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1- Tarımsal destekler, politikalar, programlar, mevzuatlar ve projelerin etki analizleri, 
2- Bölgeler ve ürünler itibariyle Yeter Gelirli Tarımsal İşletme büyüklüklerinin belirlenmesi 
ve yoksulluk analizleri, 
3- Ülkemizin tarım vizyonunun gerçekleştirilmesi için yapılması gereken çalışmaların 
belirlenmesi, 
4- Hastalık ve zararlılarının sebep olduğu kayıpların ekonomik analizi, 
5- Gıda ve yem sektöründe katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi, 
6- Doğal gıda katkı maddelerinin geliştirilmesi ve üretime kazandırılması, 
7- Geleneksel fermente ürünlerden izole edilen mikroorganizmalar kullanılarak starter kültür 
üretilmesi, 
8- Gıda ile temas eden maddelerin güvenilirliğinin belirlenmesi, 
9- Gıdalarda taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik analiz metotlarının geliştirilmesi, 
10- Tarım ve Gıda sektöründe nanoteknoloji kullanım imkanlarının araştırılması, 
11- Islahta biyoteknolojik yöntemlerin ve moleküler markırların geliştirilmesi, yerel çeşitlerin 
karakterizasyonu, 
12- Çiftlik hayvanlarında verim artışına yönelik seleksiyon ve melezleme çalışması,  
13- Hayvan aşıları, hastalık teşhis kitleri ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, önemli hayvan 
hastalıklarının ülke düzeyinde epizootiyolojik haritalarının çıkarılması, 
14- Metabolizma ve yetersizlik hastalıklarının teşhisi ve tedavisine yönelik çalışmalar, 
15- Yerli bal arısı ekotiplerinin tespiti ve ıslah edilerek bölgelere uygun damızlık üretimin 
yapılması, 
16- Küçükbaş Hayvancılıkta sağım sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaları, 
17- Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için yerli ırklarımızın genotip, populasyon 
büyüklüğü,  dağılımları ve tanımlanması, 
18- Balıkçılıkta ekosistem yaklaşımlı yetiştiricilik yönetiminin geliştirilmesi, 
19- Su ürünleri yetiştiriciliğine yeni türlerin kazandırılması, 
20- Su ürünleri genetik kaynakları envanter çalışmalarının yapılması, 
21- Su ürünlerinde av ile av gücü ve av çabası arasındaki etkilerin araştırılması, 
22- Tarımda yeni hasat makinelerinin geliştirilmesi, hasat sonrası ürün ve kalite kayıplarının 
azaltılmasına yönelik teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi, 
23- Örtüaltı sebze yetiştiriciliğine uygun biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı hat ve 
çeşit geliştirme, 
24- Sebzecilikte anaç ve /veya yerel sebze popülasyonlarının ıslahı, 
25- Tropik meyve türlerinin ülkemize kazandırılması, 
26- Süs bitkilerinde yeni tür ve çeşitlerin sektöre kazandırılması, 
27- Mevcut bitkisel ürün çeşitlerinin sanayiye uygunluğunun belirlenmesi, 
28- Bitki hastalık zararlıları ile mücadelede kullanılabilecek mikrobiyal preperat, feromon,  
tuzak ve faydalı organizmaların geliştirilmesi, 
29- Metil bromide alternatif toksik etkisi olmayan fumigantların geliştirilmesi, 
30- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarımda kullanımı, 
31- Toprak ve su korumalı tarımsal üretim tekniklerinin geliştirilmesi, 
32- Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımı, 
33- Toprak altına gömülerek tarımsal alan kazanılmasında kentsel atıkların olumlu veya 
olumsuz etkilerinin belirlenmesi, 
34- Tarımsal üretimin çevreye etkilerinin belirlenmesi ve atıkların değerlendirilmesine 
yönelik teknolojilerin geliştirilmesi.  


