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Kuruluş Tarihi 21 Mayıs 1962  

Merkez Paris, Fransa 

Amacı 

 Akdeniz ülkeleri arasında ekonomik ve teknik anlamda bütünleyici bir 

eğitimin sunulması 

 Akdeniz ülkelerinde tarım alanında etkin kişiler arasında uluslararası 

işbirliği yaklaşımının geliştirilmesi 

Üyeler 

13 üye; 

 

Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, Türkiye, Tunus, Mısır, 

Cezayir, Malta, Fas, Arnavutluk, Lübnan  

Genel Sekreter Cosimo Lacirignola (2017-2021) (İtalya vatandaşı) 

Bütçesi  2.460.178 Avro (2016 yılı)  

Resmi Dili İngilizce ve Fransızca 

Çalışan Sayısı ~170 (+ Danışmanlar) 

Türkiye ile İlişkileri 

 Türkiye, MAYZEM’in kurucu üyelerinden biri olarak, MAYZEM 

Üye Ülkelerinin tüm Tarım Bakanları Toplantılarına katılım 

sağlamıştır.  

 2004-2015 yılları arasında, MAYZEM’in yüksek lisans programlarına 

240’ı burslu 260 Türk öğrenci katılım sağlamıştır. MAYZEM’in diğer 

eğitim ve kapasite geliştirme programlarına 383’ü burslu 464 Türk 

katılım sağlamıştır. 

 Türkiye ile ortak yürütülen araştırma ve teknik projeler ile kalkınma 

için geliştirilen ortak ağlar bulunmaktadır. 
 



Milletlerarası Akdeniz Yüksek Ziraî Etütler Merkezi (MAYZEM), OECD ve Avrupa 

Konseyi’nin ortak girişimi ile 21 Mayıs 1962’de 7 güney Avrupa ülkesinin (Fransa, 

Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya, Türkiye ve Yugoslavya) imzaladığı kurucu anlaşma ile 

kurulmuştur. 

MAYZEM Yönetim Kurulu Başkanı, Doç Dr. Masum BURAK 26 Mart 2015 tarihinde ile 12 

üye ülkenin oyunu alarak seçilmiştir. Türkiye adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nevzat 

BİRİŞİK’tir. Genel Sekreter Cosimo Lacirignola’dır. Cosimo Lacirignola, 30-31 Mayıs 2016 

tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 136. Yönetim Kurulu Toplantısında, oy birliği ile ikinci 

defa MAYZEM Genel Sekreteri olarak seçilmiştir. 

MAYZEM’i kuran 1962 Anlaşması’na göre MAYZEM’in görevi “Akdeniz ülkeleri arasında 

hem ekonomik hem teknik anlamda bütünleyici bir eğitim sağlamak ve bu ülkelerde tarım 

alanında faaliyet gösteren kişiler arasında bir uluslararası işbirliği ruhu geliştirmektir”. Bu 

anlaşmanın 15. maddesine göre Akdeniz’e kıyısı bulunan her ülke MAYZEM’e üye olma 

hakkına sahiptir. 

1980’lerin ortasından sonra MAYZEM, Akdeniz havzasının güney ve doğu sahillerindeki 

ülkelere doğru açılmaya başlamıştır. Bu girişim 7 yeni devletin üye olması ile sonuçlanmıştır. 

Bu ülkeler; Tunus (1985), Mısır ve Cezayir (1986), Malta (1989), Fas (1991), Arnavutluk 

(1992) ve Lübnan’dır (1994). Ek olarak, Üye Ülkelerin öncelikleri doğrultusunda, MAYZEM, 

Uluslararası Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA), Birleşmiş Milletler 

Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı (UNEP-MAP), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) gibi tüm Avrupa-Akdeniz paydaşları ile bölgesel istikrar, gıda ve beslenme 

güvenliği, toplum sağlığı, çevrenin korunması Akdeniz’de gençlerin istihdamına yönelik 

çalışmalar yürütmektedir. 

 

 

MAYZEM’in üç tamamlayıcı görevi; lisans sonrası ihtisas eğitimi, ilintili araştırma ve 

bölgesel fikir alışverişi kurulmasıdır. Bu görevlerin gerçekleştirilmesinde Akdeniz’de tarım, 

gıda ve kırsal kalkınma alanlarında bir otorite olarak öne çıkmaktadır. MAYZEM’in etkinlik 

alanlarını; yüksek lisans programları dâhil olmak üzere eğitim, araştırma ve inovasyon, bilgi 

ağı platformları, projeler ve teknik yardım, politika diyaloğu ve ortaklıklar olarak ifade 

edilmektedir. 

 



Her yıl, ortalama 400 öğrenci, çoğu burslu olmak üzere, tam zamanlı diploma programlarına 

ve yaklaşık 1.000 öğrenci ise kısa süreli spesifik eğitim programlarına katılım sağlamaktadır. 

Son on yılda, 12.500’den fazla öğrenci ve meslek sahibi, enstitülerde eğitim görmüştür. 

 

MAYZEM, dört Akdeniz Ziraî Enstitüsü’nden (MAI – Mediterranean Agronomic Institute) 

müteşekkildir. Bu MAI’ler; İtalya-Bari’de, Yunanistan-Hanya’da, Fransa-Montpellier’de ve 

İspanya-Zaragoza’da bulunmaktadır. Genel Sekretarya ise Paris’tedir. MAYZEM’in belirtilen 

beş farklı merkezi bünyesinde 170 daimi temsilcilik ve yüzlerce danışman görev almaktadır.  

 

 


