
1511 – ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK 
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

 
TARLA BİTKİLERİ ISLAHI ÇAĞRI DUYURUSU 

 

 

 

1. Çağrı Kodu 

1511-GIDA-2014-TBI-02 

 

2. Çağrı Başlığı 

Yağ ve lif bitkileri ıslahı 

 

3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 

Ülkemiz ekolojik koşulları, tarla bitkileri tohumculuğu açısından oldukça uygundur. Bu koşullar birçok 

bitki türünde değerlendirilmiş, çok sayıda çeşit tescil edilmiş ve tohumluk üretimi gerçekleştirilerek 

ekonomik yarara dönüştürülmüştür. 

Ayçiçeğinde ülkemizde gerek özel, gerekse kamu tarafından ıslah programları yürütülmekte olup, 

birçok ebeveyn hat ve hibrit geliştirilmiş ve tescil edilmiştir. Ülkemizde uygun ekolojik koşullardan 

yararlanılarak önemli miktarda ayçiçeği tohumluğu üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Ancak, yerli 

çeşit sayısı ve kullanım oranı oldukça düşüktür. Bu çağrının amacı, yüksek tane ve yağ verimine sahip, 

Orobanşın ve Mildiyönün yeni ırklarına veya IMI grubu herbisitlere dayanıklı yerli ayçiçeği ebeveyn hat 

ve/veya hibrit çeşitlerinin geliştirilmesidir.  

Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan ve ekonomik değere sahip diğer yağ bitkilerinden kolza, aspir, susam, 

soya ve yer fıstığında da yeterli yerli çeşit bulunmamaktadır. Özellikle, kışlık olarak yetiştirilme imkanı 

olan kolzada kışa dayanıklı yerli çeşitlere olan ihtiyaç oldukça yüksektir. Aynı şekilde aspirde de soğuğa 

dayanıklı çeşit ıslahı özellikle önem taşımaktadır. Soyada erkenci, susamda verimli, kapsül çatlamasına 

dayanıklı ve makineli hasada uygun, yer fıstığında ise özellikle kaliteli çerezlik çeşitlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu çağrıda, yukarıda belirtilen özelliklere sahip hatların/çeşitlerin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır.   

 Pamukta ise lif verimi ve kalitesi, su ve azot kullanım etkinliği yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı, 

yüksek sıcaklık stresine toleranslı ve erkenci yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

Çağrı Konu ve Kapsamı:  

Bu çağrı, ayçiçeği, kolza, aspir, soya, susam, yer fıstığı ve pamukta yerli hatların/çeşitlerin geliştirilmesi 

konularını kapsamaktadır. Bu konularda, 

• Ayçiçeğinde (yağlık veya çerezlik), yüksek tane ve yağ verimine sahip, Orobanşın ve Mildiyönün 

yeni ırklarına veya IMI grubu herbisitlere dayanıklı yerli ayçiçeği ebeveyn hat ve/veya hibrit 

çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik projeler, 



• Kolzada kışlık, kurağa toleranslı, tohum dökmeyen, yüksek verimli ve kaliteli hat/çeşit 

geliştirmeye yönelik projeler, 

• Aspirde, kurağa ve soğuğa dayanıklı, tohum verimi ve yağ oranı yüksek hat/çeşit geliştirmeye 

yönelik projeler, 

• Soyada erkenci, beyazsineğe ve hastalıklara (kömür çürüklüğü, tomurcuk yanıklığı, vb.) dayanıklı 

hat/çeşit geliştirmeye yönelik projeler, 

• Susamda, verimli, kuraklığa dayanıklı, tohum dökmeyen ve makineli hasada uygun hat/çeşit 

geliştirmeye yönelik projeler, 

• Yer fıstığında, iri taneli, tohum verimi yüksek ve makineli hasada uygun çerezlik hat/çeşit 

geliştirmeye yönelik projeler, 

• Pamukta, lif verimi ve kalitesi, su ve azot kullanım etkinliği yüksek, hastalık ve zararlılara 

dayanıklı, yüksek sıcaklık stresine toleranslı ve erkenci yerli hat/çeşit geliştirmeye yönelik projeler 

çağrı kapsamındadır. 
 

Bu hatların/çeşitlerin geliştirilmesinde klasik yöntemlerin yanında moleküler yöntemlerin veya ıslah 

süresini kısaltan araçların kullanıldığı projeler çağrı kapsamında öncelikli olarak değerlendirilecektir. 

Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler 

Çağrı kapsamında belirtilen özelliklere sahip yerli hatlar/çeşitler. 

 

5.  Çağrı Takvimi 

Çağrı Açılış Tarihi 2 Nisan 2014 

Çağrı Kapanış Tarihi 8 Ağustos 2014 

Ön kayıt Son Tarih* 1 Ağustos 2014. Saat: 17:30 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 6 Mayıs 2014 - 8 Ağustos 2014. Saat:14:00 

*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a sunarak bir proje 
giriş yetkisi almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılabileceği en son tarihi 

ifade etmektedir. 

 

6.  Çağrıya Özel Şartlar 
 

Proje süresi üst sınırı             : 36 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 2.000.000 TL 

İşbirliği  yapısı          : Kısıt yok  

Diğer hususlar          :  

• Firmalar ihtiyaç duyduğu durumlarda, üniversitelerden/kamu araştırma kurumlarından 
genetik materyal temin edebilecektir.  

 

7.  İrtibat Noktası 

Işık AŞAR 0312 468 53 00/1703 isik.asar@tubitak.gov.tr / 1511@tubitak.gov.tr 

 

 



8.  İlgili Belgeler 

• 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı 

Uygulama Esasları 

• 1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02) 

Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik 

Projeleri Destekleme Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen 

hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir. 


