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PROJE TOPLAM 

BÜTÇESİ  (TL) 

PROJE BAŞLAMA 

TARİHİ 

(GÜN/AY/YIL) 

PROJE BİTİŞ TARİHİ 

(GÜN/AY/YIL) 

286.800 TL 01/01/2014 31/12/2018 

İŞBİRLİĞİ  

İŞBİRLİĞİ YAPILAN 

KURULUŞ 
İŞBİRLİĞİ ŞEKLİ  PROJEDEKİ KATKISI 

Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 
Proje ortağı 

Melezleme, Denemelerin 

yürütülmesi 

GAP Tarımsal Araş.Enst. Proje ortağı Denemelerin yürütülmesi 



 Proje Özeti: 
Bu proje ile mercimek ıslahı konusunda çalışan araştırma enstitüleri arasında 

koordinasyon ve işbirliğini oluşturmak, yapılmakta olan bazı benzer faaliyetlerde kaynak 

israfını önlemek, yeterli alt yapı ve iş gücü olmayan kuruluşlara destek sağlamayı 

amaçlamaktadır. Enstitüler arası genetik materyal değişimi yaparak mercimekte genetik 

varyasyon genişletilecektir. Proje sonunda kaliteli, verimli, hastalıklara dayanıklı çeşit 

geliştirmek amacıyla; 

 -Ülkesel Mercimek Gözlem Bahçesi (ÜMGB-KY) 

-Ülkesel Mercimek Hastalık Gözlem Bahçesi (ÜMHGB-K) 

-Ülkesel Mercimek Kışa Dayanıklık Gözlem Bahçesi (ÜMKDGB-KY) 

-Ülkesel Mercimek Bölge Verim Denemesi (ÜMBVD-KY) kurulacaktır. 

İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevcut çeşitlerle birçok lokasyon ve yılda; 

-Ülkesel Mercimek Uyum Denemesi (ÜMUD-KY) kurularak bu bölgelerdeki adaptasyonu 

görülecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mercimek,  çeşit, verim, kalite, varyasyon, melezleme 

 

 

Projenin Amacı ve Gerekçesi  

Ülkesel Mercimek Islah Araştırmalarının amacı ;  

-Mercimekte varyasyonu genişletmek, 

-Kaliteli, hastalıklara dayanıklı, verimli çeşit geliştirmek, 

-Enstitüler ve disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, 

-Kaynak israfını önlemek, 

-Mevcut çeşitlerin çoklu yıl ve lokasyonlarda performansını tespit etmektir. 

Üretimin artırılması artık ekim alanlarının artırılması ile mümkün olmamaktadır. 

Üretimin arttırılması için birim alan tane verimini artırmak gerekmektedir. Bu ise yüksek 

verim potansiyeline sahip iyi bir çeşit ve uygun yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi ile 

mümkün olacaktır. İyi bir çeşit olmadan sadece uygun yetiştirme teknikleri verimi artırmada 

yetersiz kalacaktır. 

Ülkemizin mercimekte gen merkezi olması, geçmişte üretimde ve tarımsal ihracatta 

önemli bir yer tutmasına karşılık son yıllarda maliyet ve verim düşüklüğü nedeniyle Kanada 

ve Avustralya gibi ülkelerle rekabet edememektedir. Proje ile mercimekle ilgili sorunlar 

bölgesel değil ülkesel bazda ele alınarak çözüm bulmaya çalışılacaktır. 

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları 

Proje çerçevesinde oluşturulacak ortak gözlem bahçeleri sayesinde, enstitüler arasında 

materyal değişimine zemin hazırlanacaktır. Özellikle, biotik ve abiotik strese dayanıklı, 

makineli hasada uygun, kaliteli, verimli, yeşil ve kırmızı çeşitleri geliştirip, çiftçinin 

hizmetine sunmakla; çiftçi daha fazla üretim yaparak gelirini arttıracaktır. Artan üretimle 

aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olacaktır. İhracatta, kaliteli (tip, renk ve 

irilik) mercimekler tercih edilmekte olup, geliştirilecek çeşitler bu özelliklere sahip olacaktır. 

Sanayicilerin; mercimeği işleme ve talep kriterlerine uygun çeşit geliştirildiğinde işlemedeki 

kayıplar en az seviyeye inecek ve daha fazla ihracat yapma imkânı oluşturulacaktır. 

Geliştirilen uzun boylu, dik gelişme tabiatlı, makineli hasada uygun çeşit ekildiğinde hasadın 

elle yapılma maliyeti ortadan kalkacağı için ekonomik ve karlı bir üretim sağlanmış 

olacaktır. 


