
 

 

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

 
GIDA-HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ ÇAĞRI DUYURUSU 

 
 
1. Çağrı Kodu 
1511-GDA-HAYV-2015-2 
 
2. Çağrı Başlığı 
 

Yenilikçi Hayvancılık Ürünleri - Et ve Süt Ürünleri 

 
3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar 
 
Toplumun sağlık ve beslenmesinin geliştirilmesine yönelik olarak, hayvansal proteinin kişi başına 
tüketimi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde yenilikçi et ve süt ürünlerinin geliştirilmesi ve ürün 
çeşitliliğinin zenginleştirilmesi, geleneksel ürün ve üretim yöntemlerinin standardize edilmesi, 
geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve endüstriye kazandırılması ile et ve süt ürünlerimizin dünya pazarında 
rekabet gücünün artırılması bu çağrının temel amacıdır. Ayrıca ürün yelpazesi genişletilerek üretim 
kapasitesi ve ihracatın artırılması, üretim kayıplarının azaltılarak verimliliğin iyileştirilmesi, maliyetin 
düşürülmesi, raf ömrünün uzatılması, kalitenin standardizasyonu, tüketici sağlığı açısından ürün 
güvenilirliğinin artırılması amacı ile yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi de bu çağrı gerekçeleri 
arasındadır.  

 
4. Çağrı Konu ve Kapsamı 

 

Bu çağrıda belirtilen hayvansal ürünler, yalnızca et ve süt ürünlerini kapsamaktadır. Projelerin aşağıda 
belirtilen konulardan en az birine yönelik olması beklenmektedir.  
 

- İnsan beslenmesine yönelik yenilikçi et ve süt ürünlerinin geliştirilmesi, 
- Fonksiyonel et ve süt ürünlerinin geliştirilmesi, 
- Hayvansal kökenli gıda ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi, 
- Hayvansal ürünlerde doğal olmayan katkı maddelerinin azaltılması, 
- Hayvansal kaynaklı gıda katkı maddelerinin geliştirilmesi,  
- Yeni işleme ve muhafaza yöntemleri (ısısal ve ısısal olmayan) ile et ve süt ürünlerinin 

geliştirilmesi, 
- Hayvansal ürünlerde taklit ve tağşişin tespitine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesi, 
- Hayvansal ürünlerde raf ömrünün artırılması ve raf ömrü test çalışmaları,  
- Halen endüstriyel üretimi olmayan geleneksel veya yöresel ürünlerin geliştirilmesi, 

iyileştirilmesi ve endüstriyel boyutta üretimine yönelik Ar-Ge çalışmaları, 
- Tüketime hazır et ürünlerinin geliştirilmesi, 
- Et ve süt ürünleri işletmelerinin atık ve artıklarından yeni gıda ürünlerinin geliştirilmesi, 
- Yeni fermente ürünlerin geliştirilmesi, 



 

 

- Hayvansal kaynaklı gıda takviyeleri ve özel beslenme (yaşlı, sporcu, hasta, bebek) ürünlerinin 
geliştirilmesi 
 

 çağrı kapsamındadır.  
 
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:  
Projelerin aşağıda belirtilen konulardan en az birini içermesi beklenmektedir: 

- Türkiye’de endüstriyel üretimi olmayan et ve süt ürünlerinin üretimi,  
- Mevcut ürünlerin üretimi ve kontrolünde yeni yöntemlerin geliştirilmesi, 
- Ürün çeşitliliğinin artırılması, 
- Gıda güvenliği ve gıda güvenilirliğinin artırılması, 
- Raf ömrünün uzatılması, 
- Verimliliğin artırılması, maliyetin düşürülmesi, 
- Kalite standardizasyon sağlanması, 
- Kullanılan katkı maddesi sayı ve/veya miktarca azaltılmış et ve süt ürünleri 

 
Diğer Hususlar:   
Proje konusu ürünlerin üretiminde, gıda işletmelerinde enerji tasarrufu sağlayan, çevreye duyarlı, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını içeren projeler değerlendirmede önem taşımaktadır.  
 
Çağrı kapsamında olmayan konular:  

- Gıda ambalajı (hayvansal ambalaj malzemeleri hariç) geliştirilmesi,  
- Sadece gıda makinesi geliştirilmesine yönelik projeler, 
- Yem geliştirilmesi yönelik projeler, 
- Et ve süt ürünleri ile ilgili sadece mikrobiyolojik çalışmaları içeren projeler  
çağrı kapsamı dışındadır. 

 

 
5.  Çağrı Takvimi 
Çağrı Açılış Tarihi 15 Eylül 2015 

Çağrı Kapanış Tarihi 14 Aralık 2015 

Ön Kayıt Son Tarih* 07 Aralık 2015 Saat: 17:30 

Proje Öneri Başvuru Tarihleri 15 Ekim 2015 - 14 Aralık 2015 Saat 17:30 
*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a 
sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin 
yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar 
proje başvurusu yapamayacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

6.  Çağrıya Özel Şartlar 
Proje süresi üst sınırı             : 24 ay 

Proje bütçesi üst sınırı         : 2.000.000 TL 

İşbirliği yapısı          : Üniversite-sanayi işbirliği içeren projeler öncelikli olarak         

                                                    değerlendirilecektir.  

Diğer hususlar          : - 

 
7.  İrtibat Noktası 

Çağrı Sorumlusu Dilek ŞAHİN 0 312 468 5300/1918  
dilek.sahin@tubitak.gov.tr 

Çağrı Sorumlusu Yrd. Işık AŞAR 0 312 468 5300/1703  
isik.asar@tubitak.gov.tr 

1511 Program Sorumlusu Neslihan ALTAY DEDE 
0 312 468 5300/4741   

neslihan.dede@tubitak.gov.tr 
 

Ön Kayıt Sorumluları 

Fatih M. ŞAHİN 
 
 

Begüm BAŞAR 

0 312 468 5300/1033 
fatih.sahin@tubitak.gov.tr 

 
0 312 468 5300/1408 

begum.basar@tubitak.gov.tr 
Ayrıntılı bilgi için: www.tubitak.gov.tr/1511 

E-mail: 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. 


