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Sürdürülebilir Tarımsal Üretim konulu ERA-NET Cofund projesi (SusCrop), Ufuk 2020 alt 

alanlarından "Biyoekonomide Kamu İşbirlikleri” (Public-Public Partnerships in the Bioeconomy) 

kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir ve 01/01/2023 tarihinde sona erecektir. Projenin ana amacı, sürdürülebilir tarımsal 

üretime yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesidir. 

 

Projeye, 12 farklı ülkeden 16 farklı kuruluş katılmaktadır. Bu kapsamda, SusCrop projesi 2020 yılı 

çağrısı 10/02/2020 tarihi itibariyle açılmıştır. 

 

İki aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşağıdaki gibi planlanmıştır. 

-1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 09/04/2020 13:00 h 
(CEST) 
-2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 10/09/2020 13:00 h 
(CEST) 
 
SusCorp Projesinin çağrı metnine https://www.suscrop.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz.  
 
Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası 

Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın 
Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. 
 

Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, SusCrop 2. çağrısında yer alan en az 3 farklı 
ülkeden kuruluşlar bulunmalıdır. 
 
Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a 
başvuru yapılmalıdır. 
 
Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) 
kullanılarak yapılabilmektedir. 
 
2. SusCrop çağrısının amacı, çevresel, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir ve çevresel 
koşullara dirençli bitkisel üretime yönelik uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesidir. 

Başvuru sahiplerinin, beklenen proje sonuçlarının iklim değişikliği koşulları altında ve/veya iklim 
değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına nasıl katkılar sağlayabileceğini açıklamaları gerekmektedir. 
Ayrıca, ikinci uluslararası SusCrop çağrısı, projelerin iklim değişikliği kapsamında gıda ve 
beslenme güvenliğine nasıl katkıda bulunabileceğine daha fazla önem verecektir. 
 
Bilinen bitki türlerinin yanında yerel anlamda önemli, farklı iklim koşullarında yetişebilen ve çok 
yaygın olmayan bitki türlerinin de araştırılmasına olanak sağlayacaktır. 

SusCrop 2 çağrısı kapsamında hazırlanacak proje önerileri multidisipliner yapıda olmalı ve aşağıda 
belirtilen çağrı konularından en az bir tanesini kapsamalıdır: 
 

1. Yeni ve/veya tahmine dayalı tarım mahsulü yetiştirme teknolojileri ve değişen çevresel 
ve iklimsel koşullara uyum sağlayabilen, yeni fenotiplerin oluşmasına yol açan yeni 

https://www.suscrop.eu/


genotipe sahip geliştirilmiş mahsullerin oluşturulması. Projeler ayrıca tarımsal 
uygulamaların desteklenmesi için çeşitli seçilim süreci iyileştirmelerini de içerebilir. 

 
2. Entegre haşere ve mahsul yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve işlenmesi  

 

3. Besin, su ve enerji verimliliğini arttırmaya yönelik hasat alma yöntemleri ile kaynak 
verimliliğinin arttırılması 

 

4. Sürdürülebilir tarımı destekleyen, bitkiler ve diğer organizmalar arasındaki ilişkiye 
odaklanan, ekosistemin bir parçası olarak tarımsal ürünlerle ilgili araştırmalar 

 
Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 
Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade 
edilmesi söz konusudur. 
 
Çağrı kapsamında temel ve uygulamalı araştırma projeleri desteklenecektir. 
 
İşbu çağrı kapsamında daha detaylı bilgi edinmek için ulaşabileceğiniz kişiler: 
 
Dr. M. Emre SARI 
Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG) 
e-posta: emre.sari@tubitak.gov.tr 
Tel: 0312 298 12 65 
 
Dr. Fahriye ERTUĞRUL 
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG) 
e-posta: fahriye.ertugrul@tubitak.gov.tr 
Tel: 0312 298 18 05 
 
 

Bilgilerinize sunulur. 

                             Saygılarımızla    

Universal Ar-Ge ve İnovasyon Hizmetleri A.Ş. 
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