
9. MAYZEM GIDA, TARIM VE BALIKÇILIK BAKANLARI 

TOPLANTISI NİHAİ BİLDİRİ 

 

 

Malta Tabii Kaynaklar ve Köyişleri Bakanı Saygıdeğer George Pullicino’nun davetiyle, 13 

Milletlerarası Akdeniz Yüksek Ziraî Etütler Merkezi (MAYZEM) üyesi ülkenin Tarım 

Bakanları veya temsilcileri 27 Eylül 2012’de Valletta’da, MAYZEM’in 50. Kuruluş yılında 

toplanmışlardır. 

 

Bakanlar ve Delegasyonların Başkanları bu hükümetler arası örgütün önemini vurgulamak ve 

Akdeniz’de eğitim, araştırma ve işbirliği alanlarındaki katkılarını tasdik etmek 

istemektedirler; 

 

Bakanlar ve Delegasyon Başkanları 

 

- Akdeniz bölgesi siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel bir geçiş sürecine tanıklık 

ederken MAYZEM’in orijinal düzeninin; tarımda ve kırsal kalkınmada, gıda güvenliğinde ve 

doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminde ortak çıkarların belirlenmesinde uygun bir 

çerçeve sunmakta olduğunun farkındadırlar; 

 

- Ulusların istikrarının sağlanması hususunda, tarım ve gıda nüfusun refahı ve esenliği 

için stratejik hususlar olduğunun ve sürdürülebilir tarımın her türünün, küresel gıda güvenliği 

sağlama mücadelesinde, balık yetiştiriciliği ve ormancılık sektörleri görmezden gelinmemek 

koşuluyla gerekli olduğunun farkındadırlar; 

 

- Akdeniz’de gıda güvenliği için gerekenlerin birden fazla sorunun bileşimi (su ve 

ekilebilir arazi azlığı gibi coğrafi kısıtlar, demografik büyüme ve şehirleşme, iklim değişikliği 

ve çevresel tehditler) bağlamında ele alınması hususunun farkındadırlar ve Akdeniz ülkelerini, 

MAYZEM’in sayısız çalışmalarınca ortaya konulduğu (Akdeniz Raporları) ve 13 üye ülkenin 

Bakanlarının daha önceki toplantılarda önerdiği üzere bu sorunlarla başa çıkabilmesi için daha 

fazla çok taraflı işbirliği ve bölgesel dayanışmaya gitmesi hususunda göreve çağırmaktadırlar; 

 

- FAO (Roma Zirvesi-Kasım 2009), G8 (Aquila Zirvesi-Temmuz 2009), G20 (Cannes 

Zirvesi-Kasım 2011), daha yakın zamanda 5+5 Batı Akdeniz Diyaloğu (Cezayir Semineri-

Şubat 2012) ve Rio+20 olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Konferansı’nda (Rio Zirvesi – Haziran 2012) yapılan gözlemleri, ortaya konulan farklı 

yorumları ve özellikle gıda güvenliği ve tarımsal ürün fiyatlarının dalgalanmasına karşı 

mücadele hakkında ortaya konulan genel önlemleri göz önünde bulundurmaktadırlar; 

 

- Temel emtia fiyatlarının artış eğiliminde olduğunun, Akdeniz ülkelerinin 

çoğunluğunun uluslararası piyasalar bağımlılığının yoğunlaşabileceğinin ve ticaret ve ortaklık 

aracılığıyla düzenli arza katkı sağlanabileceğinin farkındadırlar; 

 

- 25-26 Eylül 2012 tarihlerinde Malta yetkililerinin katkılarıyla MAYZEM tarafından 

düzenlenen Akdeniz’de Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri Uluslararası Semineri’ndeki 

tartışmaları dikkate almaktadırlar ve niceliksel gıda güvenliğinin niteliksel bir yaklaşımla da 

tamamlanması gerekliliği nedeniyle bölgesel kalkınma ve geleneksel yerel ürün stratejileri 



kapsamında Akdeniz beslenme düzeninin rolüne vurgu yapmaktadırlar; 

 

- Dikkatlerini “Akdeniz ülkelerinde gıda güvenliği ve fiyat dalgalanması” hususundaki 

ortak eylemlere yönlendirmekte ve bu konunun bölge için kilit politik, ekonomik, sosyal ve 

ekolojik meselelerin merkezinde bulunduğunu düşünmektedirler. 

 

Tartışmalarının sonunda, Bakanlar ve Delegasyon Başkanları tavsiyelerini; (i)Akdeniz 

ülkelerine, (ii) Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlara, (iii) MAYZEM’e 

iletmişlerdir. 

 

Akdeniz ülkeleri için 

1. (i) Kendi ülke vatandaşları için gıda güvenliğini desteklemek amacıyla, tarımsal 

üreticileri desteklerken ekolojik ve sosyal sorumlu gıda stratejileri kadar ulusal tarımsal ve 

kırsal kalkınmayı uygulamak, (ii) Özellikle uzak bölgelerde yerel yönetimleri teşvik ederek 

kendi bölgelerinde daha kapsamlı büyümeyi teşvik etmek, (iii) Tarımda iklim değişikliği için 

uyum çalışmalarını sürdürmek ve (iv) Tarımda inovatif kamu-özel finansmanını ve risk 

yönetimi araçlarını geliştirmek (v) Gelecekte bu sektörün stratejik rolüne ilişkin kamu 

görüşünü destekleyerek başlıca politik öncelikler arasında tarıma yer vermek; 

 

2. Bu grubun faaliyetlerine sürekli destek sağlayarak, yerel, ulusal ve bölgesel piyasalara 

ulaşımlarını güçlendirerek, karşılaşacakları üretim ve gelir risklerini karşılayacak 

mekanizmalar sağlayarak, tarımsal işler ve daha cazip kırsal ekonomi yapabilen istihdam 

stratejilerini geliştirerek, bu politikalarda küçük ölçekli çiftçilerin hayati rolünü tanımak  

 

Aynı şekilde kadın ve genç çiftçiler için de 

 

3. Bu tür ortak girişimleri formüle eden ve böylece bölgesel düzeyde kazanılan 

uzmanlıkları aktaran, Akdeniz işbirliği ve araştırma ağına karşı bu girdilere dayanarak 

devamlı olarak somut ve sürdürülebilir bölgesel projeler hazırlamak amacıyla gıda 

güvenliğine ilişkin endişe, bilgi ve ulusal deneyimleri paylaşmak, sürdürülebilir kırsal 

kalkınma ile ilgili bu projelerle ürünlerin kalitesini artırmak; ve su stresine dayanıklı bitki 

çeşitleri geliştirilmesi ve su yönetimi gibi tarımsal araştırmaların koordinasyonunu sağlamak, 

 

4. Ticari alışverişler düzeyinde Akdeniz ülkeleri arasında tarımsal ve tamamlayıcı lojistik 

imkânları geliştirmek ve gıda güvenliğini güçlendirmeye destek verirken etkinsiz ve kayıp 

çabalara karşı olduğunu kaydederek altyapı, ulaşım ve benzer ortak girişimlere yönelik 

yatırımlarında büyümeyi teşvik etmek.  

 

5. Akdeniz ülkelerinde AMIS ile bağlantılı bir piyasa bilgi sistemi kurulmasına katkıda 

bulunmak, G20 denetleme paneli ile yakın işbirliği yapmak böylece sağlam verilerin 

paylaşılması ile tarımsal piyasalarda fiyat dalgalanmalarının engellenmesine yardımcı olmak, 

 

6. MAYZEM, örgütün 1962 yılındaki kuruluşundan itibaren, beşeri kapasitenin 

kurulumu, bilimsel araştırmanın desteklenmesi ve tarım, gıda ve çevre konularında Akdeniz 

ilişkilerinin geliştirilmesi konularında her türlü çabayı gerçekleştirmektedir ve başta gıda 



güvenliğinin geliştirilmesi olmak üzere geniş bölgesel konulara ve gelecek zorluklara karşı 

kendi faaliyetlerini planlayarak bu yegane çok taraflı işbirliği enstrümanını desteklemiştir.  

 

Uluslararası ve Bölgesel Örgütler için 

1. Avrupa Birliği, yeni ENPARD programında yer alan tarımsal ve kırsal kalkınma için 

önemli bir yer olarak atfedilen Akdeniz bölgesiyle işbirliği içerisinde, komşuluk politikası 

takip edebilir. 

 

2. Avrupa Birliği, MAYZEM’in Akdeniz’deki görevini, uluslararası kuruluşlarda 

kullanılması öngörülen delege edilmiş işbirliği araçlarının kullanımıyla, güçlendirmelidir.  

 

3. Akdeniz Birliği’nin Sekretaryası, Avrupa-Akdeniz çok taraflı faaliyetlerini teşvik etme 

çağrısını dikkate alarak, nüfusun günlük yaşantısını etkileyen ve dayanışma ortamı 

oluşturan bu sektördeki girişimleri belirleyen, gıda güvenliğine ilişkin projeleri 

desteklemektedir. 

 

4. Akdeniz veya gıda güvenliği konularında işbirliğinden sorumlu olan farklı uluslararası 

kurumlar, kalkınma projeleri ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi için, eğitim ve 

araştırma programları arasında sinerji oluşturarak, bölgesel beşerî ve malî kaynaklarını 

gıda gerilimleri ile başa çıkmak için; özel sektörü, vakıfları ve Akdeniz bölgesinde istikrar 

ve kalkınma hususunda rol almak isteyen Akdeniz ülkesi olmayan devletleri de işe katarak 

MAYZEM ile güçlerini birleştirebilirler. 

 

5. Uluslararası Örgütler, Akdeniz’de Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri Uluslararası 

Semineri’nde ortaya konulan ve bu bildiriye eklenen önerilerin uygulanmasına destek 

vermektedirler. 

 

MAYZEM’e göre kendisi 

 

1. Yarım yüzyıllık varlığının deneyimini güçlendirir ve konsolide ederken, yeni bölgesel 

gerçeklikleri adapte eder ve kuruluşun Akdeniz işbirliği için misyonunu ve bilgi paylaşımını, 

kültürler arası diyaloğunu ve yarınların çerçevesinde eğitimi harmanlar; 

 

2. Gözlemleme, eğitim ve işbirliği misyonuna devam ederken, her seviyedeki (yerel, 

ulusal, bölgesel) gıda güvenliği eylemlerini geliştirir ve inovatif eğitim kursları önermek için 

çaba gösterir ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmeye katkıda bulunur, böylece tarım ve gıda 

için bütünsel vizyonu desteklemek adına yeni uzmanlık alanları ararken bölgenin ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik yeni öneriler adapte eder; 

 

3. Akdeniz ülkelerini, AMIS’le bağlantılı olacak piyasa bilgi sisteminin kurulmasında 

destekleyecek, G20 gözlemleme paneliyle yakın işbirliği içerisinde geliştirilmesine katkıda 

bulunur, FAO ile işbirliği içinde uzmanlığını kullanarak ülkelerde kapasite oluşturmayı 

destekler; 

 

4. Gıda güvenliği üzerine Avrupa-Akdeniz ağının oluşumunu, ülkelerin bu programı 

izlemeyi isteyecek kamu görevlilerini, uzmanları, girişimcileri ve üretici örgütlerini bir araya 

getirerek, bilgi paylaşımı ve bölgesel seviyede ortak eylemlerin desteklenmesi ve bu alanda 



sürekli iletişim noktaları oluşturarak sürdürür; 

 

5. Yukarıda belirtildiği gibi küçük işletmeler için, FAO’nun Dünya Gıda Güvenliği 

Komitesi’nin kurulmasını tavsiye ettiği gıda güvenliği ve beslenme konularında Yüksek 

Seviyeli Uzmanlar Paneli ile bağlantılı olarak çalışmayı taahhüt eder. 

 

6. Üretici örgütlerinde ve risk yönetiminde iyi uygulamaların paylaşılmasının ve değiş 

tokuşunun sürdürülmesini sağlar. 

 

7. Eylemlerini, gıda güvenliği stratejisi eğitimi, araştırması ve geliştirme yardımı için 

önemli bir sütun olan, bölgedeki doğal kaynakların, özellikle sulama alanlarındaki suyun, 

sorumlu yönetiminin geliştirilmesini kapsar. 

 

8. Tarım ve tarım-gıda sektörlerinde inovasyona katkı sağlayarak kırsal alanda istihdamı 

ve katma değer yaratılmasını destekler. 

 

 

 

Sonuç 

 

- Toplantılarının sonlarında, Bakanlar ve Delegasyon Başkanları, suyun, toprağın ve 

bio-çeşitliliğin korunmasının, Akdeniz diyetinin ve gıda zincirinin desteklenmesinin yanında 

gıda güvenliği ve fiyat dalgalanmaları ile mücadele, tarım-gıda sektöründe bio-ekonomi ve 

inovasyon konularının de her zaman dikkat çekmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu hususlar, 

Avrupa-Akdeniz çok taraflı içeriğinin kolaylık sağlayabileceği siyasi, ticari ve lojistik 

seviyede koordineli cevaplara ihtiyaç duymaktadır.  

 

Bu konularda ve birçok Akdeniz ülkesi farklı krizlerden etkilenirken, Bakanlar ve Delegasyon 

başkanları MAYZEM’in son yıllarda sarf ettiği çabaların farkındadırlar ve MAYZEM’in 

yetkinliklerini geliştirebileceğini ve mevcut başarılı çalışmalarını uzun yıllar 

sürdürebileceğini umduklarını belirtmişlerdir.  

 

- Bakanlar ve Delegasyon Başkanları, mevcut tavsiyeleri ilgili ülkelerin Dışişleri 

Bakanlarının dikkatine sunmaya karar vermişlerdir. Böylece bu konular uluslararası 

müzakerelerde ve dâhil oldukları siyasi girişimlerde de ortaya konulabilir.  

 

- Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Sayın Rachid Benaissa’nın davetiyle, 

Bakanlar ve Delegasyon Başkanları, 10. Toplantılarını 2014 yılında Cezayir’de 

gerçekleşeceğini bildirmişlerdir. 

 

- Malta Tabii Kaynaklar ve Köyişleri Bakanı Sayın George Pullicino ve tüm ekip 

arkadaşları, mevcut toplantının başarısı ve gösterilen çabalar için tebrik edilmiştir.  

 

-MAYZEM’e, toplantının başarısında gösterdiği katkı için teşekkür edilmiştir ve günlük 

aktivitelerini uzun süreli Akdeniz dayanışmasına adadıkları için takdirlerini sunmuşlardır. 

 


