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Covid-19 Güncel Durum 

Dünyada toplam vaka sayısı 12 milyonu geçti. Türkiye’de yeni vaka sayısı 1000’in üzerinde seyretmeye devam ederken Dünya’da ABD, 

Brezilya ve Hindistan’da yeni vaka sayıları hala çok yüksek seyrediyor.       

   

                                                 Consulta Araştırma’nın Gösterge Paneli Covid 19 sayfası. Veri kaynağı, Johns Hopkins University 
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Tarım ve Gıda 

Pandeminin başında da yer verdiğimiz Tarım ve Gıda, Dünyanın gündeminde yerini korumaya devam ediyor. Pandeminin başında 

üretimin düşmesi, mevsimlik işçi sorunu, fiyatların yükselmesi ile yeterli gıdaya erişim, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve 

hayvancılık, Dünya nüfusuna yetecek gıdayı karşılamak için teknolojik tarım gibi konular tüm ülkelerin gündemine girdi.  

Çağlar Keyder, Derya Nizam Bilgiç ve Zafer Yenal’ın Nisan-Haziran 2020 tarihleri arasında yürüttükleri ampirik bir araştırmaya 

(https://sarkac.org/2020/07/covid-19-tarim-ve-gida-dunyada-ve-turkiyede-neler-yasandi-neler-yasanacak/) göre; yakın gelecekte yaşanacak gıda 

güvencesi sorunlarının geçmiştekilerden daha şiddetli olabileceği ihtimali öne çıkıyor, bu ihtimalin 2 dayanağı var. Dünya tarım ve 

gıda düzenindeki genel yapısal sorunlar ve eşitsizliklerin farklı ülkeler ve kırılgan toplumsal gruplar üzerinde yarattığı tahribat. Ve 

salgın koşullarında korumacı politikalar ile dünya gıda ticaretinin ciddi darbeler yiyeceği ve birçok ülkenin küreselleşme döneminde 

oluşturduğu ürün desenlerinin radikal değişime uğrayacağı, bu nedenle de ihtiyaç duyulan malların üretiminde aksamalar olması.  

Dünya Gıda Örgütü, Avrupa Birliği, WFP, USAID, UNHCR gibi 16 uluslararası kurumun iş birliğiyle hazırlanan Global Report on Food 

Crises Raporu’nun Covid-19 salgını öncesi toplanan verilere göre 2019’da 55 ülkede 135 milyon insan açlık koşullarında yaşıyor ve 

salgının sebebiyet verdiği gıda krizleri az gelirli ülkelerde 2020 yılının ikinci yarısında daha da derinleşecek. Bu araştırmanın sonucu 

ise ,”COVID-19 salgını radikal bir biçimde toplumların tüm kesimlerinde tarımsal üretimin planlanması gerektiğine dair ortak bir 

kanaatin oluşmasını sağlamıştır” ve tüm ülkelerde bu konuda pazar mekanizmalarına değil devlet politikalarının devreye girmesi 

beklentisi vardır. 

Tarım Zehirleri 

Dünyada yılda 3 milyon ton pestisit kullanılıyor. Türkiye'de ise TÜİK 2018 verilerine göre 60 bin ton oldu. 2018'de topraklarımıza, 

bitkilere, meyvelere, sebzelere 60 bin ton pestisit(tarım zehiri) atıldı.(https://www.tarimdunyasi.net/2020/06/17/tarim-zehirleri-tuketimi-

artiyor/). Türkiye’de 2019 sonu itibariyle ruhsatlı bitki koruma ürünü (formülasyon) sayısı, 5 bin 224. Ruhsatlı etken madde sayısı ise 

369. Türkiye’de hektar başına 1587 gram pestisit kullanılıyor. Avrupa Birliği’ne ihracat yapan ülkelerin sebze meyvelerinde uygun 

bulunmayan ürünler erken alarm sistemi ile açıklanıyor. Erken alarm sistemi ile duyurulan ve uygun bulunmayan parti sayılarına 

(RASFF 2019) bakıldığında ilk sırada Türkiye var. Avrupa Birliği’ne sebze meyve ihracatı 10 milyar dolar olan Hollanda’nın 2019 yılında 

31 parti ürünü uygun bulunmazken, 1.5 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye’nin 85 parti ürünü uygun bulunmadı. Yaklaşık 5 milyar 

dolarlık ihracat yapan İspanya’nın 13 parti ürünü uygun bulunmadı. İtalya’nın 4.2 milyar dolarlık ihracatında 11 parti ürün uygun 

bulunmadı. 
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