
 

 

G20 TARIM BAKANLARI BİLDİRİSİ 

Xi’an 3 Haziran 2016 

1. G20 Tarım Bakanları olarak bizler, G20 üyelerinin, gıda güvenliğini, beslenmeyi, 

sürdürülebilir tarımsal büyümeyi ve kırsal kalkınmayı dünya genelinde nasıl teşvik 

edebileceklerini ve açlık ve aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılmasını da kapsayan 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tamamen başarılmasını sağlayacak yenilikçi, güçlü, 

bütüncül ve kapsayıcı bir dünya ekonomisinin inşasına nasıl katkı sağlayabileceklerini 

tartışmak amacıyla bugün Xi’an’da bir araya geldik. 

2. Üstün gayretlere rağmen, dünya genelinde 795 milyon insanın kronik açlık ve 2 milyar 

insanın yetersiz beslenme ile yüzleşmesinden ötürü büyük bir endişe duymaktayız. Birleşmiş 

Milletler Sistemine katılımımız süresince, G20 üyeleri olarak bizler, Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri (SDGs) kapsamında verdiğimiz taahhütleri yerine getirmekte kararlıyız. Tarım ve 

kırsal kalkınmanın, küresel gıda güvenliği ve fakirliği azaltmada hayati rol taşıdığını ve sosyal 

istikrar, kapsayıcı ekonomik büyüme ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına önemli 

oranda katkı sağlayabileceğini yeniden tasdik etmekteyiz. Ayrıca, G20 Gıda Güvenliği ve 

Beslenme Çerçevesi ve G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı 

vasıtasıyla, sürdürülebilir bir biçimde tarımsal üretimi artırmak için, teknoloji, bilim, politika 

ve kurumlar açısından inovasyonu teşvik edeceğimizi taahhüt etmekteyiz. 

3. Gıda güvenliğinin, giderek karmaşıklaşan çeşitli faktörlerce etkilendiğinin ve kapsamlı 

ve çok yönlü sistemlerin yanı sıra kapsamlı ve koordine edilmiş yönetsel tedbirlere ihtiyaç 

duyduğunun farkındayız ve bu bağlamda işbirliğini teşvik etmekteyiz. Dünya Gıda Güvenliği 

Komitesi (CFS) ile uluslararası ve bölgesel organizasyonların daha yakın ve daha etkili 

ortaklıklarını desteklemekte, ulusal koşullar, ihtiyaçlar ve beklentileri göz önünde 

bulundurarak küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde tüm paydaşlarca gerçekleştirilen eylemleri 

teşvik etmekteyiz. G20 üyelerinin, yöresel, ulusal, bölgesel ve küresel gıda güvenliği ve 

beslenmenin geliştirilmesine daha fazla katkı sağlaması amacıyla, küresel sorunların 

belirlenmesinde koordineli bir şekilde öncü bir rol üstlenmesi, ortak çabaları yönlendirmesi ve 

Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde yenilikçi ve 

öncelikli bir biçimde çalışmayı sürdürmesi gerektiğini ifade etmekteyiz. Politikaların 

uyumlaştırılması ve küresel gıda güvenliği çabalarının güçlendirilmesi amacıyla gıda israf ve 

kayıplarını azaltmayı da kapsayan gıda-tarım sektöründeki verimlilik ve etkinliği geliştirmeyi 

hedefleyen planları, ulusal tarım ve gıda güvenliği stratejilerinin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesini teşvik etmekteyiz.  

4. Tarımın, gıda güvenliği ve hatta küresel istikrara yönelik merkezi yönü ile gıda 

fiyatlarındaki aşırı değişkenliğin gıda güvenliğine yönelik ağır etkilerini göz önüne alarak 

fiyat değişkenliği konusuyla ilgilenmeye devam edeceğimizi belirtmekteyiz. Özellikle, 2011 



 

 

G20 Gıda Fiyatları Dalgalanması ve Tarım Eylem Planı’nın somut girişimlerinin 

uygulamasını ilgili platformlarında yani Tarımsal Piyasalar Bilgi Sistemleri (AMIS) ile Hızlı 

Yanıt Forumu, üretim ve piyasayı uluslararası ölçekte izleyen Küresel Tarımsal Coğrafi 

İzleme Girişimi (GEO-GLAM), risk yönetim araçları olan Tarımsal Risk Yönetimi Platformu 

(PARM) ve Buğday Girişiminde takip edeceğimizi taahhüt etmekteyiz. Küresel Tarım ve 

Gıda Güvenliği Programı (GAFSP) da dahil olmak üzere diğer girişimlerin katkılarının 

farkındayız. 

5. Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmayı, diyeti çeşitlendirme ve toprağı korumaya 

yönelik farkındalık yaratmak amacıyla BM tarafından ilan edilen ve Kasım 2015 tarihinde 

FAO tarafından başlatılan 2016 Uluslararası Bakliyat Yılı ile ilgili çalışmalar gibi faaliyetleri 

desteklemeyi sürdürmeyi taahhüt etmekteyiz.  Gıda israfı ve kayıplarının azaltılmasını teşvik 

etmeyi amaçlayan ve 2015 yılında kurulan G20 Gıda İsraf ve Kayıplarının Azaltması ve 

Ölçümlenmesine Yönelik Teknik Platformu desteklemeye kararlıyız. 

6. Gıda güvenliği ve beslenmenin sağlanması için özellikle gelişmekte olan ülkeleri 

odağına alan küresel çabalara ihtiyaç duyulduğunu ve gıda güvenliğine yönelik çok katmanlı 

ve çok yönlü yönetim sistemlerinin bu ülkelerde oluşturulması gerektiğini vurgulamaktayız. 

2015 yılında kabul edilen Addis Ababa Eylem Gündemi, Kuzey-Güney işbirliği, Güney-

Güney işbirliği ve üçgen işbirliğinin, sürdürülebilir tarımın en büyük öncelik olarak 

tanımlanabilmesi ve en az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelere yönelik 

uygun ve öngörülebilir kaynaklar ve ilgili teknolojilerin artırılmasındaki önemini 

vurgulamaktayız. Tarım alanında ilgili ülke ve uluslararası organizasyonlar tarafından 

yürütülen ve yararlı ve tamamlayıcı işbirliği oluşmasını sağlamış olan Güney-Güney 

işbirliğini takdir etmekteyiz. 

7. İleri görüşlü olmanın öneminin ve tarımsal kalkınmanın küresel anlamda 

sürdürülebilir bir şekilde ileri gitmesi yönündeki gerekliliğinin farkındayız. Sürdürülebilir 

tarımın teşvik edilmesinin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin önemli bir parçası 

olduğuna dikkat çekmekteyiz. Tarımın, kapsayıcı kırsal kalkınma, yoksulluğun azaltılması ve 

çevrenin korunması ile ilişkisi, ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri yansıtan SDG’lere 

ulaşma yolundaki önemini vurgulamaktadır. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin tarım 

ile ilgili hedefleri (SDGs) kapsamındaki plan ve programların, diğer SDG’lerle olan 

bağlantılarına da gerekli önemi vererek desteklemeyi taahhüt etmekteyiz. Ayrıca, bu yolda 

bize katılmaları hususunda üye olmayan ülkeleri teşvik etmekte ve BM’nin Roma merkezli 

gıda ve tarım ajansları ile diğer uluslararası örgütleri gerekli politika ve teknik desteği 

sağlamaları için davet etmekteyiz. 

8. Toprak, orman ve su kaynaklarının korunması ve uygun kullanımına olanak sağlayan 

en iyi tarım uygulamalarını çoğaltmak, sürdürülebilir tarımsal kalkınma için teknolojiyi 

uygunlaştırmak, deneyim alışverişi yapmak ve bilgi paylaşmak amacıyla uluslararası 

topluluklar tarafından yapılan çalışmaları desteklemekteyiz. Modellerin, veraset ve iyi tarım 



 

 

uygulamalarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere biyoçeşitliliğin korunması ve 

sürdürülebilir kullanımına uygun şekilde geliştirilmesi kapsamında yürütülen FAO’nun 

Küresel Önemli Tarımsal Miras Sistemleri (GIAHS) girişimi gibi çalışmaları takdir ile 

karşılamaktayız. WHO’nun Antimikrobiyal direnç üzerine küresel eylem planının 

uygulanmasını destekleyeceğiz. 

9. İklim değişikliğinin tarıma ilişkin önemli bir sorun olduğu görüşünü paylaşmaktayız. 

Ayrıca, “Ülkeler Tarafından Belirlenen Katkı Niyetleri” uygulanmasını da kapsayan ve COP 

21 de onaylanan Paris Anlaşmasını desteklediğimizi tekrar ifade etmek isteriz. 

10. Yeniliğin, küresel ekonomik gelişme ve verimlilikte sürdürülebilir artışların 

sağlanmasının arkasında güçlü bir itici güç olabileceğini vurgulamaktayız. Tarımsal verimlilik 

büyümesini sürdürülebilir olarak artırmak ve gelecekte yeterli, güvenli ve besleyici gıda 

talebini karşılamak için çiftçilik teknikleri ve örgütsel biçimleri temkinli şekilde geliştirmemiz 

gerekmektedir. Teknoloji, sosyal örgütler, kurumlar ve tarımsal iş modellerinde inovasyonu, 

bilimsel, kanıta dayalı politika ve programlar ile kaynakların sürdürülebilir kullanımı yoluyla 

teşvik edeceğiz. Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme, toprak, sermaye ve emek verimliliğini 

sağlama ile gıda değer zincirinin kalite, verimlilik ve kapsayıcılığını artırmak için yeni 

fırsatlar yaratmak amacıyla tarımsal kalkınma yollarımızı, teknoloji sistemlerini, politika 

ortamı ve kaynak tahsislerinin uyumlaştırılması kapsamında yenilikçi seçenekleri bulmaya 

çalışmaktayız. OECD ve diğer uluslararası kuruluşları tarımsal üretimin, küçük ölçekli 

üreticileri de kapsayacak şekilde, yenilikçi ve sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amacı ile 

G20 girişimi olan analitik çerçevenin geliştirilmesine devam etmeye davet etmekteyiz. 

11. Bilim, teknoloji ve sosyal inovasyon, sürdürülebilir tarımsal büyümede önemli ve 

öncü bir rol oynamaktadır. Tarımsal araştırma ve geliştirmenin (Ar-Ge) temel önemine 

herkesin yararlanması adına değer vermekteyiz. Ar-Ge ve tarımsal inovasyonun yayılması ve 

benimsenmesinin geliştirilmesi için hükümetler, özel sektör, sivil toplum, araştırma enstitüleri 

ve üreticiler dahil olmak üzere çeşitli paydaşların rolünü güçlendirmek için uygun ortam 

oluşturmaya taahhüt vermekteyiz. Araştırmacılar ve çiftçiler arasında daha iyi bağlantılar 

kurarak Ar-Ge çıktılarının yaygınlaştırılmasını hızlandıracağız. Teknik bilgi değişiminin ve 

paylaşımının tesis edilmesini ve tarımsal tecrübe paylaşımı amacıyla tarımsal bilimsel ve 

teknolojik proje ve programların ülkeler arasındaki entegrasyonunu, koordineli inovasyon ve 

ortak araştırma için teşvik etmekteyiz. Küresel Araştırma İşbirliği Platformları (GRCPs)’ nın 

geliştirilmesindeki aktif desteği teyit eden ve  GRCP ilkeleri taslağı ile özel bir MACS 

internet sayfası geliştirilmesi için Troyka tarafından öncülük edilen bir çalışma grubu  ile 

mevcut bilgi ve tecrübe paylaşım mekanizmalarının güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilmesi 

ve haritalandırılması için Çin tarafından öncülük edilen Tarımsal Teknoloji Paylaşımı (ATS) 

çalışma grubu kurulmasına ilişkin G20 Üst Düzey Tarım Bilim İnsanları Toplantısı’nın 

(MACS) kararlarını memnuniyetle karşılamaktayız. Ar-Ge yeniliğinin yürütülmesi için 

Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu’nun da (CGIAR) içinde bulunduğu 



 

 

uluslararası kuruluşlar ve girişimler tarafından gerçekleştirilen çabaları desteklemekteyiz. G20 

üyelerini açık veri ve istatistik ağlarına katılmalarına ve bunların önemini tanımalarına teşvik 

etmekteyiz. Tarımsal yeniliklerdeki artan bilgi değişimleri ile Tarımsal Bilim ve Teknoloji 

Liderler Küresel Forumu (GLAST), Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Küresel Konferansı 

(GCARD) ve Tropikal Tarım Platformu (TAP) mekanizmalarına yapılan yatırımlar sayesinde 

başarılı uygulamaların ve politika tecrübelerinin paylaşılmasını desteklemekteyiz. 

12. Tarımsal üretim sistemlerinin geliştirilmesinde kurumsal yeniliği her türlü gıda 

üreticisine aktif rol vererek, sürdürülebilir tarımsal yoğunlaşmanın ve organizasyonun 

derecesini artırarak ve aile çiftçileri ile küçük ölçekli çiftçilerin ,özellikle de kadın ve 

gençlerin gıda değer zincirine daha da entegre olmalarını sağlayarak teşvik edeceğiz. 

Sürdürülebilir gıda zincirlerinin de dahil olduğu, üretim öncesinde, esnasında ve sonrasında 

kapsamlı bir hizmet ağı oluşturulması amacıyla mesleki eğitim de dahil olmak üzere, hem 

kamu hem de özel hizmet sistemlerini geliştirmemiz, etkin tarım hizmet kuruluşları ve 

işletmelerini teşvik etmemiz gerekmektedir. Sürdürülebilir tarımsal üretimi artırmak için 

özellikle aile çiftçileri, küçük ölçekli çiftçiler ve kadınların finansal hizmetlere ulaşımını 

yenilikçi finansal ürünler sunarak, tarım sigortası planı ve risk yönetimi araçlarını teşvik 

ederek ve çiftçiler için kapsayıcı bir finansal sistem geliştirerek iyileştirmemiz gerekmektedir. 

Bu kapsamda özellikle KOBİ finansmanı ve hibeye dayalı kırsal finansal katılımla ilgili,  

Finansal Katılım Küresel İşbirliği (GPFI) altında yapılan çalışmaları takdir etmekteyiz. 

13. Kentleşmenin zorluklar ve fırsatlar açısından kırsal alanlar üzerindeki etkisine dikkat 

çekmekte ve böylece kırsal ekonomiyi canlandırmayı, kentsel ve kırsal kalkınmayı 

uyumlaştırmayı, sanayileşme, kentleşme ile tarımsal büyümeyi kolaylaştırmayı, kırsal 

altyapıyı geliştirmeyi ve dengelemeyi; kentsel,  kırsal alanlarda üretim faktörlerinin hem eşit 

değişim hem de dengeli dağılımının artırılmasını belirlemekteyiz. Ayrıca, 2016 Berlin Tarım 

Bakanları Zirvesi’nde (GFFA) tavsiye edildiği üzere şehirler için gıda güvenliği konusuna 

büyük önem vermekteyiz. Kırsal toplumda, birincil, ikincil ve üçüncül endüstriyel entegre 

gelişmede devam eden eğilimi içtenlikle karşılamakta ve yenilikçi modellerin 

geliştirilmesinde, istihdama katkı sağlaması ve tarımsal turizm, e-ticaret ve özelleştirilmiş 

tarımın yanı sıra yüksek teknoloji, dikey ve dahili tarım gibi kentsel tarım çözümleri 

örnekleriyle kırsal geliri artırması nedeniyle tecrübe paylaşımını desteklemekteyiz. 

14. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) öneminin farkındayız ve geniş dijital ekonomi 

gündemi bağlamında tarımda uygulanmasını desteklemekteyiz. Bilgi ve iletişim, insan,  

sosyal ve ekonomik kalkınma için gereklidir. BİT küçük çiftçiler ve aile çiftçileri de dahil 

olmak üzere çiftçilere; zamanında ve erişilebilir içerikle piyasalarda, sürdürülebilir ve verimli 

tarım uygulamalara ve yeni teknolojik içeriğe ulaşma potansiyeli sunmaktadır. İnternet artı, 

internet ve mobil uygulamaları içeren modern tarım,  iletişim ağları; altyapı ve ulaştırma 

şebekesi ile artan bağlanabilirlik ve dijital bilgi bankaları değer artımı ve tarımsal ürünlerin 

küresel olarak dağıtımını ve satışını sağlayabilir. Bu gıda sistemi arasında daha iyi 



 

 

bütünleşmeye ve önemli verimlilik kazançlarına neden olacaktır. Yenilikçi BİT projelerinde 

ve politika yaklaşımlarında bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik etmekteyiz. FAO, 

IFPRI ve OECD’yi tarımda BİT değişimi ve işbirliğini geliştirmek için mümkün olan en iyi 

mekanizmayla ilgili olarak, bir sonraki G20 Tarım Üst Düzey Görevliler Toplantısında 

değerlendirilmek ve gerçekleştirilmek üzere mevcut BİT uygulamaları ve platformlarını 

değerlendirmelerinin üstüne oluşturulacakları özgün önerilerde bulunmaya davet etmekteyiz. 

15. Aile çiftçileri ve küçük ölçekli çiftçilerin küresel gıda güvenliğini ve sosyal istikrarı 

alttan destekleyerek dünyadaki tarımsal alanların çoğunu yönetmekte ve dünyadaki gıdanın 

çoğunu üretmekte olduklarının farkındayız. Küçük ölçekli çiftçilerin küreselleşme, giderek 

artan karmaşık gıda zincirleri, doğal kaynaklar üzerindeki baskı ve iklim değişikliği 

üzerindeki olumsuz etkileri ele almada zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını vurgulamaktayız. 

Küçük ölçekli çiftçilerin sürdürülebilir üretkenliğini amaçlayan, toplu eylem ve örgütlenme 

için çevrenin etkinleştirilmesini, organizasyonu, pazarlara girişi güçlendiren,  yeniliklere, 

uygun girdilere, finans, teknoloji ve hizmetlere ulaşımı cinsiyet eşitliği temelinde destekleyen 

ve dış şoklara karşı dayanıklılığı iyileştiren çabaları desteklemekteyiz. Küçük ölçekli 

çiftçilerin rekabet gücü, daha yüksek verimlilik ve gelirleri; gıda güvenliği ve beslenmeye ve 

aynı zamanda çoğunlukla fakirlerin yaşadığı kırsal alanlarda yoksulluğun ortadan 

kaldırılmasına katkı sağlayabilir. Özellikle küçük ölçekli çiftçiler ve tarım işçileri için teknik 

beceri yükseltme, sürdürülebilir tarımsal gelişim için çok önemlidir.  Eğitim programlarının 

yenilikçi tarım uygulamalarına ve sürdürülebilir üretimi destekleyen teknolojilere, iş 

becerilerine ve bunların yanı sıra, temel eğitim ve en iyi uygulamalara odaklanması 

gerektiğini vurgulamaktayız. Çiftçileri, küreselleşmiş gıda değer zincirleri ve iklim 

değişikliğinin olumsuz etkileri gibi mevcut ve gelecekteki sorunlara hazırlayacak özellikle 

gençleri eğitmede yardımcı olacak kadın ve gençleri hedefleyen beceri geliştirme ve eğitim 

programlarını desteklemekteyiz. 

16. Sağlam tarımsal politikalar, yatırım ve ticaretin; sürdürülebilir tarımsal kalkınma, gıda 

değer zincirlerinin kurulumu ve sürdürülmesi, istihdam yaratılması, gelir artışı,  gıda 

güvenliği ve açlık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için önemli tedbirler olduğunu 

savunmaktayız. Biz, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özel sektör tarafından ve de Dünya 

Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun olarak devletlerce yapılan daha büyük tarımsal 

yatırım ihtiyacını vurgulamaktayız böylece bölgelerde büyüyen dünya nüfusunun ihtiyacı 

karşılanabilir ve yavaş tarımsal büyüme ile düzensiz bölgesel kalkınma ele alınabilir. CFS 

(CFS-RAI) tarafından onaylanan Tarımda ve Gıda Sistemlerinde Ulusal Gıda Güvenliği ve 

Sorumlu Yatırım İlkeleri Çerçevesinde Toprak Mülkiyetinin, Balıkçılığın ve Ormanların 

Sorumlu Yönetimi Gönüllülük Esaslarının da uygulanmasını içerecek şekilde tarımsal yatırım 

için küresel çevre gelişimini desteklemekteyiz. Böylelikle gelişmekte olan ülkeler ve 

bölgelerde tarımsal yatırım harekete geçirilecek ve arttırılacak, hem yatırımcılar hem de ev 

sahibi ülkeler için kazan kazan çıktılar yaratılacaktır. İlk G20 Tarımsal Girişimciler 



 

 

Forumu’nun (AE20) açılışını memnuniyetle karşılamaktayız. Yatırıma ilişkin diyalog ve 

değişimlerde bulunulması, tarımsal yatırım ve finansman için bağlantıların geliştirilmesi ve 

tarımsal yatırım imkânlarının arttırılması konularında özel sektör ve diğer paydaşların 

süreklilik gösteren çabalarını takdir etmekte ve desteklemekteyiz. Su ve toprak yönetimini 

geliştirmek, çiftçi beceri ve bilgilerinin artırılması için, tarımsal altyapı, tarımsal araştırma ve 

yayım konularına yatırım yapılmasını desteklemekte ve bu alanda aktif rol oynamayı taahhüt 

etmekteyiz. Çok taraflı ticaret sisteminin küresel gıda güvenliği konusundaki hayati rolünü ve 

DTÖ 10. Bakanlar Konferansı tarafından alınan tarım konusundaki kararları 

desteklemekteyiz. Ayrıca, tarımda uluslararası standartları belirleyen yapıların hayati önemi 

konusunda hemfikiriz. 

17. G20 üyelerinin tarımsal ve kırsal kalkınmada başlıca sorunların belirlenmesinde Tarım 

Bakanlarını bir araya getiren düzenli toplantılar yapılması, politikalara ilişkin koordinasyonun 

sürdürülmesi, uygun faaliyet planları geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğine inanmaktayız. 

Kalkınma Çalışma Grubunun gıda güvenliği ve beslenme konusundaki çalışmalarını takdir 

etmekte ve Tarım Üst Düzey Görevliler Toplantısının Kalkınma Çalışma Grubu ve Ticaret ve 

Yatırım Çalışma Grubu ile sinerji yaratacak şekilde çalışma gerçekleştirmesini talep 

etmekteyiz. 


