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1. Genel Çerçeve 
Su ürünleri, sahip olduğu yüksek protein, zengin vitamin ve mineraller, kolay sindirilebilirliği 
gibi özellikleri nedeniyle her yaştan insanın tüketimine uygun önemli bir besin kaynağıdır.  
 
Su ürünleri üretimi temelde iki kaynaktan sağlanmaktadır. Birincisi doğadan avcılık yoluyla 
diğeri ise yetiştiricilik yoluyla elde edilmektedir. Avcılık yoluyla elde edilen ürün miktarında 
bilim insanlarının öngörüsü sınır noktaya ulaşıldığı ve avcılıkta daha fazla üretim artışı 
beklenmediği ve kaynakların sürdürülebilir işletilmesinin esas olduğu bildirilmektedir. Gerek 
nüfus artışı gerekse refah seviyesinin yükselmesi sonucu su ürünlerine olan talep artışının 
ancak yetiştiricilik yoluyla takviye edilebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle su ürünleri 
üretiminde yetiştiricilik gelecekte daha fazla önem kazanacaktır. 
 
Ancak yetiştiricilikteki bu artışın beklenen seviyede ve sürdürülebilir bir şekilde devam 
edebilmesi için ihtiyaç duyulan/duyulacak yem hammaddelerinin nasıl ve nereden 
karşılanacağı konusu bilim insanlarınca ve özellikle balık besleme uzmanları tarafından 
cevap aranan önemli bir konudur. Bu kapsamda yetiştiriciliğin aynı hızda büyümesini 
sürdürmesi alternatif yem kaynaklarının araştırılmasına, yem ve besleme tekniklerinin 
geliştirilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç vardır. Aynı şekilde yetiştiricilik 
işletmelerinin sayılarının ve kapasitelerindeki artış ve çevre kirliliği balıklarda sağlık riskini 
arttırmış ve sağlığın korunması ve sürdürülebilmesi için aşı, ilaç vb. maddelerin 
kullanılmasını gerekli kılmıştır. Yetiştiricilikte kullanılan bu maddelerin büyük bir kısmı ithal 
edilmektedir. Ülkemizin bu konudaki dışa bağımlılığının azaltılması için de bu konuda 
yapılacak Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. 
 
Ayrıca her türün ekolojik istekleri farklı olması, bazı türlerin yetiştirme sürecinde zaman 
zaman mevsimsel ve bölgesel sorunlar yaşanması, tüketici taleplerinin geleneksel 
yetiştiriciliği yapılan türlerde doygunluğa ulaşması ve yeni tür talepleri su ürünleri 
yetiştiriciliğinde yeni tür arayışlarını beraberinde getirmektedir. Pazarda tür çeşitliliğinin 
arttırılması, farklı ekolojik özelliklere sahip kaynaklarımızın daha etkin kullanılabilmesi, 
yetiştiricilere alternatif gelir kaynakları ve ülke ekonomisine katkı sağlanması,  doğal stokları 
zayıflamış türlerin korunup takviye edilebilmesi, yeni türler konusunda üretim ve Ar-Ge 
çalışmalarına ihtiyacı daha da arttırmaktadır. 
 
Son yıllarda pek çok gelişmiş ülkede diğer alanlarda olduğu gibi su ürünleri yetiştiriciliği 
alanında da biyoteknolojik araştırma ve uygulamalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Su 
ürünleri yetiştiriciliğinde biyoteknolojik çalışmalar önemli fırsatlar ve imkanlar sunmaktadır. 
Ülkemizde de biyoteknolojik araştırmaların yapılması ve bu imkanlardan yararlanılması, 
verimi arttırabilmek, ürün kalitesini iyileştirmenin yanı sıra üretimde yeni tekniklerin 
kullanılması amacıyla bu alana mahsus Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi önem arz 
etmektedir. 
 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrının amacı; su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe oldukça sık kullanılan ve yurtdışından 
ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretilmesini sağlayan, yetiştiriciliği yapılan türlerin 
çeşitlendirilmesini, verimliliğin ve ürün kalitesinin yükseltilmesini hedefleyen projelerin 
desteklenmesidir. Geliştirilecek ürünlerin/yöntemlerin hem teknolojik hem maliyet 
açısından dünya ile rekabet edilebilir ve sürdürülebilir olmaları önem arz etmektedir.  



Bu amaçla aşağıdaki alt başlıklarda projelerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir: 
 
1. Su ürünleri sektöründe oldukça sık kullanılan ve yurtdışından ithal edilen; aşı, ilaç 
ve yem katkı maddelerinin yerli olarak üretilmesi, 
 
2. Yem kalitesinin iyileştirilmesi, alternatif yem ve yem ham maddelerinin 
geliştirilmesi, 
 
3. Pazarda tür çeşitliliğinin arttırılması için;  
 

 Orkinos balığının kuluçkahane ve yavru büyütme tekniklerinin geliştirilmesi, 
 Mersin balığı ve havyar üretim tekniklerinin geliştirilmesi, 
 Karides ve çift kabuklu su ürünleri ile yumuşakça yetiştiricilik tekniklerinin 

geliştirilmesi, 
 Omnivor ve herbivor yetiştiricilik tekniklerinin geliştirilmesi, 
 Yayın balıklarının yetiştiricilik tekniklerinin geliştirilmesi, 
 Kalkan balıklarının yetiştiricilik tekniklerinin geliştirilmesi. 

 
4. Damızlık yönetimi, yumurta ve yavru veriminin yükseltilmesi için biyoteknolojik 
yöntemlerin geliştirilmesi, 
 
5. Su ürünlerinde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yetiştiriciliğin çevresel 
olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve bunları azaltan çevre dostu tekniklerin 
geliştirilmesi. 
 
3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusunda 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. 
 Hali hazırda olan teknolojik ve üretimle ilgili sorunlara çözüm getirecek nitelikte 

olmalıdır. 
 Sunulan projelerin ticarileşme potansiyeli olmalıdır. 
 Üniversite, araştırma enstitüleri ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde 

hazırlanmış ve/veya ilgili özel sektör kuruluşlarından ayni/nakdi destek almış olan 
projelere öncelik verilecektir.  

 Proje doğrudan saha, tesis ve laboratuvar çalışmaları içermelidir. Bu denemelerin 
işletme koşullarında yapılması tercih sebebidir. 

 Projelerin çözümlerinde kullanılacak ekipman, malzeme, yazılım vb. bileşenlerin yerli 
olarak temini veya tasarımı beklenmektedir. 

 Orta ve büyük ölçekli projeler en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir. 
 Disiplinlerarası işbirliği ile hazırlanmış proje önerileri tercih sebebidir.  

 Proje bütçe kalem maliyetleri, proje faaliyetleri ve hedefleri ile uyumlu olmalı, dengeli 
bir dağılım göstermelidir. 

 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 03.04.2015  10.04.2015  

İkinci Aşama 26.06.2015  03.07.2015  

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

 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 
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu 
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu 
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 

 
7. İrtibat Bilgileri 

 
Yiğit Şahin 

Tel 0312 4685300-2563 
e-posta yigit.sahin@tubitak.gov.tr 
 
Dr. Ebru Göncüoğlu 

Tel 0312 4685300-2105 
e-posta ebru.goncuoglu@tubitak.gov.tr 
 
 
Dr. Hatice Mahur Altay 

Tel 0312 4685300-2807 
e-posta mahur.altay@tubitak.gov.tr 
 
 
Alperen Erdoğan 

Tel 0312 4685300-1617 
e-posta alperen.erdogan@tubitak.gov.tr 

 
 
 
 


