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G20 Gündeminde Tarım 
 

 

G20 gündeminde tarım konusu ilk defa 2011 yılında Fransa’nın Dönem Başkanlığı’nda 

yer almış ve “Tarım Bakanları Toplantısı” ilk kez düzenlenmiştir.  

 

2011 Fransa Dönem Başkanlığı’nda  “Tarımsal Ürün Piyasalarında Fiyat 

Dalgalanmaları” konusu öne çıkarılmış ve 23 Haziran 2011 tarihinde ilk Tarım 

Bakanları Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda, bir eylem planı hazırlanmış ve kabul 

edilmiştir ve Kasım ayında yapılan Liderler Zirvesi’nde bu Eylem Planı onaylanmıştır. 

Eylem Planının hedefleri 5 ana başlıkta toplanmıştır. Bu hedefler; 

 

 Tarımsal üretim ve verimliliğin artırılması,  

 Pazar bilgisi ve şeffaflığın artırılması,  

 Uluslararası işbirliğinin artırılması,  

 Risk yönetimi araçlarının geliştirilmesi ve 

 Tarım piyasalarının daha iyi işlemesinin sağlanmasıdır. 

 

Eylem Planı’nda belirlenen bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı girişimler 

oluşturulmuştur. Bu girişimlerin bir kısmı aşağıda yer almaktadır; 

 

Uluslararası Buğday Geliştirme Araştırma Girişimi (IRIWI): Fransa Ulusal 

Agronomi Enstitüsü (INRA) öncülüğünde, 15 Eylül 2011 tarihinde Paris’te G20 

ülkelerinden temsilcilerin ve buğday üzerine çalışan uluslararası bilim adamlarının ve 

kurumların katılımı ile oluşturulmuştur. Buğdayın seçilmesinin sebebi; dünyadaki en 

önemli ürün olması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplam kalori ve toplam 

protein ihtiyaçlarının %20’sini karşılaması ve dünyada en çok ticareti yapılan ürün 

olmasıdır. IRIWI; araştırma merkezleri ve ıslah programları arasında öncelikle iletişimi 

arttırmayı; işbirliğini sağlayarak, araştırma ve teknoloji geliştirme düzeyini arttırmayı 

ve araştırmacılar arasında sinerji oluşturmayı amaçlamaktadır.  

 

Tarımsal Piyasalar Bilgi Sistemi (AMIS): Bilhassa son yıllarda etkilerinin 

fazlasıyla hissedildiği gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek için zamanlı, 

güvenilir ve doğru verilere ihtiyaç duyulması sebebiyle oluşturulmuştur. AMIS çatısı 

altında buğday, pirinç, mısır ve soya fasulyesi ürünlerine ilişkin ulusal veriler 

toplanmaktadır. AMIS Sekretaryası FAO çatısı altında oluşturulmuştur, ancak 

Sekretaryada FAO’nun yanı sıra IFAD, IFPRI, WFP, OECD, WB, WTO, UN-HLTF ve 

UNCTAD da yer almaktadır.  

 

Hızlı Politika Geliştirme Platformu (RRF): Forum, AMIS çerçevesi altında 

kurulmuştur. Hızlı Politika Geliştirme Forumu, başlıca üretici, ithalatçı ve ihracatçı 

ülkelerden kıdemli, sermaye tabanlı tarımsal politika memurlarının katılımlarıyla, kilit 

bilgilerin erken paylaşımını destekleyerek politika yapıcıları arasındaki krizleri 

önlemeyi hedeflemektedir.  
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Küresel Tarımsal Coğrafi İzleme Girişimi (GEOGLAM): Başlıca hububatlarda 

yaşanan fiyat dalgalanmalarını azaltmak amacıyla oluşturulmuştur. Girişimde; küresel 

tarımsal üretim takip sisteminin geliştirilmesi, Yeryüzü İzleme Grubu’nun kullanılarak 

tarımsal izlemenin sağlanması ve ulusal düzeyde kapasitelerin oluşturulması ve gıda 

güvenliğinin geliştirilmesi için ülke risklerinin takip edilmesinin desteklenmesi 

hedeflenmektedir. 

 

2012 Dönemi Başkanı Meksika, öncelikleri arasında gıda ve tarım konularını 

bulundurmuştur. Bu bağlamda iki adet Tarım Bakan Yardımcısı Toplantısı düzenlemiş 

ve özellikle küçük işletmelerle ilgili hususlar üzerinde durmuştur. Meksika Dönem 

Başkanlığı teması: “Küçük İşletmelerin Durumlarının İyileştirilmesi” 

olmuştur. 

 

2013 Rusya Federasyonu Dönem Başkanlığında, tarım konusu öncelikli alanlar 

arasında yer almamıştır. Rusya, Dönem Başkanı olarak o zamana kadar verilen 

taahhütlerde hangi aşamalara gelindiğini incelemiş ve G20 bünyesinde bir iç 

değerlendirme yapmıştır.  

 

2014 Avustralya Dönem Başkanlığında, Kalkınma Çalışma Grubu (KÇG) 

bünyesinde ele alınan gıda güvenliği konusu, ekonomik büyüme ve istihdam 

konularıyla ilişkilendirilmiş ve Dönem Başkanlığı teması “Gıda Güvenliğinin, 

Ekonomik Büyüme ve İstihdamla İlişkisi”  olmuştur. Avustralya Dönem 

Başkanlığı’nda, gıda ve beslenme güvenliği ile ilgili olarak uzun dönemli bir G20 

stratejisi oluşturmak amacıyla, G20’nin ekonomik büyüme ve istihdamın arttırılması 

prensibi çerçevesinde “G20 Gıda Güvenliği ve Beslenme Çerçeve” belgesi 

hazırlanmıştır. Çerçevede, gelecek dönemlerde gıda ve beslenme güvenliği gündeminin 

üç temel öncelik üzerine dayandırılması öngörülmüştür. Bu öncelikler; 

 

 Gıda sistemlerinde sorumlu yatırımların arttırılması, 

 Gıda sistemlerinde gelirlerin ve nitelikli istihdamın arttırılması, 

 Gıda arzının genişletilmesi için verimliliğin sürdürülebilir biçimde 

arttırılmasıdır. 

 

Tarım konusu, G20 bünyesinde, bu konuya özel önem veren gerek Fransa gerek 

Meksika Dönem Başkanlıklarında Bakanlığımızca da üst düzeyde takip edilmiştir. Bu 

toplantılar esnasında hazırlanan belgelerin ve gerçekleştirilen tartışmaların ülkelerin 

politikalarına yön verdiği ve ortak bir rota çizdiği düşünülmektedir. Bu sebeple, 

Bakanlığımız girişimleri ile Dönem Başkanlığımız esnasında tarımın gündeme alınan 

konular arasında yer alması sağlanarak “Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin 

Tesisi Kapsamında Gıda İsrafı ve Kayıpları” ana teması ile ülkemizde bir 

“Tarım Bakanları Toplantısı”nın düzenlenmesi Dönem Başkanlığımızın 

gündemine alınmıştır.  

 

http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/G20%20Tar%C4%B1m%20Bakanlar%C4%B1%20Toplant%C4%B1s%C4%B1.pdf

