
MAYZEM 11. Tarım Bakanları Toplantısı  

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi (MAYZEM) 11. Tarım Bakanları 

Toplantısı, Arnavutluk Tarım Kırsal Kalkınma ve Su Yönetimi Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 

22 Eylül 2016 tarihinde Arnavutluk’un başkenti, Tiran’da, MAYZEM’in 13 Üye Ülkesi ile 

FAO, ICARDA ve OECD gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerin katılımları ile 

gerçekleştirilmiştir. Toplantının başlangıcında, ayrıca, FAO Genel Direktörü Sayın José 

GRAZIANO DA SILVA, Avrupa Komisyonunun Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyoneri Sayın 

Phil HOGAN ile Fransa Tarım ve Gıda Bakanı Le Foll’un video konuşmalarına yer verilmiştir. 

Toplantıya, Bakanlığımızı temsilen Genel Müdürümüz Sayın Ali Recep Nazlı başkanlığında 

TAGEM Genel Müdürü ve MAYZEM Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Nevzat BİRİŞİK ile AB 

Uzmanı Nihal Destan AYTEKİN katılım sağlamışlardır. 

Bahse konu Toplantı, Akdeniz Bölgesi’nde gündemdeki en önemli sorunların başında 

gelen zaruri göçlerin tarımsal kalkınma ve gıda güvenliği açısından değerlendirilmesi ile gıda 

güvenliği, iklim değişikliği, kırsal kalkınma gibi küresel önem taşıyan hedefler doğrultusunda 

hazırlanmıştır.  

Toplantıda, Sayın Genel Müdürümüz, ülkemizi temsilen yaptıkları konuşmalarının 

başında, ülkemizde Suriyeli mültecilerden kaynaklanan krize, krizin kırsal alan 

üzerindeki etkilerine ve konuya ilişkin atılan çözüm odaklı somut adımlara 

değinmiştir. 15 Temmuz’da gerçekleştirilen kanlı darbe teşebbüsünün, ülkenin milli 

bütünlüğü ile Türkiye’nin güçlenerek üstesinden gelindiği ve bu başarısız girişimden 

ardından, ülkemizin mültecilere insani desteğin artarak devam edeceğinin altını çizmiştir.  

Konuşmalarında devamla, Sayın Nazlı, kırsaldan kente göçün küresel ölçekte ortak 

bir sorun olması ile kırsal kalkınma politikalarının küresel ölçekte 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasındaki önemini vurgulayarak, bu sorunun 

üstesinden gelebilmek için sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, kadınlar ve 

gençlerin istihdamı ile küçük ölçekli işletmelerin önemi, ülkemiz tarafından 

yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı gibi kırsal 

ekonominin güçlendirilmesine yönelik başarılı uygulamalarımız ile uluslararası 

kuruluşların çabalarının önemine değinmiştir.  

 MAYZEM’in 20125 Stratejik Gündemi, ülkemiz tarafından desteklenmiştir. 

Söz konusu Toplantının nihai çıktısı olarak, Üye Ülkelerin temsilcileri tarafından bir 

Bildiri üzerinde uzlaşılmıştır. Bildiri kapsamında, tarım sektöründeki özellikle toprak 

hususundaki istikrarsızlık, gıda güvenliğinin temin edilememesi, yetersiz beslenme, iklim 

değişikliği ve kısıtlı istihdam imkânları başta olmak üzere kırsaldan kente göçlerin 

nedenlerine atıfta bulunulmuş olup, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kırsal 

kalkınma ile sosyal içermenin Akdeniz Bölgesi’nde zaruri göçlerin önüne geçilmesi için önem 

arz ettiği belirtilmektedir. 

Toplantıda genel olarak; 

 İklim değişikliği, 

 Altyapı yetersizliği, 

 Su kıtlığı ile çölleşme, 



 Gıda güvensizliği; açlık ve yetersiz beslenme, 

 Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, 

 Araştırma, inovasyon ile eğitimin önemi, 

 İstihdam sorunu ve insan kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, 

 Bölgenin tarımsal ve jeopolitik önemi, 

 Gençler ve kadınların istihdam edilmesi,  

 Küçük işletmelerin sorunları, 

 Biyoçeşitliliğin korunması, 

 Çevrenin korunması, 

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin kapsamı 

hususlarına değinilerek, bu unsurların Akdeniz Bölgesi’ndeki göç sorunu 

üzerine etkilerine, kapsamlı ve koordineli göç politikalarının oluşturulmasının 

gerekliliğine ve göçlere yönelik temel nedenlerin tespiti ile gıda güvenliğinin tesisi, 

kırsalda iyileştirilen yaşam koşulları gibi üretilecek çözümlerin barış ve refahın tesis 

edilmesindeki önemi vurgulanmıştır. Göç sorununun çözümü sürecinde, tarımın hayati 

bir role sahip olduğu, MAYZEM’in ise 2025 Stratejik Gündemi ve çabalarının 

desteklendiği, Akdeniz Bölgesi’nde birlik ve dayanışmanın elzem olduğu üzerinde 

uzlaşılmıştır. 

Toplantıda kabul edilen Bildiri içerisinde yer alan MAYZEM Akdeniz Eylem Planı 

(CAPMED 2025) başlatılmıştır. Adı geçen Eylem Planı bölgede bilgi alışverişini arttırmayı, 

doğal kaynakların yönetimini, sürdürülebilir tarımın geliştirilmesini ve Akdeniz Bölgesi için 

iyileştirilmiş kapsayıcı kalkınmayı hedeflemektedir.  

Toplantıda, CAPMED 2025’in uygulanması ile Bildiride yer alan ve takip eden 

metinde belirtilen 5 bölgesel girişimin etkin hale getirilmesi desteklenmiştir; 

 Kırsal Göç Faktörlerine İlişkin Politika Diyalogu için Akdeniz Bölgesi Platformu 

 Akdeniz Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Paktı 

 Kırsal Alanda Genç ve Kadınların Güçlendirilmesi Akdeniz Bölgesi Eylemi 

 Akdeniz Bölgesinde İsrafın Sonlandırılması Eğitimi (Doğal Kaynaklar, Gıda ve Bilgi) 

 Avrupa Komşuluk Politikasına somut bir katkı sağlanması üzere MAYZEM’e Bağlı 

Merkezler Girişimi 

 

MAYZEM 2025 Stratejik Gündemi, Gezegenimizi Korumak, Gıda Güvenliği ve Beslenme, 

Kapsayıcı Gelişim ile Krizler Ve Dayanıklılık olmak üzere 4 sütun temelinde 15 tematik 

öncelikten oluşmaktadır.  

 



 

 

 


