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İSTANBUL İNİSİYATİFİ 

 

 

Beşinci D-8 Gıda Güvenliği Tarım Bakanları Toplantısı 

03 Aralık 2014 

İstanbul, Türkiye 

 

 

Tarım/Kırsal Kalkınma Bakanları ile Bangladeş, Mısır Arap Cumhuriyeti, Endonezya 

Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Malezya, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Pakistan İslam 

Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Heyetlerinin Başkanları olarak bizler, İstanbul’da  

03 Aralık 2014 tarihinde Beşinci D-8 Gıda Güvenliği Tarım Bakanları Toplantısı için bir 

araya gelmiş bulunmaktayız. 

 

Tarımda kendine yeterliliğinin sağlanması amacıyla, kapsamlı reformlar, yatırım ortamındaki 

iyileşmeler, sürdürülebilir sosyal korunmanın desteklenmesi aracılığıyla yüksek kalkınma 

gündemine ilişkin olarak tarım ve gıda güvenliğinin altını çizerek; 

 

D-8 tarım sektörünün pazara ulaşım, tedarik zinciri ve güçlü tarımsal politikalara ekonomik 

fırsatları,  çevresel sürdürülebilirliği ve gıda güvenliğini yönlendirmedeki büyük 

potansiyelinin farkına vararak; 

 

D-8 Üye Devletlerinde gıda sistemlerinin tamamının sürdürülebilirliği ile genç ve kadın 

çiftçilerle küçük çiftçilerin ulaşabileceği fırsatlar, tarımsal üretimin çevresel 

sürdürülebilirliğinin ölçülmesine ek olarak tarımsal araştırma ve kalkınmaya yönelik 

yatırımların hızlandırılması aracılığıyla gıdaya erişimi arttırarak ve tarımsal verimliliği 

güçlendirerek; 

 

Gıda sistemleri, halk sağlığı ve eğitimde tamamlayıcı müdahaleleri kapsayan ortak bir strateji 

oluşturmak amacıyla üst düzey siyasi destek tarafından kolaylaştırılan her düzeydeki gıda 

sistemlerinin daha iyi yönetimini kabul ederek;  

 

Üretimdeki yüksek maliyetler, gıda ile enerji için talep fazlalığı ve iklim değişikliği 

nedenleriyle sıkıntılı bir husus olan küresel gıda kaynak ve fiyatlarındaki dalgalanma ve 

eksiklikleri göz önünde bulundurarak; 

 

D-8 ulusal düzeyde, karşılıklı ve uyumlu koordinasyon ile daha önce gerçekleştirilen Kuala 

Lumpur İnisiyatifi (2009), Tahran İnisiyatifi (2011), Mataram İnisiyatifi (2012) ve Abuja 

İnisiyatifini (2013) içeren Bakanlar Toplantıları, Üst Düzey Yetkililer Toplantıları ve Çalışma 

Grubu Toplantılarında alınan karar ve tavsiyeleri uygulanabilir eylem planlarına dönüştürmek 

amacıyla, söz konusu çalışmaların taahhütleri ve amaçlarını anımsayarak; 

 

 

''Yukarıdakilere dayanarak, biz Tarım/ Kırsal Kalkınma Bakanları ve Delegasyon Başkanları 

olarak aşağıda yer alan maddeler hususunda anlaşmaya vardık: 

 

1. Gübre Çalışma Grubunun çalışmalarını D-8 ülkelerinde üretim, arz ve 

dağıtımın yeterliliği açısından ortak stratejiler uygulamaya koyarak 

güçlendirmek.  Gübre üretimi, ortak araştırma, teknoloji transferi ve ticaret 

alanlarında  Kamu-Özel Ortaklığında ortak yatırım programlarını teşvik etmek. Milli 
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odak noktaları atanması ve işletmeden işletmeye işbirliği yapılması dahil olmak 

üzere D8 Gübre Birliği'nin  (D8FA) yapısının ve işlevseliğinin gücünün formüle 

edilmesinde  hükümetlerin ve özel sektörün aktif yer alması 

 

2. Ticaret engellerini kaldırmak ve  iç ticareti artırmak amacıyla gübre standarlarını ve 

teknik özelliklerini uyumlaştırmak, D-8 internet sitesine istatistiki bilgiler girerek iş 

fırsatları sağlamak, gübre fabrikalarını güncellemek ve teknik uzmanlığı artırmak 

için birbirlerine teknik servis sağlamak amacıyla D-8 ülkelerinin birbirleriyle bilgi 

değişimi yapmasının desteklenmesi 

 

3. Tohum Bankası Çalışma Grubunun adının; tohum ticaretinin kolaylaştırılması,  

biyolojik çeşitliliğin ve tohum güvenliğinin korunması, grubun fonksiyonlarının 

güçlendirilmesi amacıyla adının Tohum Güvenliği ve Ticaret Çalışma Grubu olarak 

değiştirilmesi 

 

4. Küçük ölçekli hayvansal üretim için uygun sistemlerin, fizibilite çalışmalarının, ortak 

araştırma ve kapasite geliştirmenin de dahil olduğu ortak projelerin uygulanması 

amacıyla uygulanabilir stratejilerin formüle edilerek optimal seviyede kaliteli hayvan 

yemi üretimi ve temini için Hayvan Yemi Çalışma Grubu fonksiyonlarının 

yoğunlaştırılması. D-8 Hayvan Yemi Bilgi Merkezi’nin (D-8 AFIC) bilgi alışverişi, 

hayvan yemi ürünleri ve hayvan yemi bilgisi için ana medya olarak kullanılması 

 

5. Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda güçlendirilmiş işbirliği, su ürünlerinin kullanımı 

ve işlenmesi, su ürünleri ticareti ve emtiaları, küçük ölçekli balıkçılık yönetimi ve 

balıkçılık için iç suların yönetimi unsurlarını içeren uygulanabilir bir iş planı 

oluşturarak balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinden gıda ve besin kaynağı olarak 

yararlanmak. İşbirliğinin, seminerlerin, eğitimlerin, çalıştayların ve iş dünyasına 

ilişkin forumların teşvik edilmesi üye ülkeler arasında tecrübelerin paylaşımında 

yararlanılabilecek başlıca faaliyetler olabilir.  

 

6. Gıda/tarımsal ve balıkçılık ürünlerinde standart yasal düzenlemelerin 

uyumlaştırılması için önceliklerinin belirlenmesinde, gıda kalitesi ve güvenilirliğinin 

standartları mevcut kodeks standartlarına ilişkindir. Bu öncelikler, ürünün arz zinciri, 

işleme ve etiketleme unsurlarının yanı sıra tecrübelerin paylaşımını da kapsayan 

kapasite oluşturma ve teknik işbirliği konularında yoğunlaşabilir. Söz konusu 

uyumlaştırma ile üye ülkeler arasındaki teknik engeller azaltılabilir ve böylece 

ekonomik faaliyetler geliştirilebilir. 

 

7. Tarımsal işbirliği altında yer alan faaliyetler ve projelerin doğru bir şekilde ve 

zamanında gerçekleştirilmesini sağlayacak bir iş planının oluşturulması. Bu hususta, 

etkinliğin sağlanması için karar vermede yetkili üst düzeyden oluşan ulusal odak 

noktalarının rolü tüm kararların uygulanmasının izlenmesi ve etkili bir şekilde 

uygulanması için zorunludur. 
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8. D-8 ülkeleri arasında, D-8 ülkelerinin tohum ve üretime yönelik bitki malzemelerine 

yönelik uluslararası kurallar ve ilkeleri temel alınan ortak kurallarıyla uyumlu olarak 

ticaretin artırılması amacıyla ortak politikaların oluşturulmasına yönelik işbirliğin 

başlatılması 

 

9. Kırsal kalkınma, yoksulluğu sonlandırmak için daha adaletli bir üretim ve dağıtım 

anlamına gelen istihdam ve geçim kaynağı yaratımı ve gıdaya erişimin artırılmasını 

desteklemek için ortak bir gündeme ihtiyaç olduğunu yeniden teyit edilmesi. Bu 

kapsamda, her çalışma grubu, kırsal altyapı ve destek hizmetlerine yönelik kamu-özel 

sektör yatırımını artırmak için çalışacaktır. 

 

10. Verimli koordinasyon ağının artırılması ve grup içinde özel sektör paydaşlarının 

katılım sağlaması 

 

11. Tarımsal işbirliği aktivitelerine rehberlik edecek, D-8 Bilgi ve Enformasyon Yönetimi 

Ağının yanı sıra Gıda Güvenliği D-8 Programının (D-8 PFS) nihai hale getirilebilmesi 

için çalışmaların devam ettirilmesi 

 

 

Delegasyon Başkanları ve Bakanlar, toplantı esnasında sergilemiş olduğu nezaket ve 

riyasetten ötürü takdirlerini Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 

Mehdi EKER’e iletmişler, toplantının muhteşem organizasyonundan dolayı takdirlerini 

Türkiye Hükümeti’ne iletmişlerdir. Ayrıca toplantının düzenlenmesine katkısı geçen 

Sekretarya takdir edilmiştir. Heyet, Gıda Güvenliği Tarım Bakanları 6. Toplantısı’nı 

Bangladeş’e ev sahipliğini üstlenmesi için ve 3 haftalık hazırlık süreci için Sekretarya’ya bilgi 

vermeleri teklifinde bulunmuştur.  


