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1. Genel Çerçeve 
Bitkisel üretimin temel girdisi olan tohumluk ve fide/fidan, verimli ve kaliteli bir bitkisel 
üretimin ön koşuludur. Geçmişte dünyada tohumluk ticareti oldukça sınırlı düzeyde 
yapılırken, özellikle son yirmi yıl içerisinde uluslararası tohumluk sektörü çok hızlı bir 
büyüme göstermiştir. Uluslararası tohumluk ticaretinin artması, özellikle tohumluk üretim 
programları yetersiz olan ülkeler için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye’de tohumluk 
dış ticaret değerleri incelendiğinde birkaç bitki dışında ithalat değerlerinin ihracat 
değerlerinden fazla olduğu görülmektedir. Ülkemizde üretimi yapılan yabancı orijinli çoğu 
meyve türlerine ait çeşitlerin/anaçların tescili ve ıslahçı hakları konusundaki boşluk ve 
aksamaların yanı sıra önemli ve zengin bir meyve genetik kaynağına sahip olduğumuz 
dikkate alındığında bu alanda da ıslah programlarının başlatılması gereği vardır. Diğer bir 
ifadeyle Bahçe Bitkilerinde verimli, yüksek kaliteli, biyotik-abiyotik etmenlere dayanıklı 
tohumluk ve fidan üretilmesi için çeşit/anaç ıslah programlarının oluşturulması ve yerli 
çeşitlerin/anaçların geliştirilmesi, dışa bağımlılıktan kurtulmak için ön koşuldur. Bu konuda 
tam anlamıyla dışa bağımlılıktan kurtulmanın ve dünya ticaretinde yeterli payı alabilmenin 
ön koşulu çeşit/anaç ıslah programlarının oluşturularak yerli çeşitlerin geliştirilmesidir.   
 
Bahçe ürünleri, insan beslenmesi ve sağlığı açılarından vazgeçilmez ürünlerdir. Çok sayıda 
ürünün antikanser özelliği, antioksidan aktivitesi, protein, vitamin ve mineral madde ile 
fenolik bileşik içerikleri ve bunların arttırılması, ıslah çalışmaları ile mümkün olmaktadır. 
 
Türkiye için öneme sahip bazı kışlık sebze türlerinde (soğan, ıspanak, marul, havuç, lahana, 
brokoli ve karnabahar) ulusal çeşit ıslah programlarının başlatılması veya yapılan 
çalışmaların artırılması gerekmektedir.  
 
Sebze üretiminde son dönemde gündeme gelen konulardan birisi de Solanaceae ve 
Cucurbitaceae familyasında yapılan aşılı üretimdir. Şu anda üretimde kullanılan bütün 
anaçlar ithalat edilmektedir. 
 
Ülkemizdeki sebze üretiminin yaklaşık %20’si işlenerek tüketilmektedir. Bugün için 
ülkemizde sebze işleme sanayiinde en çok işlem gören türler domates, biber, patlıcan, 
bamya, turşuluk hıyar, bezelye ve taze fasulyedir. Dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında 
sanayi sebzeciliği yönünden sahip olduğumuz potansiyelin avantajlı hale dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Sanayi sebzeciliğinde tohum ihtiyacının önemli bir kısmı ithal edilmekte olup, 
bu konularda çeşit ıslah çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
Dünya’da son 30 yıl içinde önemli meyve türlerinin üretiminde 2-3 kat artış sağlanmıştır. Bu 
artışta meyve ıslahında elde edilen başarılar son derecede açıktır. Organik tarıma elverişli, 
çevreyi ve insan sağlığını koruyan, stres koşullarına dayanıklılık sağlayan yeni çeşit ve 
anaçlar ıslah edilmektedir. Küresel iklim değişikliği nedeniyle oluşan aşırı yağışlar, kuraklık, 



donlar ve hastalık-zararlılara dayanıklı/tolerant çalışmalar, en çok çalışılan ıslah konuları 
arasında yer almaktadır. İnsan sağlığına olumlu etkiler sağlama konusunda önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. Tüketici beklentileri ve eğilimleri dikkate alınarak ıslah çalışmaları 
büyük çeşitlilik sergilemektedir. Üretici beklentileri, daha basit ve ucuz uygulamalarla 
yetiştiricilik hedeflenerek meyve ağaçlarının büyüme gücü ve şekli değiştirilmiştir. Ülkemizde 
meyve üretiminde önemli bir yere sahip sert çekirdekli meyve türleri ve gelişme potansiyeli 
yüksek olan antioksidan maddelerce zengin üzümsü meyve türlerinde verim ve kalitenin 
geliştirilmesi, biyotik- abiyotik stres faktörlerine dayanıklılık,  habitüs kontrolü (bodurluk) ve 
diğer ıslah amaçlarını konu alan çalışmaların yapılması önem taşımaktadır. 
 
Dünya zeytinciliğinde çok önemli bir yere sahip olan ülkemiz; özellikle siyah sofralık zeytinde 
hem üretim, hem de tüketim konusunda dünya lideri konumunda iken, zeytinyağı üretiminde 
beşinci sırada yer almaktadır. Her iki üründe de ürettiğinin büyük bir kısmını tüketen 
ülkemizden yapılan ihracat dünya pazarında dikkat çekici bir özellik taşımamaktadır. Bu 
nedenlerle hem iç tüketim, hem de ihracatta katma değeri yüksek ürün elde etmek gibi bir 
hedefe sahip olunmalıdır.  
 
Son yıllarda dünyada biyoteknolojik yöntemler konusunda hızlı gelişmeler sağlanmış olup, 
bu yöntemler ıslah çalışmalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde de ıslah 
süresinin kısaltılması, seleksiyon çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve dünyadaki diğer 
kurum/kuruluşlarla rekabet edilebilmesi için klasik ıslah yöntemleri yanında biyoteknolojik 
yöntemlerin de ıslah programlarına entegre edilmesi gerekmektedir. 

 
2. Amaç ve Hedefler 
Ülkemiz, Bahçe Bitkileri üretiminde dünyada önde gelen ülkelerden birisidir. Ülkemizde 
yüksek verimli ve kaliteli meyve ve sebze çeşitlerinin/anaçlarının çoğu ithal edilmektedir. 
Yüksek verimli ve kaliteli, ticari değeri yüksek çeşitlerin ıslah edilmesi için aşağıda verilen 
konularda projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 
 

 Bazı kışlık (soğan, ıspanak, marul, havuç, lahana, brokoli ve karnabahar) ve/veya 
sanayiye yönelik (domates, biber, patlıcan, bamya, turşuluk hıyar, bezelye ve taze 
fasulye) sebze türlerinde ticari değeri yüksek çeşit geliştirme 
 Yüksek besin değerine (vitamin, mineral, antioksidan, flavanoid vb.) sahip 

çeşit ıslahı 
 Biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı/tolerant çeşit ıslahı 

 
 Solanaceae ve Cucurbitaceae familyası sebzelerinde biyotik ve abiyotik stres 

koşullarına dayanıklı/tolerant anaç ıslahı 
 

 Sert çekirdekli ve Üzümsü meyve türlerinde ticari değeri yüksek yeni çeşit/anaç 
geliştirme 
 Sert çekirdekli meyve türlerinde soğuklama ihtiyacı düşük, verimli, kaliteli ve 

biyotik-abiyotik stres koşullarına dayanıklı/tolerant çeşit ıslahı 
 Türler arası melezlemelerle yeni Prunus genotiplerinin elde edilmesi 
 Sert çekirdekli meyve türlerinde biyotik ve abiyotik stres koşullarına 

dayanıklı/tolerant anaç ıslahı 
 Sofralık ve sanayilik antioksidan aktivitesi yüksek üzümsü meyvelerin ıslahı 



 Zeytinde ticari değeri yüksek yeni çeşit/anaç geliştirme 
 Zeytinde bodur ve yarı bodur anaç ve çeşit ıslahı 
 Biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı/tolerant zeytin çeşit/anaç ıslahı 
 Periyodisite göstermeyen ve/veya kendine verimli zeytin çeşidi ıslahı 
 Yağ, et-çekirdek oranı, polifenol ve diğer gıda içerikleri yüksek zeytin çeşidi 

ıslahı  
 
Çağrı kapsamındaki Bahçe Bitkilerinde klasik ve/veya moleküler ıslah ile gen mühendisliği 
yöntemlerinin kullanıldığı proje önerileri de beklenmektedir. Ancak, Transgenik çeşit 
geliştirme projeleri çağrı kapsamı dışındadır. 

 
3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 
 
4. Çağrıya Özel Hususlar 

 Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir. 
 Üniversitelerin farklı fakülteleri ve ilgili mühendislik bölümleri ile Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Araştırma Enstitüleri ve özel sektörün işbirliği ile ortaklaşa 
hazırladıkları disiplinler arası projelere öncelik verilecektir.  

 Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden 
oluşması beklenmektedir. Bu projeler en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir. 

 Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir. 
 Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından 

itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının 
sağlanması teşvik edilmektedir. (*). 

 
(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu 
sağlayanlara bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır. 

 
5. Çağrı Takvimi  

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 21.08.2015 17:30 28.08.2015 17:30 

İkinci Aşama 27.11.2015 17:30 11.12.2015 17:30 

* Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza 
ulaştırılması gerekmektedir. 
 
6. Ek Belgelere Referanslar 

 1003 Destek Programı Web Sayfası 
 1003 Destek Programı Bilgi Notu  
 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları 
 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 
 Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu  
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu  
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 



7. İrtibat Bilgileri 
 
    Serkan Tuna 
 

Tel 0312 4685300-1179 
e-posta serkan.tuna@tubitak.gov.tr 

 
     Çiğdem Aytekin 

Tel 0312 4685300-1173 
e-posta cigdem.aytekin@tubitak.gov.tr 

 

     M. Emre Sarı 

Tel 0312 4685300-1634 
e-posta emre.sari@tubitak.gov.tr 

 

 


