göç 

maliyetli olabilir ancak yeni teknolojiler ve ilgili finansal ürünler, yoksullar için 

maliyetleri düşürmenin yollarını sunabilir. 

- Kriz öncesi ve sonrası hizmetleri iyileştirmek için teknoloji kullanımı 

yoğunlaştırılmalıdır. Yeni bilgi ve iletişim teknolojileri, erken uyarı sistemlerini ve 

krizlerin ve mülteci kamplarının yönetimini geliştirmektedir. 

 

AÇIK ERİŞİM VERİLERİ İLE GIDA VE BESLENME GÜVENLİĞİNİN 

SAĞLANMASI 

 

Açık veriler gıda sistemlerinin performansını geliştirir ve küresel gıda ve beslenme 

güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olabilir. Erişilebilir veri çiftlikten gıdaların perakende 

satışına kadar karar vermede kritik bir roldedir. Açık veriler, araştırmacılara daha fazla bilgi 

ürünü ortaya koymalarına ve karar vermelerini destekleyerek, araştırmanın görünürlüğünü ve 
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yararını artırır. Açık veriler devletlerin kanıtlara dayalı politika kararları almalarını ve 

denetime açık olmalarını sağlamaktadır. Verilerin kullanılabilirliği için verilerin kalitesi ve 

kullanım kolaylığı gereklidir fakat veri setleri kolaylıkla işlenebilmesi açısından genellikle 

çok fazla veya kompleks olmaktadır. Bilgiye erişimdeki eşitsizlik giderek artmaktadır. Veri 

politikaları, taahhütler ve yatırımlar bilgiye erişim ve kullanılabilirliğini artırabilir ancak açık 

verilere ilişkin mevcut taahhüt ve eylemler değişkendir. 

ANA TAVSIYELER 

- Cep telefonu uygulamaları gibi veri araçlarının çiftçiler tarafından kullanımının 

sağlanması yolu ile veri erişiminin demokratik hale getirilmeli ve geçim kaynakları 

iyileştirilmelidir. 

- Bilgi kaybını önlemek ve sahada kavranmasını sağlamak için bilgi aktarımlarının 

verimliliği artırılmalıdır. 

- Gıda sistemlerinin yüksek kalitede analizinin yürütülmesi ve daha iyi politika 

yapılması ve karar verilmesi için devletin kamuoyuna "büyük bir veri" kaynağı olması 

sağlanmalıdır. 

- Eşitsizliği azaltmak ve veri kalitesi, kullanımı, depolanması ve yayılması konularını 

ele almak da dahil olmak üzere açık veri girişimleri oluşturulmalıdır. 

- Vatandaşlardan ilgili kişiler kapasite oluşturma ve veri araçlarına erişim yoluyla açık 

veri talep etmeleri için desteklenmelidir. 

 

YEREL ÇİFTLİK POLİTİKA REFORMLARI VE KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ 

 

Gelişmiş ülkelerde yüksek tarif ve destekleme fiyatlarını içeren üreticileri piyasa 

fiyatlarından ayrı tutan çiftlik destek politikaları genellikle üretim fazlasına ve baskılanmış 

küresel fiyatlara neden olmaktadır. Düşük gelirli çiftçiler, sübvansiyonlu üretime karşı rekabet 

ettikleri zaman kaybetmekte ve gelişmekte olan ülkeler, yetersiz beslenme, gıda güvensizliği 

ve kırsal kalkınma için olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Savaş sonrası destek 

seviyeleri yüksek olmuştur, fakat 1994 Uruguay Turu ticaret müzakereleri, OECD destek 

seviyelerini düşüren ve politikaları daha az çarpıtma mekanizmalarına doğru kaydıran önemli 

reformlar başlatmıştır. Bu gelişmeye rağmen, destek politikalarının kaldırılması politik olarak 

zor olmuştur ve toplam destek 2016 itibariyle 228 milyar ABD Doları'nın üzerinde 

seyretmektedir. Mevcut durumda, OECD desteğinin yarısından azı üretim ile bağlantılıdır, 

ancak reform durgunlaşmıştır ve sübvansiyonlu sigorta gibi bazı bozucu destek biçimleri 

genişlemektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliğindeki son zamanlardaki 
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politika tartışmaları, geçmişteki reformların zayıflatılabileceğini ve gelişmekte olan büyük 

ekonomilerin (Brezilya, Çin, Hindistan ve Endonezya) girdi ve yatırım sübvansiyonları dahil 

olmak üzere çiftlik desteğinin bozulma biçimleri artmaktadır. Çiftlik desteklerindeki 

reformların gerçek faydalanıcıları, en zayıf olan gelişmekte olan ülkelerdeki zayıf 

üreticilerdir. 

ANA TAVSİYELER 

- Gelirleri iyileştirmek ve kırsal yoksulluk ile malnutrisyonu azaltmak amacıyla 

gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilerin karşılaştırmalı avantajlardan faydalanmalarına 

olanak vermek için küresel piyasalardaki tarımsal eşitsizlik daha fazla azaltılmalıdır.  

- Tarımsal sübvansiyon politikalarını kaldırmanın ne kadar zor olduğu göz önüne 

alındığında, bunları benimsemekten kaçınılmalıdır. 

- Bu reformların birden fazla faydası olduğu için, çok ülkeli anlaşmalarının yokluğunda 

bile yerel çiftlik destek süreç reformları izlenmelidir.  

 

GIDA, BESLENME VE TARIM İÇİN YÖNETİM REFORMLARI 

 

Gıda ve beslenme güvenliği ile ilgili politika ve yönetim konuları, çatışmaların 

doğurduğu açlık, malnutrisyon, çevresel riskler ve küresel entegrasyonun politikalarını içeren 

şekilde gittikçe karmaşıklaşmaktadır.  Gıda krizlerine karşı yetersiz mücadele, gıda, beslenme 

ve tarımın küresel koordinasyonuna ve planlanmasının güçlendirilmesine olan ihtiyacı ortaya 

çıkarmaktadır. Küresel yönetim; bir felakette yapılacak gıda yardımının uluslararası 

koordinasyonu veya sağlıklı ve güvenilir gıda için standartların oluşturulması gibi 

"uluslararası kamu mallarını" sağlayabilir ve koruyabilir. Gıda ve tarım sistemleri, küresel 

değişimin hızlı ve belirsiz temposunu göz önünde bulundurarak, inovatif ve değişen koşullara 

adapte olabilmelidir ancak bu daha iyi bir koordinasyon ve bilimin politikaya entegrasyonunu 

gerektirecektir. Resmi kurumlar, daha az resmi ağlar ve gıda ile tarım kurumlarının gıda 

güvenliği ve beslenmesi için yönetimde oynayabilecekleri rolleri vardır. 

ANA TAVSİYELER 

- İyi işleyen küresel bir kurumsal yapının ve tarım, gıda ve beslenmenin yönetiminin 

nasıl olması gerektiğine ilişkin resmi paydaş danışmanlığı yürütülmelidir. 

- Yönetimin meşruiyet, hesap verebilirlik, etkinlik ve yaratıcılık ilkeleri üzerine yeniden 

tasarımı yapılmalıdır. 
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- Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak ve artan karmaşıklığı ele almak için 

gereken küresel eylem kapsamını genişletmek için kurumsal koordinasyon kapasitesi 

oluşturulmalıdır. 

- Küresel eylemi kolaylaştıracak ve paydaşların katılımını destekleyen devletlerarası 

koordinasyon, karar verme ve finansman için bir “Yönetim Platformu” 

tasarlanmalıdır. 

- Küresel düzeyde sağlam politikaları desteklemek amacıyla araştırmaya dayalı bulgu 

gereksinimleri karşılamak için küresel olarak bilimsel bir topluluğun üyelerinden 

oluşan "Gıda, beslenme ve tarım üzerine uluslararası panel" oluşturulmalıdır. 

 

Tarım, gıda ve beslenme ile ilgili küresel kuruluşlar ve mekanizmalar 

 



14 
 

BÖLGESEL KALKINMALAR 

 

Bölgesel ve ülkeler seviyesinde, 2017'deki gelişmeler gıda güvenliği ve beslenme 

açısından önemli sonuçlar doğurmuştur.  

 Afrika'daki, özellikle iklim değişkenliği ve çatışmalardan kaynaklanan sürekli 

tehditler göz önüne alındığında, tarım sektörüne yatırım yapma ve direnç 

oluşturma ihtiyacı vardır. 

 Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da girişilen önemli reformlar, çatışmalardan direkt 

olarak etkilenen ve etkilenmeyen bu ülkeler arasındaki doğrudan farklılıklar ile 

dikkat çekmektedir. 

 Orta Asya'da bölgesel entegrasyon yönünde atılan önemli adımlar, işbirliği için 

yeni kapılar açmaktadır. 

 Güney Asya'da gıda değeri zincirleri yeni fırsatlar yaratmaktadır. 

 Doğu ve Güneydoğu Asya'da tarımsal dönüşüme, bölgesel bağlantılara ve e-

ticarete yatırımlar yapılmaktadır. 

 Latin Amerika ve Karayipler'deki ekonomik toparlanmanın faydalarını, 

ekonomik yavaşlamanın ve değişen ABD politikalarının etkilerinin sürmesiyle 

tehdit etmektedir.  

AFRİKA 

Afrika’nın 2000’li yıllardan beri devam eden ekonomik büyümesi, kısmen, sermaye 

girişleri de dahil olmak üzere artan yatırımlar ve güçlü bir ihracat büyümesine olanak veren 

uygun emtia fiyatları yoluyla küreselleşmeyle desteklenmiştir. Büyümedeki artış performansı, 

yoksulluk, açlık ve yetersiz beslenmede düşüşlere neden olmuş ve bir orta sınıfın gelişmesine 

olanak sağlamıştır. Bununla birlikte, Sahra'nın güneyindeki Afrika'nın, dünyanın diğer 

bölgelerine kıyasla hala daha yüksek bir yoksulluk oranı ve yoksul sayısı vardır. Ayrıca, 

kıtanın emtia fiyatlarındaki sert düşüşün ekonomik büyümeyi yavaşlattığı 2016 yılında 

görüldüğü gibi, kıtanın birincil mal ihracatına bağımlılığı onu küresel piyasalara karşı 

savunmasız bırakmaktadır. Bu arada, çatışmalar ve artan iklim değişkenliği Afrika'da gıda 

güvenliği ve beslenmeyi tehdit etmeye devam etmektedir. Buna ek olarak, yüksek yoksulluk 

düzeyleri ve çatışmalar pek çok Afrikalıyı zor şartlar altında, özellikle de Avrupa'ya yasa dışı 

yollardan göç etmeye zorlamıştır. 

Küreselleşme karşıtı esen rüzgârlar karşısında, Afrika ülkeleri ekonomilerinin 

rekabetçi bir küresel ortamda gelişmesine, istihdam yaratmasına ve esnek gıda sistemleri ve 
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geçim kaynakları oluşturmasına olanak sağlayacak geniş tabanlı politika reformlarının 

uygulanmasına odaklanmalıdır. Politika reformları, aynı zamanda, bu ülkeleri sürdürülebilir 

ve kapsayıcı bir büyüme ve gıda güvenliği yolunda tutmak için ticaret açıklığını, ihracat 

çeşitliliğini ve doğrudan yabancı yatırımları desteklemelidir. 

 

Afrika’da kamunun tarımsal yatırımları ve beslenme çıktıları 

Not: Veriler bir bütün olarak Afrika’dan söz etmektedir. 

 

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRIKA 

 

Dünyadaki en fazla ithalat-bağımlı ve en önemli petrol ihraç eden bölge olan Orta 

Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), işleyen küresel emtia piyasalarından açıkça 

yararlanmaktadır. Ancak, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi, bölgedeki insanlar 

küreselleşmeyi her zaman kalkınmanın pozitif bir itici gücü olarak algılamamaktadırlar. 

Küreselleşmeyle, özellikle gelir ve gıda güvenliğiyle ilgili olarak bazen daha da kötüleşen 

eşitsizlikler, muhtemelen 2010'da başlayan devrimlere katkıda bulunmuştur. Birçok ülkede, 

isyanlar silahlı çatışmalara dönüşmüş ve bu da MENA'yı bölgeye en fazla çatışma ile karşı 

karşıya getirmiş ve dünyadaki en fazla mülteciye sahip hale getirmiştir.  
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Dünya ile karşılaştırıldığında MENA’nın gıda ithalatı ve yakıt ihracatı 

 

 

Notlar: Sayılar mevcut en yeni verileri yansıtmaktadır. “Yakıt”, kömür, kok kömürü ve briketler, petrol, petrol 

ürünleri ve ilgili malzemeler, doğal ve imal edilmiş gaz ve elektrik akımı dahil olmak üzere madeni yakıtlar, 

madeni yağlar ve ilgili malzemeleri içermektedir. 

 

ORTA ASYA 

 

 2014'ün sonlarında başlayan önemli ve olumsuz dış kaynaklı şoklar yaşadıktan 

sonra, Orta Asya ülkeleri - Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan - 

2016 sonlarında daha elverişli dış ekonomik koşullardan yararlanmaya başlamışlardır. 

İyileştirmeler, yenilenemeyen emtia fiyatlarında ve ekonomik iyileşmede önemli artışları 

içermektedir. İyileşmeler, para akışının ve Orta Asya ticaretinin önemi bir etmeni olan 

Rusya’daki büyümenin tekrar başlamasını içeren yenilenemeyen emtia fiyatlarında kayda 

değer artışlar ve bölgedeki önemli ticaret ortaklarında ekonomik iyileşmeyi içermektedir.  Bu 

olumlu dış faktörler, bölgedeki ana ekonomik ortaklardan gelen ihracat gelirleri, para akışları 

ve yatırımlar aracılığıyla Orta Asya'daki ekonomik faaliyetleri ve gıda güvenliğini 

artırmaktadır.  
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 Enerji ve maden fiyatlarındaki önemli artışlar, 2017 yılında Rus rublesinin 

ekonomik iyileşmesini ve değerlenmesini desteklemiştir, bunun sonucunda da Kırgızistan, 

Tacikistan ve Özbekistan'a para akışında artışlar gerçekleşmiştir. Göçmen iş gücüne karşı 

artan talep ve daha güçlü bir ruble, 2016 yılının aynı dönemine göre, 2017 yılının ilk yarısında 

Rusya'dan Özbekistan'a nominal ABD doları cinsinden para akışlarında yüzde 34'lük bir artışa 

yol açmıştır.  Kırgızistan ve Tacikistan'a para akışı sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 22,4 artmıştır. 

Aynı dönemde Tacikistan ve Özbekistan'ın ulusal para birimlerinin amortismanı, bu ülkelerin 

ulusal para birimlerinde dikkate alındığında, işçi dövizlerindeki artışlara neden olmuştur. 

Örneğin Tacikistan somonisi, 2017’nin ilk üççeyreğinde ABD dolarına karşı yaklaşık yüzde 

12 oranında değer kaybetmiştir. 

 İstihdam ve işçi dövizleri gelirleri, yoksulluğun azaltılmasında ve bölgedeki gıda 

güvenliğinin artırılmasında birincil etken olmaya devam etmektedir. Artan para akışları, 

Tacikistan ve Özbekistan için 2012-2014 seviyelerinin oldukça altındayken, düşük 

enflasyonla birlikte hane halklarının gerçek satın alma gücünü artırmıştır. Nispeten istikrarlı 

gıda fiyatları da yoksul hanelerin gıda güvenliğine katkıda bulunmuştur. Böylelikle yoksulluk 

ve yetersiz beslenme oranları azalmaya devam etmiştir. Ancak, mikro besin eksiklikleri - yani 

temel vitamin ve minerallerin eksikliği - yaygındır. Ayrıca, bölgenin tüm ülkelerinde aşırı 

beslenme (aşırı kilolu ve şişmanlık) artmaktadır. Örneğin, Kırgızistan'daki aşırı kilo oranı son 

on yılda yüzde 10'dan fazla artmış ve yetişkinlerin yaklaşık yüzde 45'i aşırı kilolu olarak 

bulunmuştur. 

 

GÜNEY ASYA 

 

 Yükselen ihracat, düşük petrol fiyatları, yüksek altyapı harcamaları ve destekleyici 

makroekonomik politikalar, Güney Asya'yı 2017 yılında yeniden en hızlı büyüyen bölge 

haline getirmiştir ve ekonomik büyümenin 2018'de yüzde 7,1'e ulaşması beklenmektedir. 

Bölgedeki büyüme düzenli olarak bulunmamıştır. Bununla birlikte, Nepal'de % 0,6’dan, 

Bangladeş (tarihi figür) ve Hindistan'da yüzde %7,1'e kadar değişmektedir. Güney Asya'daki 

tarımsal gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) büyüme, ülkeden ülkeye değişmiştir. Örneğin Sri 

Lanka’da yüzde 4'ten fazla küçülme ve Afganistan’da yüzde 6 büyüme görülmüştür. 

Bangladeş'te tarımsal GSYİH büyümesi yavaşlamış, ancak Butan ve Hindistan'da önemli 

ölçüde artmıştır. 
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU ASYA 

 

 Doğu ve Güneydoğu Asya ekonomileri, 2017 yılında tüketim ve yatırımda güçlü 

bir büyüme kaydetmiştir. Çin'de ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinde (ASEAN) ekonomik 

büyümenin, sırasıyla yüzde 6,8 ve yüzde 5,1 seviyesine ulaşması beklenmektedir. Bu olumlu 

duruma rağmen bölgedeki bazı ülkelerde gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme endişe 

kaynağı olmaya devam etmektedir. 2017 Küresel Açlık Endeksi, altı ülkenin (Kamboçya, 

Endonezya, Lao PDR, Myanmar, Filipinler ve Timor-Leste) “ciddi” kategoriye düştüğünü 

göstermektedir. Bölgenin güçlü makroekonomik performansını yoksulluk ve yetersiz 

beslenmede devam eden azalmalar ile ilişkilendirmek adına, (1) tarım ve gıda sektörlerinde 

verimlilik ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi (2) bölgesel entegrasyonun teşvik edilmesi (3) 

ekonomik büyümeyi daha yüksek bir vitese geçirmek için geniş çaplı reformlar gereklidir.  

 

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER 

 

 Latin Amerika ve Karayipler'deki (LAC) tarımsal üretim, diğer emtialar ile birlikte, 

bölgenin küresel ekonomiyle bütünleşmesinde her zaman merkezi bir rol oynamıştır. 

Gelişmekte olan ihracat ürünleri yelpazesiyle bölgenin ekonomik performansı uluslararası 

emtia piyasalarındaki eğilimlere ve döngülere sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Küreselleşmenin 

farklı dalgaları boyunca, bölge küresel ekonomiye daha fazla entegrasyon yönünde ilerlemiş, 

ancak bunu takiben ayrılma dönemleri izlemiştir. Son birkaç on yıl içinde küreselleşmede 

artış görülmüştür. Örneğin, genel olarak gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) oranı - açıklığın 

önemli bir ölçüsü - 1960'lı yıllarda yaklaşık 0,20'den 2010'larda 0,37'ye yükselmiştir.  

Tarımsal ihracat ve ithalat oranları 
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TARIMSAL BİLİM VE TEKNOLOJİ GÖSTERGELERİ 

 

 Politika belirleyenler, tarımsal yatırımdaki artışın, tarımsal verimliliğin artışındaki 

ana faktör olduğunu belirtmişlerdir. Buna rağmen, birçok düşük ve orta gelirli ülke tarımsal 

araştırma sistemlerinde kapasite ve finansman kısıtlamaları ile mücadele etmektedir. 

 

KAPASİTE VE YATIRIMDAKİ EĞİLİMLER 

 

 Önceleri gelişmiş dünyada ciddi ölçüde ağırlıklı olan tarımsal araştırmalara olan 

küresel yatırım, son yıllarda gelişmekte olan dünyaya doğru yön değiştirmiştir. Bir grup 

olarak yüksek gelirli ülkelerde harcamaların artması, bin yılın başlangıcından bu yana 

dururken, gelişmekte olan dünya, Çin ve Hindistan'daki yüksek büyüme oranlarının etkisiyle 

tarımsal araştırma yatırımlarını hızlı bir şekilde artırmıştır. 

 Latin Amerika ve Karayipler ile Asya'da tarımsal araştırma harcamaları ve 

kapasiteleri 2000 yılından bu yana hızla artmıştır, ancak ülkeler arasında önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Brezilya’nın dünya çapındaki araştırma altyapısı ve çıktıları, birçok Orta 

Amerika ve Karayip adası ülkesinde geri kalmış altyapı, yatırım seviyeleri ve kapasite ile 

keskin bir şekilde çelişmektedir. Asya'daki tarımsal araştırma harcamalarının çoğu Çin 

tarafından yapılmaktadır ve bunu Hindistan ve Endonezya yakın bir şekilde izlemektedir. 

Ancak Kamboçya, Lao PDR ve Pakistan gibi ülkelerdeki düşük yatırımlar, yaygın yoksulluk, 

hızlı nüfus artışı, iklim değişikliği ve çevresel bozulma ile bağlantılı gıda güvenliğine yönelik 

tehditler ile mücadele edebilmelerini engellemektedir. 

 Sahra'nın güneyindeki Afrika'da tarımsal araştırma harcamaları ve insan kaynakları 

kapasitesi önemli ölçüde artmış olsa da, bu büyüme düzensiz olmuştur ve eğilimler Etiyopya, 

Nijerya ve Güney Afrika gibi büyük ülkeler tarafından yönlendirilmektedir. Dahası, birçok 

ülke aşırı ve sürdürülemeyen bağış fonlarına son derece bağımlıdır. Bölge, insan kapasitesi 

açısından ciddi zorluklarla uğraşmaktadır; uzun vadede işe alım kısıtlamaları, araştırma 

kurumlarını yaşlı araştırmacılarla kalmalarına sebep olmuştur. Kadın bilim insanları, tarımsal 

araştırmalarda ciddi ölçüde yetersiz kalmaktadırlar.  

 Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesi, 2008 küresel gıda krizinden bu yana tarımsal 

araştırma yatırımlarında önemli ilerlemeler kaydetmiştir, ancak yetersiz sistemler, finansman 

ve insan kaynakları kapasitesi - politik istikrar eksikliği ile birleştiğinde - gıda güvenliğini 

engellemektedir. Birçok ulusal tarımsal araştırma enstitüsü, üniversitelerle rekabet etmek ve 
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nitelikli araştırmacıları cezbetmek, korumak ve motive etmek için ücret, çalışma koşulları ve 

teşvikleri geliştirmelidir. 

 Bütün bölgelerde, yüksek derecede tecrübeli tarımsal araştırmacıların, yerlerine 

yenileri yerleştirilmeden görev sürelerinin dolmaları gelecekteki araştırma çıktılarının kalitesi 

konusunda endişe yaratmaktadır. 

Göstergeler 

 "Tarımsal araştırma" devlet, yüksek eğitim ve kar amacı gütmeyen kuruluşları 

içerirken, kar amaçlı özel sektörü kapsamaz. Rapordaki toplam tarımsal araştırma 

harcamaları, bir ülkedeki tarımsal araştırmada bulunan bütün kuruluşların (kar amacı güden 

özel sektör hariç) maaşlarını, işletme ve program maliyetlerini ve anaparayı kapsamaktadır. 

Harcamalar enflasyona göre ayarlanmış ve 2011 fiyatlarıyla ifade edilmiştir. Satın alma gücü 

pariteleri (PPP'ler), geniş bir ürün yelpazesi için fiyatlandırma düzeylerindeki ulusal 

farklılıkları ortadan kaldırarak, ülkeler arasındaki para birimlerinin nispi satın alma gücünü 

ölçmektedir. PPP'ler zamanla nispeten sabitken, döviz kurları önemli ölçüde 

dalgalanmaktadır. Tarımsal araştırma yatırımı ve kapasitesinin mutlak seviyelerine bakmanın 

yanı sıra, tarımsal araştırmaya olan bağlılığı karşılaştırmanın bir başka yolu da araştırma 

yoğunluğunu ölçmektir - yani, tarımsal üretimin (AgGDP) yüzdesi olarak toplam tarımsal 

araştırma harcamalarıdır. 

 “Toplam tarımsal araştırmacılar” (kar amacı güden özel sektör hariç), 

araştırmacılarının fiilen araştırma faaliyetlerine harcadıkları oranın hesaplanması için tam 

zamanlı eşdeğerde (FTE) raporlanmaktadır. Tarımsal araştırmacı, paydaşlarla etkin bir şekilde 

iletişim kurmak ve dış kaynak temininde uygulanabilir bir araştırma gündemi oluşturmak için 

çok önemlidir. Bu nedenle, doktora yeterliliğine sahip araştırmacıların payına bakmak 

önemlidir. Kadın çiftçilerin kendine özgü ve acil zorluklarını daha etkin bir şekilde ele 

almasına yardımcı olabilecek kadın araştırmacılar tarımsal araştırma kurumlarında farklı 

kavrama ve bakış açıları sunarlar. Bu yüzden tarımsal araştırmalarda cinsiyet dengesi 

önemlidir. Araştırma personeli arasında yaş dengesizlikleri de en aza indirilmelidir. Emekli 

yaşına yaklaşan çok fazla araştırmacıya sahip olmak, gelecekteki araştırmanın sürekliliğini 

tehlikeye atabilir. 

 Araştırma, maddi fayda sağlanıncaya kadar, yatırımların yapıldığı noktadan 

kaçınılamaz süreyi kapsamaktadır; aradaki zamanda, uzun vadeli istikrarlı finansman 

gereklidir. Duyarlılık katsayısı, standart sapma formülünü, tarımsal araştırma harcamalarının 

belirli bir süre boyunca ortalama bir yıllık logaritmik büyümesine uygulayarak tarımsal 

araştırma harcamalarının değişkenliğini ölçmektedir. 0 değeri “duyarlılık yok” anlamına 
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gelmektedir; 0 ile 0.1 arasında olan ülkeler “düşük duyarlı” olarak sınıflandırılmıştır; 0.1 ve 

0.2 arasındaki değerlere sahip ülkelerin “ılımlı duyarlılığa” sahip oldukları düşünülmektedir 

ve 0.2'nin üzerinde olan ülkeler “yüksek duyarlı” kategorisine girmektedir. 

Tarım Bilimi ve Teknoloji Göstergeleri 
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Notlar: na = mevcut değil. PPP = satın alma gücü paritesi. AgGDP = tarımsal gayri safi yurtiçi hasıla. (-) = 

sıfır. FTE = tam zamanlı eşdeğer. 

Tablo, tarımsal bilim ve teknoloji göstergelerinin Çin dışında 2002'den beri anket turları gerçekleştirdiği ülkeleri 

kapsamaktadır. Bu veriler için Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan istatistik yıllık verilerine 

dayanılarak veriler tahmin edilmiştir. Tarımsal araştırmalar devleti, yükseköğrenimi ve kar amacı gütmeyen 

kuruluşları içerir, ancak özel kar amacı güden sektörü kapsamaz. 

a = veri kar amacı gütmeyen sektörü hariç tutar. b = veri yüksek öğretim sektörünü hariç tutar. 

 

KÜRESEL AÇLIK İNDEKSİ 

 

Küresel Açlık Endeksi (GHI), küresel düzeyde ve ülke çapında kapsamlı bir açlık 

ölçüsü sunmaktadır. Açlık ve yetersiz beslenmeyi zaman içinde ele almak ve bu 

değişikliklerin etmenlerini değerlendirmek için ilerlemeyi ve aksaklıkları izlemeyi sağlar. 

GHI, açlığa karşı mücadelede bölgesel ve ülke farklılıklarının farkındalığını ve anlayışını 

arttırmak ve dünyadaki açlığı azaltmak adına yapılacak eylemleri tetiklemek üzere 

tasarlanmıştır. 

GHI skorları, dört standartlaştırılmış göstergeyi 0–100 aralığında yer alan bir indeks 

numarasına birleştirerek açlığın çok boyutlu doğasını yansıtır: 

1. Yetersiz beslenen nüfusun yüzdesi 

2. Beş yaşın altındaki aşırı zayıf çocukların yüzdesi (boya göre düşük ağırlık) 

3. Beş yaşın altındaki yetersiz gelişme göstermiş çocukların yüzdesi (yaşa göre düşük boy) 

4. Beş yaşından önce ölmüş çocukların yüzdesi (çocuk ölümleri) 

Daha yüksek puanlar daha büyük bir açlığa işaret eder; skor ne kadar düşükse, bir 

ülkenin durumu o kadar iyidir. 20'nin üzerindeki GHI skorları “ciddi” kabul edilir; 35'ten 

büyük puanlar “endişe verici” dir; 50'yi aşan puanlar “son derece endişe verici” dir. 
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KÜRESEL AÇLIKTAKİ EĞİLİMLER 

 

2017 Küresel Açlık Endeksi (GHI), dünya çapında açlık ve yetersiz beslenmenin uzun 

vadede azaldığını göstermektedir: 100’lük hesaplamada 21,8’lik GHI skoru 2000 yılına 

nazaran (29,9) yüzde 27 azalma göstermiştir. Bu gelişme, 2000'den bu yana her dört GHI 

göstergesindeki azalmayı yansıtmaktadır - yetersiz beslenmenin yaygınlığı, çocuklarda 

gelişim geriliği (yaşa göre düşük boy), çocuklarda aşırı zayıflık  (boya göre düşük ağırlık) ve 

çocuk ölüm oranı.  

Bu gelişmelere rağmen, ciddi ve kalıcı eşitsizlikler dâhil olmak üzere bir dizi faktör, 

dünya çapında açlığa ve yetersiz beslenmeye son vermeye yönelik çabaları baltalamaktadır. 

Sonuç olarak, ortalama küresel açlık düzeyi azalmış olsa da, dünyanın bazı bölgeleri hala 

diğerleriyle karşılaştırıldığında açlıkla mücadele etmektedir, dezavantajlı nüfuslar daha iyi 

durumda olan komşularından daha şiddetli bir şekilde açlık çekmektedirler ve izole edilmiş ve 

savaştan zarar gören bölgeler kıtlıktan muzdariptirler. 

Bölgesel düzeyde, Sahra'nın güneyindeki Afrika ve Güney Asya en yüksek 2017 GHI 

skorlarına sahiptirler - sırasıyla 30,9 ve 29,4, ciddi açlık seviyelerini göstermektedir. Doğu ve 

Güneydoğu Asya, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Doğu Avrupa 

ve Bağımsız Devletler Topluluğu için GHI skorları ve dolayısıyla açlık düzeyleri, 7,8’den 

12,8’e kadar düşük veya ılımlı olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, düşük orana sahip 

her bölge içinde, Bağımsız Devletler Topluluğunun bir parçası olan Orta Asya'daki 

Tacikistan, Latin Amerika ve Karayipler'de Guatemala ve Haiti; ve Yakın Doğu ve Kuzey 

Afrika bölgesinde Irak ve Yemen dahil olmak üzere ciddi veya endişe verici GHI skorları 

görülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Asya'daki 14 ülkenin 7'sinde ciddi skorlar vardır, ancak 

oldukça kalabalık olan Çin'in düşük puanı bölge ortalamasını iyileştirmektedir. 

2000 yılı GHI'sından 2017 yılı GHI'ya, 14 ülkenin puanları yüzde 50 veya daha fazla 

artmış; bu ülkelerden 72'si yüzde 25 ile 49,9 arasında azalma göstermiş ve 27'si yüzde 25'in 

altına düşmüştür. Sadece Orta Afrika Cumhuriyeti hiçbir gelişme göstermemiş; 2017 ve 2000 

GHI skorları aynı kalmıştır. 
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GHI skorlarına göre GHI ciddiyeti  

 

2017 ülke skorlarına göre derecelendirilmiş küresel açlık indeks skorları 
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Notlar: (-) = veriler mevcut değildir veya sunulmamıştır. 1991'den önceki Sovyet sonrası devletler gibi 

bazı ülkeler, söz konusu yılda veya referans dönemde mevcut sınırlarında değildi. 

a = 2017 GHI skorlarına göre sıralanmıştır. Aynı 2017 puanlarına sahip olan ülkelere aynı sıralama 

verilir (örneğin, Arjantin, Brezilya ve Bulgaristan'ın her biri 18'inci sıradadır). Aşağıdaki ülkeler veri eksikliği 

nedeniyle dahil edilememiştir: Bahreyn, Butan, Burundi, Komorlar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator 

Ginesi, Eritre, Libya, Papua Yeni Gine, Katar, Somali, Güney Sudan ve Suriye Arap Cumhuriyeti Bu tablodaki 

sıralamalar, önceki GHI raporlarının sıralamaları ile karşılaştırılamaz; çünkü her yıl, verilerin kullanılabilirliğine 

dayalı olarak farklı ülkeler sıralamaya dahil edilir, puanları hesaplamak için kullanılan veriler sürekli olarak 

revize edilir ve metodoloji raporlar arasında değişebilir. 

b = 5'ten daha az olan 2017 GHI skorlarına sahip 14 ülkeye bireysel puanlama yapılmamış, daha ziyade 

topluca 1-14 arasında sıralanmıştır. GHI skorları arasındaki fark en azdır. 

 

GIDA POLİTİKASI ARAŞTIRMA KAPASİTESİ GÖSTERGELERİ 

Gıda politikası araştırması, ülkelerin tarımsal gelişmesine rehberlik etmede önemli bir 

rol oynamaktadır. Gıda güvenliği hedeflerine ulaşmak için ülkelerin gıda politikası araştırması 

yapma kapasitelerini güçlendirmeleri gerekmektedir. Güçlü yerel politika araştırma kurumları 

kanıta dayalı bir politika oluşturma sürecini şekillendirmede yardımcı olur. Gıda politikası 

araştırmasında ulusal kapasitenin ölçülmesi, gıda politikası araştırmasında kapasite 
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boşluklarının belirlenmesi ve bu boşlukların doldurulması için kaynakların tahsisine rehberlik 

etmek açısından önemlidir. 

Gıda politikası araştırma kapasitesi, gıda, tarım veya doğal kaynaklar alanında 

sosyoekonomik veya politika ile ilgili araştırma kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Bu 

kapasiteyi ölçmek için, Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI) ülke 

düzeyinde politika araştırmasının nicel ve niteliğine ilişkin bir dizi gösterge geliştirmiştir. 

 

GIDA ÜRETİMİ, TÜKETİM VE AÇLIK ÖNGÖRÜLERİ 

 

TARIMSAL KOMİTELER VE TİCARET POLİTİKASI ANALİZİ İÇİN 

ULUSLARARASI MODEL (IMPACT) 

 

Politika belirleyiciler, araştırmacılar ve sivil toplum, açlığın azaltılması ve gıda 

güvenliğinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesine yönelik artan zorluklarla karşı 

karşıyadır. Alternatif gelecek senaryolarının modellenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, 

seçimlerini bilgilendirmeye yardımcı olabilir. Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma 

Enstitüsü'nün IMPACT modeli, bu tür senaryoların araştırılmasına imkan veren entegre 

ekonomik, iklim, su ve ürün modellerinden oluşan entegre bir sistemdir. 

IMPACT'ın temel öngörüleri, küresel gıda üretiminin, iklim değişikliği bağlamında 

2050 yılına kadar, 2010 seviyelerine göre yaklaşık yüzde 60 oranında büyüyeceğine işaret 

etmektedir (iklim değişikliği olmaksızın bu durum yüzde 10 daha azdır). Gelişmekte olan 

ülkelerde, özellikle Afrika'da üretim daha hızlı büyüyecektir. Nüfus artışı ve iklim 

değişikliğiyle bile, kişi başına tüketimin (kişi başına düşen eşdeğeri olduğu varsayılmaktadır), 

dünya genelinde günde 9,000 kilokalorinin üzerine çıkması öngörülmektedir. Ancak ülkeler 

içinde ve ülkeler arasında gıdaya erişimdeki farklılıklar, yaklaşık 500 milyon insanın açlık 

riski altında kalacağı anlamına gelmektedir. Sahra'nın güneyinde yer alan Afrika'da, iklim 

değişikliğinin bir sonucu olarak 2050'de buna ek olarak 38 milyon insanın daha açlık riski 

altında olacağı tahmin edilmektedir.  

İklim değişikliğinin etkilerine rağmen, et üretiminin küresel olarak yüzde 66, 

gelişmekte olan ülkelerde yüzde 78 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ancak, gelişmekte 

olan ülkelerdeki kişi başına düşen tüketim seviyeleri, gelişmiş ülkelerdekilerin yarısı altında 

kalacaktır. Meyve ve sebze, bakliyat ve yağlı tohum üretimi, dünya genelinde yüzde 80'den 

fazla ve bazı bölgelerde ikiye katlanarak daha hızlı büyüyecektir. Gelişmekte olan ülkelerde, 

kişi başına düşen meyve ve sebze tüketiminin, 2050 yılına kadar, gelişmiş ülkelerden daha 
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yüksek bir oranda gıda ve sağlık için önemli faydalar sağlayacağı tahmin edilmektedir. 

Hububat, kök ve yumruların üretimi dünya çapında yaklaşık yüzde 40 daha yavaş 

büyüyecektir, ancak Sahra'nın güneyindeki Afrika'da kabaca iki katına çıkacaktır. Gelişmekte 

olan ülkeler bir grup olarak gelişmiş ülkelerden daha büyük net gıda ithalatçıları olacaktır. 

 

2050 yılına kadar iklim değişikliği ile birlikte ve iklim değişikliği olmaksızın gıda 

üretimi, tüketimi ve açlık öngörüleri 
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Notlar: Dünya ve bölge rakamları, ayrı olarak bildirilmeyen diğer bölgeleri ve ülkeleri içerir. Toplam gıda 

üretimi, tahıl, et, meyve ve sebzeler, yağlı tohumlar, bakliyatlar, kökler ve yumrular tarafından bir indeksdir. 

Kişi başına düşen gıda tüketimi, günlük diyetteki enerji arzının bir öngörüsüdür. Açlık riski altındaki kişi 

sayısının tahminleri, ulusal düzeyde kalori tedariki ile FAO'nun tanımladığı şekilde yetersiz beslenen nüfusun 

payı arasındaki ilişkinin ikinci dereceden spesifikasyonuna dayanmaktadır. 2010 için raporlanan değerler kalibre 

edilmiş model sonuçlarıdır. 2030 ve 2050 için öngörüler, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 

Paylaşımlı Sosyoekonomik Yol 2'de yansıtıldığı gibi nüfus ve gelirde değişiklikler olduğunu varsaymaktadır.  
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Notlar: Dünya ve bölge rakamları, ayrı olarak bildirilmeyen diğer bölgeleri ve ülkeleri içerir. Toplam üretim, 

sulama ve yağmurlama sistemlerinde ulusal düzeyde toplanmakta ve FAOSTAT'ta bildirildiği üzere yıllarla 

uyumlu hale getirilmektedir. Kişi başına düşen gıda tüketimi, ulusal düzeyde gıda bulunabilirliğine 

dayanmaktadır. Net ticaret, bir bölgenin net ithalatçı veya ihracatçı olduğunu ve küresel düzeyde sıfır olan 

dengeyi gösteren negatif ve pozitif sayıları içermektedir. Tahıllar arpa, darı, pirinç, sorgum, buğday ve toplam 

diğer tahılları içerir. Etler sığır eti, domuz eti, kümes hayvanları, koyun ve keçileri içerir. Meyveler ve sebzeler 

arasında muz, muz familyası, toplam ılıman meyveler, toplam tropik meyveler ve toplam sebzeler bulunur. Yağlı 

tohumlar yerfıstığı, kolza tohumu, soya fasulyesi, ayçiçeği ve toplan diğer yağlı tohumları içerir. Bakliyatlar 

arasında fasulyeler, nohut, börülce, mercimek, güvercin bezelye ve toplam diğer baklagiller bulunur. Kökler ve 

yumrular manyok, patates, tatlı patates, hint yer elması ve diğer kök ve yumruları içerir. 2010 için raporlanan 

değerler kalibre edilmiş model sonuçlarıdır. 2030 ve 2050 için öngörüler, Hükümetler arası İklim Değişikliği 

Paneli (IPCC) Paylaşımlı Sosyoekonomik Yol 2'de yansıtıldığı gibi nüfus ve gelirde değişiklikler olduğunu 

varsaymaktadır. 

 


