
Bakanımız Dr. Bekir PADEMİRLİ, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri 

Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus KILIÇ, 

Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan KALYONCU ve 

Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK ile Milli 

Botanik Bahçesi Müdürlüğü’nde bir araya geldi.

Bakanımız PAKDEMİRLİ, Tarım ve Orman 

alanında yapılan çalışmaları içeren sunumunu 

yaptı. Ardından da Genel Müdürümüz 

Dr. Nevzat BİRİŞİK, TAGEM’de yapılan Ar-Ge 

çalışmalarından yürütülen projelere kadar pek 

çok başlıkta açıklama yaptı.
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E V SAHİPLİĞİNDE TBMM TARIM KOMİS YONU Ü YELERİ  İLE 
MİLLİ  BOTANİK BAHÇE Sİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BİR AR AYA GELDİ
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Genel Müdürlüğümüze bağlı Araştırma 

Enstitülerinin; yeni teklif projelerinin, yürütülmekte 

olan projelerin ve sonuçlanan projelerin 

görüşüldüğü ve “Tarımsal Araştırma Mastır 

Planı” hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen 

Proje Değerlendirme Grup Toplantısı (PDG)  Web 

konferans yazılımı ile çevrimiçi olarak başladı.

Ülkemizin tarımsal araştırma öncelikleri, hedefleri 

ve politikaları doğrultusunda hazırlanan projelerin 

görüşüldüğü 2021 Yılı Proje Değerlendirme Grup 

Toplantıları; 1-27 Mart 2021 tarihleri arasında 

Pandemi nedeni ile Web konferans yazılımı ile 

çevrimiçi olarak uzaktan yapılacak olup 4 hafta 

sürdü.

Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması 

ve yayınlanmasını karara bağlamak amacıyla 

yapılan PDG Toplantısında; Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Araştırma 

Enstitülerinin teknik elemanları, Üniversite öğretim 

görevlileri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum 

kuruluşları ve kamu kuruluşları temsilcilerinden 

oluşan yaklaşık 1200 katılımcı ile gerçekleşecek. 

Konu uzmanları tarafından yeni teklif, devam eden 

ve sonuçlanan projeler hakkında sunumlar yapıldı 

ve tüm katılımcılar da bu projelere katkıda bulundu.

Proje Değerlendirme Grup Toplantısı; İlk hafta 

Toprak ve Su Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile 

Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Dairesi 

Başkanlığı’nın projeleri görüşüldü. İkinci Hafta 

Bahçe Bitkileri ve Bitki Sağlığı Araştırmaları Dairesi 

Başkanlığı, üçüncü hafta Hayvan Sağlığı –Gıda 

Yem, Hayvancılık –Su Ürünleri Dairesi Başkanlığı, 

son hafta da Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi 

Başkanlığı olmak üzere projeler görüşüldü ve 

değerlendirildi.

2021 YILI PROJE DEĞERLENDİRME 
GRUP TOPLANTILARI ÇEVRİMİÇİ 
OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin Bakü 

temasları kapsamında Azerbaycan’a giden heyette 

Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK yer aldı. 

Azerbaycan Tarım Bakanı İnam KERİMOV’la yapılan 

toplantıda Bakan PAKDEMİRLİ, tarım, hayvancılık, 

gıda, su, ormancılık ve ilgili tüm alanlarda birlikte 

çalışma niyetinde olduklarını, tüm bu konularda en 

kısa zamanda ve en iyi şekilde mesafe alacaklarını 

ve her zaman Azerbaycan halkının yanında 

olduklarını vurguladı.

İnam KERİMOV’da Türkiye ile Azerbaycan 

arasındaki tarımsal ilişkilerin daima geliştiğini 

söyledi.

Toprakların işgalden kurtarılmasında Türkiye’nin 

desteğini hissettiklerini belirten KERİMOV, o 

toprakların imar ve kalkınmasında da Türkiye’nin 

desteğini göreceklerinden emin olduğunu kaydetti.

KERİMOV, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 

yeterli bulmadıklarını, daha iyi hale getirmek için 

çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. Toplantı 

sonrasında PAKDEMİRLİ ve KERİMOV, “Tarımda 

Modern Teknolojilerin Paylaşımı ve Tarımsal Eğitim 

Konusunda İşbirliği Niyet Beyanı”na imza attı.

PAKDEMİRLİ, temasları kapsamında Azerbaycan 

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar BABAYEV 

ve Devlet Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar 

TEHMEZLİ ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye ve Azerbaycan Tarım Bakanlıkları arasında “Tarımda Modern Teknolojilerin 
Paylaşımı ve Tarımsal Eğitim Konusunda İşbirliği Niyet Beyanı” imzalandı.

TAGEM KARABAĞ’DA...
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2020 yılında çıkılan 16. Proje çağrısı kapsamında desteklenecek 27 projenin başlangıcı için imzalar atıldı. 

Pandemi sebebiyle Genel Müdürlüğümüzde STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve  Ticaret Anonim 

Şirketi firması ile tören düzenlendi.

Genel Müdürlüğümüz organizasyonuyla  2 Mart 2021 tarihinde “Türkiye - Moldova Tarımsal Ar-Ge 

Alanında İşbirliği Toplantısı” gerçekleştirildi. 

Çevrimiçi olarak düzenle-

nen toplantının açılış ko-

nuşmasını Genel Müdü-

rümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK 

yaptı. TAGEM çalışmaları-

nın ve iş birliği kapsamında 

yapılacakların masaya ya-

tırıldığı toplantıya Moldova 

Tarım, Bölgesel Kalkınma 

ve Çevre Bakanı Mihail MA-

CHIDON , Moldova Türkiye Büyükelçisi Dmitri CROITOR, FAO Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel GUTU ve taraf-

ların bakanlık uzmanları katıldı.

Özel Sektör Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 
Desteklenecek 27 Proje İçin Start Verildi

TÜRKİYE - MOLDOVA
Tarımsal Ar-Ge Alanında İşbirliği Toplantısı
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TAGEM - TÜBİTAK
ENSTİTÜLER ARASI AR-GE İŞBİRLİĞİ 

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 

TAGEM ve TÜBİTAK arasında imzalanan protokol 

kapsamında oluşturulan çalışma gruplarından 

“ENSTİTÜLERİN ARASINDA AR-GE İŞBİRLİĞİ 

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI” TAGEM Genel Müdürü 

Dr. Nevzat BİRİŞİK’in açılış konuşması başlayan 

toplantı TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 

İlhan AYDIN ile TÜBİTAK MAM Başkanı Dr. Osman 

OKUR’un koordinasyonunda Genel Müdürlüğümüzde 

gerçekleştirildi. 

Araştırma alt yapıları arasında stratejik 

iş birliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla, 

TÜBİTAK MAM bünyesinde bulunan 5 

Enstitü (Gıda, Çevre, Gen, Enerji, Kimya) 

ile TAGEM’e bağlı beş Merkez Enstitü 

(Tarla, Zirai Mücadele, Toprak Su, Lalahan 

Hayvancılık ve Milli Botanik Bahçesi) 

ve TAGEM yetkilileri bir araya geldi. 

Enstitülerin tanıtım ve faaliyetlerinin 

paylaşıldığı toplantıda öncelikli proje alanları 

değerlendirildi. “Birlikte daha güçlüyüz.” anlayışı 

ile çalışma konularında iş birliğinin geliştirilmesi 

ve büyük proje fikirlerinin olgunlaştırılması üzerine 

karşılıklı görüşmelerde bulunuldu. Bir dizi çevrim 

içi toplantı ile olgunlaştırılacak proje fikirleri üzerine 

değerlendirmeler TÜBİTAK MAM’da yapılacak toplantı 

ile olgunlaştırılacaktır.
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TAGEM ve Özel Sektör İş Birliği ile

Türkiye’nin ilk Yerli ve Milli Mobil Sistem Silaj

Balya ve Paketleme Makinasının Prototip İmalatı

Tamamlanarak Ülke Tarımına Kazandırıldı.
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Yerli ve milli kenevir çeşit geliştirme, ARGE 

yürütme konularında On Dokuz Mayıs Üniversitesi 

ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’nün yaklaşık 5 yıldır birlikte yürüttükleri 

çalışmalar meyvelerini verdi. 2019 yılında başlayan 

tescil süreci tamamlandı.

Vezir ve Narlı isimlerinde iki adet kenevir çeşidi 

Türkiye’nin ilk yerli ve milli kenevir tohumu olarak 

kayıtlara geçti.

ÇEŞİTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

VEZİR:

• Yüksek bitki boyuna sahip

• Nispeten kalın gövde çaplı

• Tohum amaçlı yetiştiriciliğe uygun

• Dallanma özeliği olan

• % 34-37 yağ oranına sahip

• % 22-25 protein içeriği olan

• THC oranı % 0,1’in altında

NARLI:

• Yüksek bitki boyu ve teknik sap uzunluğuna sahip

• Nispeten ince gövde çaplı 

• Lif amaçlı yetiştiriciliğe uygun

• Dallanma özeliği az olan

• % 33-36 yağ oranına sahip

• % 23-25 protein içeriği olan

• THC oranı % 0,1’in altında

Türkiye’nin İlk Yerli Kenevir Çeşitleri 
TAGEM-Üniversite İş Birliği ile Tescil 
Ettirildi



Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
tarafından tescillenen NİĞŞAH ve SARUHAN patates 

çeşitlerimizin ihaleyle satışı gerçekleştirilmiştir.

NİĞŞAH SARUHAN
Yumru Şekli: Uzun Oval

Kabuk Rengi: Sarı

Et Rengi: Koyu Sarı

Olgunlaşma Zamanı: Orta Erkenci

Verim ort. (kg/da): 4900

Nişasta Oranı (%): 13-15

Kuru Madde Miktarı (%): 19-21

Kullanım Şekli: Yemeklik-Parmak Patates

Çiçek Rengi: Beyaz

Bitki Tipi: Ara Tip

Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik

Yumru Şekli: Kısa Oval

Kabuk Rengi: Sarı

Et Rengi: Açık Sarı

Olgunlaşma Zamanı: Orta Erkenci

Verim ort. (kg/da): 4720

Nişasta Oranı (%): 12-13

Kuru Madde Miktarı (%): 17-18

Kullanım Şekli: Yemeklik

Çiçek Rengi: Beyaz

Bitki Tipi: Ara Tip

Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
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Dünya Markası
TÜRK KİRAZI
Türkiye dünyada en çok kiraz üreten ülke olup; 
dünya kiraz üretiminin yaklaşık % 26’sını 
karşılamaktadır.

Anavatanı Türkiye olan kiraz, gösterişli meyveleri 

ve lezzetiyle tüm dünyada tüketicilerin tercih ettiği 

meyvelerin arasında yer almaktadır. Hemen hemen 

ülkemizin her bölgesinde yetiştiriciliği yapılsa da ticari 

olarak üretiminin yapıldığı başlıca iller; İzmir, Konya, 

Bursa, Manisa, Afyon, Isparta, Amasya ve Çanakkale’dir.

Türkiye dünyada en çok kiraz üreten ülke olup; 

Dünya kiraz üretiminin yaklaşık % 26’sını 

karşılamaktadır. Son 20 

yılda üretim ve ihracatta 

çok büyük gelişmeler 

olmuştur.

Nitekim 2000’li 

yıllarda 230 bin ton 

olan üretim % 286’lık artış 

ile bugün 660 bin tona, 12.000

ton olan ihracat miktarıda % 666’lık artış ile 80.000 

tona yükselmiştir.

Peki, bu başarı nasıl gerçekleşti? Burada, 0900 Ziraat 

çeşidinin hakkını teslim etmek gerekir. 1990’lı yılların 

sonlarında Avrupa pazarına giren 0900 Ziraat çeşidi, 

hak ettiği yeri bularak Avrupa’da “Türk Kirazı” olarak 

tanınmıştır. Bakanlığımız tarafından verilen 

eğitimler ve desteklerin büyük katkısı 

olmuştur. İhracatcı firmalar, pazar talebini 

iyi analiz etmiş, üreticilerin üretim 

pratikleri, hasat, ön soğutma ve nakliye 

konularında bilinçlenmelerine 

katkı sağlamışlardır. Özellikle 

ön soğutma, muhafaza, işleme 

ve paketleme konusunda 

yapılan yeni teknolojik 

yatırımlar, ürünün 

tüketiciye daha 

kaliteli, taze ve 

sağlıklı ulaşmasını 

sağlamıştır.

Ancak pazarda mevcut 

konumu korumak ve her geçen 

gün artan üretim maliyetlerini azaltmak adına bugün, 

daha bodur ağaçlarla modern yetiştirme tekniklerinin 

uygulandığı bahçe tesislerinin sayısını artırmak 

kaçınılmaz olmuştur. Dünyada son yıllarda üretimde 

yaygın olarak kullanılmaya başlanan bodur anaçlar, 

hasat ve budama maliyetlerini azaltmaktadır. Kirazda 

9
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hasat işçiliği, toplam üretim maliyeti içinde önemli bir 

yere sahiptir. Çöğür anaçlı bahçelerde, bir kişi günde 40-

50 kg kiraz hasat ederken bodur anaçlarla tesis edilmiş 

ve uygun terbiye sisteminin kullanıldığı bahçelerde, bu 

rakam 100 kg’ın üzerine çıkabilmektedir. Bu dönüşüm 

gerçekleştirildiğinde, dış pazarda rekabet gücümüz 

daha da kuvvetlenecektir. Bunun yanında markalaşma 

konusunda atılması gereken adımları da unutmamak 

gerekir.

Türkiye kiraz üretim ve ihracını artıracak bir başka konu 

da ihracatın yaklaşık %80’ini oluşturan 0900 Ziraat 

çeşidinden daha erken ve geç olgunlaşan çeşitlerin 

üretime dahil edilerek üretim ve ihracat sezonunun 

uzatılmasıdır. Bu konuda, 2000’li yılların başlarında 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-

Yalova ve Meyvecilik Araştırma Enstitüsü-Eğirdir’de 

ıslah çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmalardan, 

yakın gelecekte yeni çeşitler tescil ettirilerek üretime 

dahil olacaktır.

Ülkemizde, farklı rakımlarda yapılan üretimle Mayıs 

ayından Ağustos ayının ortalarına kadar pazara 

taze kiraz meyvesi sunmak mümkündür. Pazarda 

daha rekabetçi bir paya sahip olabilmek için hasat 

yelpazesini daha da genişletecek erkenci ve geçci, 

istikrarlı ürün veren, raf ömrü uzun, yola dayanıklı, 

kaliteli çeşitler ve bodur anaçlar kullanılarak modern 

bahçelerin tesis edilmesine ihtiyaç vardır. Ayrıca tesis 

edilecek bu bahçelerde, pazar istekleri doğrultusunda, 

insan ve çevre sağlığına uygun üretim yaparak, Avrupa 

pazarındaki payımızı artırmak ve Uzak Doğu pazarına 

girmek hedeflenmektedir.

Teşcile sunulan, 0900 Ziraat çeşidinden 10 gün sonra olgunlaşan 

MAREM-K1

Burak kiraz çeşidi (Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü)
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MEYVECİLİK
PROJELERİMİZDEN...

1. Projenin Adı: Meyve Suyu Sanayisine Uygun Zerdali 

(Prunus armeniaca L.) Tiplerinin Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş: Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü /ERZİNCAN

Proje Çıktıları: S.Ç.K.M asit verim aroma pup rengi gibi 

özellikleri değerlendirilerek yüksek vasıflı 20 tip(33, 34, 

15, 42, 121, 142, 70,59, 120, 122, 16, 114, 27,30, 85, 110, 

112, 135, 22, 93 ) seleksiyon II aşamasına aktarılmıştır. 

Seleksiyon II aşamasında aynı koşullarda yetiştirilen 

tiplerimizin performansları mukayese edilerek üstün 

nitelikleri olan tip veya tipler tescile sunularak bu 

konudaki eksiklik giderilmeye çalışılmaktadır.

2. Projenin Adı: Farklı Dikim Sıklığı ve Terbiye 

Sistemlerinin Şeftalide Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Yürütücü Kuruluş: Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 

Eğirdir/ISPARTA

Proje Çıktıları: Yapılan incelemeler sonucunda, dekara 

en fazla kümülatif verim ince-iğ terbiye sisteminden 

elde edilmiş olup bunu Y-trellis, merkezi Lider ve goble 

sistemleri takip etmiştir. Dikim sıklığına göre; 1m ile 

dikilmiş mesafelerdeki kümülatif verim fazla fidan 

bulundurmaları açısından ön plana çıkmıştır. Karlılık 

açısından ise ince iğ sistemi 1m ve Y-trellis sistemi 

1m uygulamaları en üst seviyede olurken 2 metreye 

dikilmiş Merkezi lider sisteminin de ince iğ ve Y-trellis 

2m ye dikilmiş ağaçlar ile benzer karlılığa ulaştığı 

belirlenmiştir. Meyve kalite özellikleri bakımından 

önemli farklılıklar bulunmaması genel olarak terbiye 

şekillerinin ve dikim mesafelerinin bu bakımdan 

istikrarlı bir etkiye sahip olduğunu göstermekte olup 

‘Monroe’ şeftali çeşidinde tüm uygulamaların meyve 

kalitesini olumsuz etkilemediği ortaya çıkmıştır. GF 

677 anacı üzerine gelişme kuvveti daha zayıf ve yayvan 

gelişen ‘Monroe’ şeftali fidanlarında hem kümülatif 

verim ve karlılık açısından hem de uygulanabilirlik 

açısından, meyve kalitesi de olumsuz etkilenmeden 

İnce iğ ve Y-trellis sistemleri ile 1 m dikim mesafesi ile 

yetiştiricilik yapılmasının uygun olduğu düşünülmüştür.
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3. Projenin Adı: Farklı Islah Yöntemleri ile Yeni Kiraz 

Çeşitlerinin Geliştirilmesi / Mutasyon ve Melezleme 

Yolu ile Kendine Verimli ve İhracata Uygun Kiraz 

Çeşitlerinin Elde Edilmesi

Yürütücü Kuruluş: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü/YALOVA

Proje Çıktıları: Projesi kapsamında geliştirilip 2 çeşit 

tescil edilmiştir. Farklı kombinasyonlardan elde edilen 

melez bireylerin seleksiyonuna devam edilmektedir.

5. Projenin Adı: Kiraz, Elma ve Şeftalide Göz Yönetiminin 

Ağaçların Erken Meyveye Yatması, Verim ve Meyve 

Kalitesi Üzerine Etkisi

Yürütücü Kuruluş: Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü /SAMSUN

Proje Çıktıları: Elde edilen bulgulara göre ağaç 

ölçüm değerleri kiraz ve şeftalinin göz yönetimi 

uygulamalarında daha yüksek bulunmuştur. Farklılıklar 

elmada genel olarak kayda değer olmamıştır. Tüm 

kombinasyonlarda meyve ağırlığı ve SÇKM değerleri 

bakımından uygulamalar arasındaki farklılıklar önemli 

olmazken, kümülatif verim değerlerinin göz yönetimi 

uygulamalarında kontrole göre daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.

4. Projenin Adı: Yerli ve Yabancı Değişik Badem 

Çeşitlerinin Gaziantep İlindeki Performanslarının 

Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü /

GAZİANTEP

Proje Çıktıları: Projenin fidanları; 2009 yılı Eylül ayında, 

Garrigues yozları üzerine çeşit ve tiplerin aşılanması 

ile üretilmiştir. Bahçeler; tesadüf blokları deneme 

desenine göre, 3 tekerrürlü 4x6 m aralıklarla, 2010 

yılında Gaziantep’te Dr. Ahmet Münir Bilgen İşletmesi ile 

Mardin ili Kızıltepe ilçesine tesis edilmiştir. 2016 yılında 

Mardin lokasyonundaki bahçede Gövde Çukurlaşma 

Virüsü (Stem Pitting) hastalığı nedeniyle bitkilerin 

gelişiminde önemli ölçüde gerileme olmasından dolayı 

bu lokasyon projeden çıkarılmıştır. Proje sonunda 

yapılan Tartılı Derecelendirme Puanlamasına göre 

Guara, Marta, T4, Ferraduel ve Ferragnes çeşitleri 

en yüksek puanları almıştır. Bu çeşitler Gaziantep 

ekolojisindeki badem yetiştiricilerine ve fidan 

üreticilerine tavsiye edilmektedir.
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6. Projenin Adı: Bazı Taze Sofralık İncir Çeşitlerinin 

Uygun Hasat Zamanının Depolama Raf ömrü ve 

Taşımaya Dayanım Performanslarının Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş: İncir Araştırma Enstitüsü /AYDIN

Proje Çıktıları: 20 günlük depolama süresi sonunda 

Yeşilgüz sert olgun ve Siyah Orak 2/3, 1/3 renkli 

aşamada hasat edilen çeşitlerine ait meyvelerin diğer 

çeşitlere göre daha dayanıklı olduğu gözlenmiştir. 

Partenokarp Siyah Orak incir çeşidinin, erken Haziran 

döneminde olgunlaşan meyveleri irilik kriteri açısından 

daha iri, depo dayanımı açısından ise olumlu özellikler 

taşımaktadır. Ağustos döneminde olgunlaşan, özellikle 

meyve kabuğunun 1/3 renklendiği olgunluk aşamasında 

hasat edilen meyvelerinin küçük olmasından dolayı 

farklı ambalaj materyalleri ile pazarlanabileceği 

saptanmıştır.

7. Projenin Adı: Organik Tarımda Hasat Sonrası 

Teknolojilerinin Kullanılması Organik Taze İncirin 

Dondurularak Muhafazasının Optimize Edilmesi.

Yürütücü Kuruluş: İncir Araştırma Enstitüsü /AYDIN

Proje Çıktıları: Projede yürütülmesi planlanan, tüm bu 

çalışmalar sonucunda elde edilecek verilerden, incir 

üretiminin başından sonuna kadar olan süreç içindeki 

tüm paydaşları (incir üreticisi, fidan üreticisi firmalar, 

yayımcı danışmanlık hizmeti veren kişi ve kontrol 

görevi yapan resmi kuruluşlar, inciri sanayi olarak 

işleyen özel sektör, ve şirketler, tüketici) doğrudan ya 

da dolaylı olarak yararlanacaktır.

8. Projenin Adı: Organik Tarımda Hasat Sonrası 

Teknolojilerinin Kullanılması Organik Taze İncirin 

Dondurularak Muhafazasının Optimize Edilmesi.

Yürütücü Kuruluş: İncir Araştırma Enstitüsü /AYDIN

Proje Çıktıları: Projede yürütülmesi planlanan, tüm bu 

çalışmalar sonucunda elde edilecek verilerden, incir 

üretiminin başından sonuna kadar olan süreç içindeki 

tüm paydaşları (incir üreticisi, fidan üreticisi firmalar, 

yayımcı danışmanlık hizmeti veren kişi ve kontrol 

görevi yapan resmi kuruluşlar, inciri sanayi olarak 

işleyen özel sektör, ve şirketler, tüketici) doğrudan ya 

da dolaylı olarak yararlanacaktır.
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9. Projenin Adı: Türkiye’de Muz Seleksiyonu ve 

Karekterizasyonu-2 (Seleksiyonla Elde Edilmiş Muz 

Tiplerinin Performanslarının Belirlenmesi)

Yürütücü Kuruluş: Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü /MERSİN

Proje Çıktıları: Ülkemiz muz üretiminin arttırılabilmesi 

için yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla 2007 

yılında TAGEM Destekli “Türkiye’de Muz Seleksiyonu ve 

Karakterizasyonu-1” projesi başlatılmış ve 2010 yılında 

bitirilmiştir. Bu proje çıktıları ile 2011 yılında yine TAGEM 

tarafından desteklenen  “Türkiye’de Muz Seleksiyonu 

ve Karakterizasyonu-2 (Seleksiyonla Elde Edilmiş Muz 

Genotiplerinin Performansının Belirlenmesi)” projesi 

başlatılarak 2016 yılında sonuçlanmıştır. Bu projeler 

kapsamında  üstün özellikleri belirlenen yeni muz 

çeşidi 2019 yılında  tescil ettirilmiştir. 

Alata Azman isimli muz çeşidinin, çeşit koruma 

işlemleri yapılmış ve üretim hakkı satışı 2019 yılında 

özel sektöre devredilmiştir.  Özel sektör aracılığıyla muz 

fideleri Ülkemiz üreticilerinin hizmetine sunulmuştur.

11. Projenin Adı: Çekirdeksiz, Dikensiz ve Periyodisite 

Göstermeyen Mutant Yerli Mandarin ve Yerli Yuvarlak 

Limon Tiplerinin Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü ANTALYA

Proje Çıktıları: Proje ile elde edilmiş olan Ertuğrul 

Bey mandarin çeşidi,  2020 yılında tescil edilmiştir. 

Ertuğrul Bey mandarin çeşidi, ebeveyni olan 18-20 adet 

çekirdekli Yerli mandarin (Bodrum) mandarininden 

mutasyon ıslahı yoluyla elde edilmiştir. 

Ertuğrul Bey çeşidi ticari çekirdeksiz (0,8 – 1 adet/

meyve) bir çeşittir. Bu çeşit kendine özgü aromalı ve 

ince kabuklu, kolay soyulan meyvelere sahiptir. Aralık-

Ocak aylarında hasat edilmektedir.  

10. Projenin Adı: Kahramanmaraş ve Adıyaman İlleri 

Zeytin Seleksiyon Islahı

Yürütücü Kuruluş: Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü / KAHRAMANMARAŞ

Proje Çıktıları: 2015-2019 yıllarında Kahramanmaraş 

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen 

“Kahramanmaraş ve Adıyaman İlleri Zeytin Seleksiyon 

Islahı” projesi kapsamında yapılan seleksiyon ıslahı 

çalışmaları sonucunda Sultani çeşidi tescil edilmiştir. 

Kahramanmaraş’taki eski zeytinliklerde yaygın olarak 

yetiştirilmektedir. Yağ oranı %27 civarındadır. Yeşil 

sofralık ve yağlık olarak değerlendirilir. Ağacı kuvvetli 

ve yayvan gelişim gösterir. Meyvesi orta iriliktedir. Yağ 

kalitesi yüksektir.
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Poultry Studies, 1930 yılında kurulan Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nün kanatlı hayvan 

yetiştiriciliği konularında bilimsel araştırma makale ve derlemeleri içeren akademik bir yayınıdır. Poultry 

Studies (PS), ülkemizde ilk defa 1972 yılında Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü (TAE) tarafından yayınlanan 

uluslararası bir dergidir. 2016 yılından itibaren TR dizinde taranmaya başlayan dergi aynı zamanda digital 

ortamda hizmet vermektedir.

Poultry Studies, Journal of Poultry Researche (JPR) dergisinin devamı olup yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) 

yayınlanır. Hedefi kapsamında kanatlı hayvan yetiştirme ve ıslahı, fizyoloji, genetik, üreme, beslenme, 

davranış, bağışıklık sistemi, koruyucu hijyen, ürün yönetimi, işlevi ve kullanımı ile biyoteknoloji vb. 

anlarda temel ve uygulamalı bulguları değerlendiren araştırma makaleleri, derleme, olgu sunumu gibi 

yayınları İngilizce dilinde kabul eder ve yayınlar. Tüm makaleler herhangi bir işlem ücreti olmaksızın 

yayınlanmaktadır ve yazarlar eserlerinin telif haklarını saklı tutarlar. Açık erişim olan dergiye okuyucular, 

www.poultrystudies.org adresinden abonelik gerekmeksizin erişebilirler. 

POULTRY STUDIES
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“Ülkemizin ilk tescilli tropik meyveleri 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğümüz tarafından tescil ettirilmiştir”

Ülkemiz sahip olduğu iklim özellikleriyle birçok 

meyvenin yetiştiriciliğine uygundur. Özellikle Akdeniz 

sahil kuşağının iklim özellikleri, Alanya, Gazipaşa ve 

Anamur ilçelerinin kış soğuklarına karşı nispeten daha 

korunaklı ve mikroklima özellik göstermesi nedeniyle bu 

bölgede açık arazi şartlarında bile birçok tropik meyve 

yetiştirilebilmektedir. Belirtilen coğrafyada arazilerin 

sınırlı olması, üreticilerin kısıtlı alanlardan daha fazla 

gelir elde etmek istemeleri, ülkemizde yetiştirilen tropik 

meyvelerin tatlarının çok daha iyi olması bunun yanında 

tüketicilerin yeni meyve türlerine olan ilgisi tropik meyve 

üretimine yönlenmesindeki en büyük etkenlerdendir.

Ülkemizin tropik meyveciliği 1940’lı yıllarda muzla 

başlamıştır. 2000’li yılların başından itibaren ülkemize 

değişik yollarla birçok tropik meyve getirilerek üretici 

bahçelerinde hobi olarak yetiştirilmeye başlanılmıştır. 

2012 yılında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

koordinatörlüğünde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü (BATEM)  ve Akdeniz Üniversitesi ile birlikte 

başlatılan bir proje kapsamında ABD’den  

‘pitaya, passiflora, mango, longan, 

litchi ve guava’ türlerine ait toplam 

11 adet çeşit getirilmiştir. 

Bu çeşitlerin adaptasyon 

çalışmaları Gazipaşa 

ilçesinde açık 

arazi şartlarında gerçekleştirilmiştir. Proje sonucunda 

bu türlerin belirtilen bölgede yetiştiriciliğinin 

yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar 

gözönünde bulundurularak 2018 yılında 1 adet passiflora 

ve 2 adet pitaya çeşidi, 2020 yılında ise 1 adet mango, 2 

adet litchi ve 1 adet longan çeşidi Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir. Bu 

çeşitler aynı zamanda ülkemizin ilk tescilli tropik meyve 

çeşitleridir. 

Başarı ile tamamlanan ve sonucunda çeşit tescilleri 

yapılan bu projeden sonra bölgemizde passiflora, 

pitaya ve mango türlerinde çok ciddi bahçe tesisleri 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  Tropik meyve 

türlerinde homojen bir üretim yapılması için adına doğru, 

tescilli sertifikalı fidanlarla bahçelerin tesis edilmesi, 

adaptasyon çalışmalarının sonucuna dikkat edilmesi 

çok önemlidir. Bu çalışmalar sonucunda bu türlerin 

yetiştiricilik alanları kısmen açık arazide ama çoğunlukla 

sera ortamlarında Akdeniz ve Ege Bölgesinin sahil 

kesimlerine doğru genişlemiştir. Özellikle serada mango 

yetiştiriciliği çok hızlı bir şekilde artış göstermektedir. 

BATEM tarafından yürütülen projelerle; başta kahve 

olmak üzere, carambola, sapodilla, mamey 

sapote, black sapote, soursoup, 

cherimoya ve wampee türlerine ait 

çeşitler getirilerek adaptasyon 

çalışmalarına devam 

edilecektir.

Ülkemizde Tropik
Meyve Yetiştiriciliği



ÇELTIĞIN BABASI
Dr. Halil SÜREK
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İzmir’in Bayındır kazasının, bir orman köyü olan 

Kızılcaağaç köyünde 1955 yılında doğdum. İlk öğrenimi 

aynı köyde, beş sınıfın bir arada eğitim gördüğü bir 

sınıfta ve orta öğrenimi Bayındır Ülfet Onart Lisesinde 

tamamladıktan sonra, 1973 yılında Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakültesine kayıt olarak, 5 yıllık eğitimden 

sonra, 1978 yılında, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 

Bölümünden, bölüm birincisi olarak mezun oldum.

Üniversiteden mezun olduktan sonra,  20 Kasım 1978 

tarihinde, Edirne’de bulunan, o zamanki adı Edirne Zirai 

Araştırma enstitü olan kuruluşta göreve başladım.  

Enstitüde çeltik araştırmaları konusunda çalışmakla 

görevlendirildim. 1981 yılı başından, emekli olduğum 31 

Ocak 2020 tarihine kadar enstitüde, çeltik araştırmaları 

projesi lideri olarak aralıksız bir şekilde görev yaptın. 

Enstitüdeki çeltik konusundaki çalışmam yanında, 

Hububat, Genetik ve Islah bölümü Başkanlıklar ile 11 yıl 

Müdür Yardımcılığı gibi görevi de yürüttüm.

1982 ve 1983 yılları arasında, çeltik araştırmaları 

konusunda, İtalya’da düzenlenen bir yıl süreli eğitim 

kursuna katıldım. Bu eğitimin bana en önemli katkısı, 

çeltik tohumluk üretimi konusunda gerekli olan bilgileri 

edinmem olmuştur.  1991 ve 1993 yılları arasında da 

İngiltere’de Galler Üniversitesi’nde genel bitki ıslahı 

konusunda, “Kültürü Yapılan Yulafta (Avena sativa L.) 

Enzim Varyasyonu ve Bazı Major Genlerin Kantitatif 

Karakterlerle İlişkisi”  konusunda hazırladığım tez ile  

master çalışmamı tamamladım. 1994 yılında, Namık 

Kemal  Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bölümünde, 

doktora  çalışmamı tamamladım. Doktora konum  

“Çeltikte (Oryza sativa L.) Bazı Önemli Agronomik 

Karakterlerin Kalıtımı Üzerine Araştırmalar”’dır.  

Enstitüde göreve başladığım yıllarda, çeltik konusunda 

çözüm bekleyen bir çok sorun bulunmaktaydı: 

Ülkemizde geliştirilmiş herhangi bir çeltik çeşidi 

bulunmuyordu, ülkemizin çeltik tohumluk ihtiyacı, 

başta İtalya olmak üzere, yurt dışından ithal edilen 

tohumluklarla karşılanıyordu ve ekimden hasada kadar, 

çeltik yetiştirilmesinde; sulama, gübreleme, yabancı ot 

kontrolü ve ekim yöntemleri gibi bir çok konuda çiftçiye 

tavsiye edilebilecek pratik bilgiler bulunmuyordu. 

Ayrıca, ülkemizde bazı yıllar sorun yaratan hastalık 

ve zararlılar konusunda da çalışma ve bilgi birikimine 

ihtiyaç duyuluyordu.

Islah ettiğim ilk Türk Çeltik Çeşitleri, 1990 yılında, Trakya, 

Meriç, Ergene, Altınyazı, ve İpsala isimleri altında  tescil 

TAGEM’de 
İz Bırakanlar...
Dr. Halil SÜREK
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edilmişlerdir. Bunları, 1992 yılında Serhat-92, 1995’de 

Sürek-95 ve 1987’de Osmancık-97 çeşitlerinin tescili 

takip etmiştir. Ayrıca, 2000 yılında Kıral, Yavuz ve Demir 

çeşitleri 2002 yılında ise Gönen, Neğiş ve Kargı,. 2004 

yılında ise Kırkpınar, Edirne, Halilbey ve Ece, 2006’da 

Şumnu, 2007’de Durağan ve Kızıltan, 2009’da Tunca 

ve Gala, 2011’de Efe, Çakmak, Paşalı ve Hamzadere , 

2013’de Manyas Yıldızı, Tosya Güneşi, Biga İncisi, Yatkın, 

Küplü, Mis 2013, Sürek M711 ve Kale, 2015’de Balaban, 

Ülfet, Sarhan ve Siyah-1, 2017’de Boyabatkalesi, Gemici, 

IMI 2521 CL, IMI 2554 CL, Sur CL, Köprü CL ve Özgür 

CL, 2018’de Güneş CL, Rekor CL, Aslı, Zeybek, Bereket, 

Yıldız, İnci, 2019’da Turbo CL, Degirmen CL, Efsane CL, 

Aga, Haziran ve Hasat, 2020’de Kirişhane, TARİ 2020, 

Yanmaz, Aliço, Kristal CL, Damla CL, Ormanlı CL, Pınar 

CL, Reis CL, İskender CL  çeltik çeşitleri tescil edilmiştir. 

Geliştirdiğim toplam çeşit sayısı; bazı introdüksiyon 

çeşitleri ile yeni tescil edilecek olanlar da ilave edildiğinde 

80’in üzerindedir. Bu çeşitlerin, geliştirilmesi sırasında, 

melezlemeden-tesciline kadar geçen süreçte, birinci 

derecede seçici ve karar verici olarak görev aldım. Bu 

çeşitlerin geliştirilmesinde; uzun süre enstitüde, çeltik 

gibi çalışma koşulları zor olan bir üründe, sabırla 

çalışmaya devam etmem ve çalışma materyalini çok 

iyi şekilde tanımam etkili olmuştur. Şu anda uzun yıllar 

ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde, geliştirilmiş ıslah 

materyali, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 

mevcuttur. Geliştirmiş olduğum çok sayıdaki genetik 

materyal, Ulusal ve Uluslar arası (IRRI’de) gen bankasına 

dahil edilmiştir. Geliştirdiğim ve yurtiçi veya yurt dışından 

sağladığım toplam 2500 civarındaki genetik materyal, 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü gen bankasında 

depolanmaktadır.  
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Geliştirilen bu çeşitlerden, Osmancık-97 çeşidi ülkemiz 

çeltik tarımına önemli katkılar sağlamıştır. 1990’lı 

yıllarda, çeltik sektörünün ucuz ithal pirinç ile rekabet 

edememesi sonucu,  çeltik ekimi ancak, geleneksel 

çeltik ekim bölgelerimizde belirli alanlarda yapılabilir 

hale gelmiş ve toplam ekim alanı 350-400 bin dekarlara 

düşmüştür. Osmancık-97 çeşidinin üretimde yer 

almasından sonra, birim alandan alına çeltik verimi, 

dekara 500 kg’lardan 800 kg’ın üzerine çıkmış ve 

ithal pirinç ile rekabet kolaylaşmıştır. Bunun sonucu, 

ülkemizdeki toplam çeltik ekim alanı bir milyon dekarın 

üzerine çıkmıştır. Buna paralel olarak çeltik üretimi de 

artmış ve ithalat azalmıştır. Osmancık-97 çeşidi çeltik 

çiftçisinin refah seviyesini yükseltmiştir. Pirinci, ülkemiz 

ve bütün dünyada tanınan bir marka haline gelmiştir. 

Osmancık-97 yurt dışında Bulgaristan’da da aynı isim 

altında tescil edilmiş ve bu ülkede de çeltik ekim alanı 

ve üretiminin artmasına da önemli katkılar sağlamıştır. 

Ayrıca, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerde de 

üretimde kullanılmıştır.

Geliştirdiğim çeşitlerden, Osmancık-97 yanında, Yatkın, 

Efe, Çakmak, Halilbey, Kızıltan, Edirne, Gönen, Rekor 

CL, Köprü CL, Güneş CL, Efsane CL, Aslı ve Zeybek gibi 

çeşitler hala üretimde kullanılmaktadır.

1960 ve 1970’li yıllarda, ülkemiz çeltik tohumluk ihtiyacı, 

başta İtalya olmak üzere yurt dışından ithal edilen 

tohumluklarla karşılanıyordu. Çünkü, çiftçiler yerli 

üretilen tohumluğa itibar etmiyorlardı, ancak, yurt 

dışında İtalya’daki eğitimim sırasında edindiğim bilgiler 

ışığında, 1980’li yılların ortalarında hazırlamış olduğum 

tohumluk üretim programı sonucunda, yerli tohumluk 

üretimine başladık, yaptığımız eğitim ve yayım faaliyetleri 

sonucunda, çiftçilerimizin yerli üretim tohumlara güven 

kazanmalarını sağladık. Bugün ülkemiz çeltik tohumluk 
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ihtiyacı, tamamen yerli üretimle karşılanmakta ve 

ülkemiz her yıl yurt dışına çeltik tohumluk ithalatı için 

önemli miktarda para ödememektedir. 

Çeşit geliştirme yanında, ekim zamanı, ekim metotları, 

gübreleme, sulama, hasat ve harman gibi bir çok 

yetiştirme tekniği konusunda çalışmalar yürüttüm ve 

elde edilen sonuçları, farklı eğitim ve yayım araçları 

ile çiftçilere ulaştırdım.  Bugün çiftçilerimize tavsiye 

edilebilecek yetiştirme tekniği paketleri mevcuttur. 

Ayrıca, son 20 yılda, çeltikte mekanizasyon konusunda 

önemli gelişmeler elde edilmiştir. Bu mekanizasyonun 

sağlanmasında, çiftçilere bilgi sağlama konusunda  

önemli katkılar sağladım.

Çeltik tarımı konusunda, çiftçilerin eğitimini sağlamak 

için çiftçi broşürleri hazırladım. Bu broşürler, bakanlık 

ve enstitü tarafından basılıp çiftçilere dağıtılmıştır. 

Ayrıca, eğitim konusunda,  çeltik ekilen bölgelerde birçok 

çiftçi seminerine konuşmacı olarak katıldım. Eğitim 

çalışması faaliyetlerim, sadece Trakya bölgesi ile sınırlı 

kalmamıştır. Aynı zamanda, çeltik ekiminin önem taşıdığı 

Çorum, Samsun, Kastamonu, Sinop, Çanakkale, Bursa, 

Balıkesir, Bolu, Çankırı, İstanbul, Adana  ve Düzce gibi 

illerde de çiftçi seminerleri verdim. Ayrıca, Bakanlığımız 

yayın dairesi başkanlığının hazırlamış olduğu, eğitim 

filmlerinin senaryolarını hazırladım ve çekimlerinde 

danışmanlık yaptım. Bunun yanında, çok sayıdaki yerel 

ve ulusal televizyon kanallarına konuşmacı olarak 

katılarak, eğitim ve yayım çalışmalarında bulundum.

Ülkemizde çeltik tarımı, üretimi ve pazarlanması 

konularında, politikalar oluşturulması, çiftçilerin 

bu konularda bilgilendirilmesi hususlarında da, 

çalışmalarda bulundum. Çeltik konusunda ülkemizde, 

fazla çalışan araştırmacı olmaması nedeniyle, çeltiğin 

her konusu ile ilgilenmek zorunda kaldım. Bunun 

sonucu, hastalık, zararlı, teknoloji ve ekonomi gibi 

disiplin dallarında da araştırma faaliyetleri yürüttüm.

Yurtiçi ve yurt dışında düzenlenen, konu ile ilgili bir 

çok sempozyum, konferans, çalışma gurubu ve benzer 

toplantılara tebliğ sunmak üzere veya davetli konuşmacı 

olarak katıldım. Ayrıca, Bulgaristan, Makedonya, 

Ukrayna, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde 

çeltik tarımının geliştirilmesi konusunda, çalışmalarda 

bulundum.

FAO tarafından, 1990 yılında Akdeniz havzasında çeltik 

yetiştirilen ülkeler arasında, Rusya ve Balkan ülkeleri 

dahil, çeltik araştırmaları konusunda bir Network 

oluşturulmuştur. Ülkemizde bu Network’e dahil 

edilmiştir. Bu Network kapsamında, ülkemizi temsil ettim. 

Bu Network’e ülkemizin dahil edilmesinde önemli rol 

aldım. Ayrıca, ılıman iklim bölgelerinde çeltik yetiştirilen 

ülkeler arasında düzenlenen Uluslararası Ilıman İklim 

Kuşağı Çeltik Araştırmaları Konsorsiyumunda, ülkemizi 

temsil ettim.

Türk Gıda Kodeksi çerçevesinde, Tarım ve Orman 

Bakanlığının 2001, 2002 ve 2011 yıllarında yayınlamış 

olduğu çeltik ve pirinç kodekslerinin hazırlanmasında, 

aktif rol alarak, önemli katkılarda bulundum. 

Yapmış olduğum araştırmaların sonuçlarını ve çeltik 

konusunda,  uzun yıllar çalışmam sonucu elde etmiş 

olduğum tecrübelerimi, bu konu ile ilgilenen kişilere 

aktarmak amacı ile yurtiçi ve yırt dışında çok sayıda 

makale yayınladım.



22

Çeltik konusunda, ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı 

ve Üniversitelerde, çalışan fazla uzmanın bulunmaması 

veya uzun yıllar bu konuda mesai harcayan kişilerin 

olmaması nedeniyle, çeltik tarımı konusunda yayınlanan 

detaylı bilgileri içeren Türkçe bir eser bulunmuyordu. 

2002 Mart ayında yayınlanan “ÇELTİK TARIMI”  kitabım, 

bu eksikliği, büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Bu 

kitap; çeltiğin her konusunda çalışan, çiftçi, fabrikatör, 

pazarlamacı, araştırıcı ve üniversite öğrencileri gibi 

kişilerin, ihtiyaç duyacağı bilgileri içermektedir. 

Bundan 40 yıl önce, ülkemiz çeltik tarımı ve sektörü 

dünyada pek bilinmiyordu veya tanınmıyordu. Ancak, 

yaptığımız çalışmalar sonuncunda, elde edilen 

gelişmeler ışığında, günümüzde tanınır hale gelmiştir. 

Bölge veya dünya ülkeleri ile uluslararası kuruluşlar, 

uluslararası bir proje hazırlanmasında, bir konsorsiyum 

veya çalışma gurubu oluşturulmasında ülkemizi de 

dikkate alarak, çalışmalara davet etmektedirler.

Yapmış olduğum çalışmalardan dolayı, Ziraat 

Mühendisleri Odasının 2002 yılı hizmet ödülü ile 

ödüllendirildim. Ülkemiz çeltik tarımına yapmış 

olduğum katkılar nedeniyle, Bakanımız M. Mehdi 

EKER tarafından, 2013 ekim ayında bir başarı plaketi 

ile ödüllendirildim. Yine Türk çeltik tarımına yapmış 

olduğum katkılardan dolayı, Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip ERDOĞAN tarafından, 26 Temmuz 2019 tarihinde 

bir vefa plaketi ile ödüllendirildim. Ayrıca,  Başta, Pirinç 

Değirmencileri Derneğinden 2002’de, Bitki Islahçıları Alt 

Birliğinden 2013’de ve çok sayıdaki sivil toplum örgütü, 

kuruluş ve kişiden plaket ödülleri aldım.  Evli ve iki 

çocuk babasıyım, İyi derecede İngilizce ve orta derecede 

İtalyanca bilmekteyim. 
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