
MAYZEM’in Yapısı 

MAYZEM’in yapısı şu organlardan müteşekkildir: Yönetim Kurulu, dört Akdeniz Ziraî 

Enstitüsü, Genel Sekreterlik, Bilimsel Danışma Kurulu, Hukuki Danışman ve Denetleme 

Kurulu. Şu an için bünyesinde yaklaşık 180 sürekli yetkili ve 200 proje danışmanı MAYZEM 

için çalışmaktadır. 

 

2005’ten bu yana MAYZEM, çalıştığı alanlar olan Akdeniz’de işbirliği, eğitim ve 

araştırma alanlarını kapsayan iki yıllık raporlar yayınlamaktadır. 

 

 

 

 

Genel Sekreterlik 

 

MAYZEM’in Genel Sekreterliği Paris’te yer almaktadır ve başlıca görevleri, 

MAYZEM’in farklı organları arasında eşgüdümü ve çalışmaların uygulamaya konmasını 

sağlamaktır. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından 4 yıllık bir süre için seçilmekte ve 

görev süresi altı yıla kadar uzatılabilmektedir. Cosimo Lacirignola, 30-31 Mayıs 2016 

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

defa MAYZEM Genel Sekreteri olarak seçilmiştir. Belirli bir aralığın ardından 1 Ocak 2017’de 

tekrar görevinin başına geçecektir. 

 

Yönetim Kurulu 
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Yönetim Kurulu, MAYZEM’in idari ve karar verici organıdır ve her bir üye ülkenin 

birer temsilcisinden oluşmaktadır. Ek olarak, OECD ve Avrupa Konseyi yetkilileri de Yönetim 

Kurulu’nda danışman olarak yer almaktadır. FAO, AOAD (Tarımsal Kalkınma için Arap 

Örgütü) ve Akdeniz Eylem Planı/Mavi Plan temsilcileri ise gözlemci üye statüsünde katılım 

sağlamaktadırlar. 

 

Yönetim Kurulu Başkanı dört yıllık süre için üyelerin 3’te 2 çoğunluğuyla 

seçilmektedir. Başkan Yardımcıları, aynı usule göre aynı süre zarfı için seçilmektedir. 2015-

2019 yılları arasını kapsayan dönem için Yönetim Kurulunun Başkanı Doç. Dr. Masum 

Burak’tır veher dönem, GTHB’den de bir temsilci Yönetim Kurulunda bulunmaktadır.. 

Yönetim Kurulu, genellikle Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kere 

toplanmaktadır.  

 

Bilimsel Danışma Kurulu 

 

Bilimsel Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından dört yıllığına görevlendirilen, 

seçkin ve alanında tanınmış kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından ortaya 

konulan sorulara yönelik görüş bildirmektedir. 

 

Denetleme Kurulu 

 

Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından atanmakta olup, MAYZEM’in dış 

denetim ile finansal yönetimini sağlamaktadır. Kurulun üyeleri ise, Akdeniz Zirai 

Enstitülerinin ev sahibi ülkelerinin Sayıştaylarında görev alan kimselerden oluşmaktadır.  

 

Akdeniz Zirai Enstitüleri 

 

Bari, Hanya, Montpellier’de ve Zaragoza’daki Enstitüler MAYZEM’in eğitim, 

araştırma ve eşgüdüm çalışmalarının çok büyük bir kısmının yapıldığı yerlerdir. Her yıl 300’ü 

burslu olacak şekilde yaklaşık 400 öğrenci tam zamanlı diploma programlarına katılmakta ve 

bunların dışında 1.000 kadar öğrenci de bu enstitülerde kısa zamanlı eğitimler almaktadırlar. 

Ülkemizden de söz konusu eğitimlere iştirak edilmektedir.  

Enstitülerde gıda üretimi ve kalite yönetimi, çevre ve doğal kaynakların yönetimi, 

kalkınma ekonomisi, yönetimi ve politikaları ile balıkçılık ve su ürünleri olmak üzere dört 

farklı alanda yirmi farklı eğitim programı bulunmaktadır. 

 

 Montpellier Yüksek Zirai Enstitüsü daha çok tarım bilimi üzerinde,  



 Bari Yüksek Zirai Enstitüsü sulama üzerinde,  

 Zaragoza Yüksek Zirai Enstitüsü balıkçılık ve tarımsal ekonomi konularında,  

 Yanya Yüksek Zirai Enstitüsü ise tarım ekonomisi konularında ihtisaslaşmıştır. 

 

Ek olarak, pek çok kısa süreli eğitim programı imkânı mevcuttur. 

 

Montpellier Akdeniz Zirai Enstitüsü 

 Montpellier Akdeniz Zirai Enstitüsü, 1962’de Fransa’da kurulmuştur. Enstitü, pek çok 

yüksek lisans programı, kısa mesleki eğitim programları ile doktora öğrencilerinin 

danışmanlıklarına katkı sağlanmaktadır. Ek olarak, diğer Akdeniz enstitüleri ile tarım ve 

kırsal alanlarla ortaklık içeren AR-GE projeleri yürütülmektedir. Enstitüdeki uzmanlık 

alanları tarım politikaları, kırsal kalkınma, gıda sistemleri ve değer zincirlerinin 

düzenlenmesi, kaynak yönetimi, kalite işaretleri ve arazı ile ilişkilidir. Ayrıntılı bilgiye 

www.iamm.fr adresinden ulaşılabilmektedir. 

 

Montpellier Akdeniz Zirai Enstitüsü 

 

 

 

Bari Akdeniz Zirai Enstitüsü 

Bari Akdeniz Zirai Enstitüsü, 1962’de İtalya’da kurulmuştur. Enstitüde, toprak ve su 

kaynaklarının yönetimi, Akdeniz meyve ve sebze ürünlerinde zararlı yönetimi, Akdeniz 

organik tarımı ile gıda ve sürdürülebilir kırsal kalkınma olmak üzere dört tematik alana 

odaklanılmaktadır. Yüksek lisans programları, eğitim programları, uygulamalı bilimsel 

araştırma ile uluslararası işbirliği programları çerçevesinde yüzlerce ortaklık eylemi 

yürütülmektedir. Ek olarak, Enstitü, uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte, gıda güvenliği ve 

sürdürülebilir kalkınma ile iletişimin desteklenmesi için Akdeniz ülkelerinde yenilikçi 

projelerin tanımlanması, tasarlanması ve uygulanması için destek sağlamaktadır. Ayrıntılı 

bilgiye www.iamb.it adresinden ulaşılabilmektedir. 



 

Bari Akdeniz Zirai Enstitüsü 

 

 

 

 

 

 

Zaragoza Akdeniz Zirai Enstitüsü (İspanya) 

 Zaragoza Akdeniz Zirai Enstitüsü, 1969’da İspanya’daki MAYZEM Enstitüsü olarak 

akredite edilmiştir. Enstitünün amaçları, Akdeniz tarımsal gıda ve doğal sistemlerinin 

sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak ile tüketicinin güvenliğini temin etmektir. 

Enstitüsünün hedeflediği, bitkisel üretim, hayvansal üretim, çevre, gıda bilimi, teknoloji ve 

pazarlama ile balıkçılık olmak üzere beş işlevsel alanı bulunmaktadır. Enstitü bünyesinde, 

yüksek lisans ile mesleki eğitim programları yürütülmektedir. Avrupa Birliği’nin finanse 

ettiği projelerin koordinasyonu dâhil olmak üzere Enstitü, çok taraflı işbirlikçi araştırma 

ağları ile programlarını desteklemektedir. 

 

Zaragoza Akdeniz Zirai Enstitüsü 

 

 



 

Hanya Akdeniz Zirai Enstitüsü 

 Hanya Akdeniz Zirai Enstitüsü, 1985 yılında Yunanistan’da kurulmuştur. Tarımsal 

politika ve kırsal kalkınma alanlarında yüksek lisans ve uygulamalı araştırma açısından 

Enstitünün çalışmaları önem arz etmektedir. Enstitü, AB, yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde 

etkin olarak çalışmalarını sürdürmektedir ve çevre ve kalkınma alanlarında kamu ve özel 

sektör ile işbirlikleri yürütmektedir. Enstitüdeki yüksek lisans programları, Akdeniz’de tarım 

ve gıdanın işlenmesi ile çevrede bilgi, analitik yetkinlik ve teknik araştırmaların 

yürütülmesini hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgiye www.maich.gr adresinden 

ulaşılabilmektedir. 

Hanya Akdeniz Zirai Enstitüsü 

 

 

 

Bütçe 

 

MAYZEM 2016 Bütçesi 2.460.178 Avro olup TAGEM tarafından sağlanan Türkiye 

Cumhuriyeti katkısı 103.363 Avro’dur. Genel Sekreterliğin bütçeesi 13 ülkenin katkıları ile 

finanse edilmektedir ve dört Enstitünün bütçesi ise genel olarak ev sahipliği yapan ülkelerce 

finansa edilmektedir. 

 

http://www.maich.gr/

