
ERA-NET SusAn (European Research Area on Sustainable Animal Production Systems) Projesi, 

Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK’ın da 

ortak olarak yer aldığı bir projedir.  Proje fon sağlayan kuruluşlar, Avrupa Hayvansal Üretim 

sektörünün sürdürülebilir geleceğinin ekonomik rekabet gücü, toplum tarafından kabul edilebilirlik ve 

çevrenin korunması üçgeni üzerinde kurulması gerektiği görüşünde birleşmişlerdir. Bu ortak yaklaşıma 

uygun olarak ERA-NET SusAn, sürdürülebilir hayvansal üretim sektörünün gelişimi için bu üç engeli 

aşmaya yönelik çok amaçlı ve disiplinler arası işbirliğini içeren araştırmaları desteklemeyi 

hedeflemektedir.  

Projenin Hedefleri; 

» Bütün hayvansal üretim zincirinde rekabet edebilirliği ve sürekliliğini iyileştirmek;

» Doğal ve az yenilenebilen veya yenilenemeyen kaynakların (örn., su, fosil yakıtları, arazi, besin

maddeleri ve genetik kaynaklar) ölçülü ve etkili kullanımı;

» Arazi kullanımı ile yem üretimi arasındaki denge için kaliteyi de göz önünde bulundurarak daha

etkin yem kullanımı;

» İnsanlar tarafından direkt tüketilemeyen besin maddelerinin, insan tüketimine uygun değerli protein

kaynaklarına ve diğer hayvansal ürünlere dönüştürme olanaklarının araştırılması;

» Tüketiciler ve endüstri için yüksek kaliteli, güvenilir ve sağlıklı hayvansal ürünler üretmek;

» Kalıntıların (örn., nitrat, pestisitler ve ilaç kalıntıları) toprağa, suya ve atmosfere (örn., sera gazı,

amonyum, aerosoller, koku ve toz) olumsuz etki yapan maddelerin salınımını en aza indirecek

önlemler almak, bitkisel kökenli doğal ürünlerle tedavi yöntemleri geliştirmek, organik ve ekolojik

hayvancılığı geliştirmek;

» Toplumsal ihtiyaçlar ve değerlerle uyumlu sistemler geliştirmek (örneğin hayvan sağlığı ve refahı

için yüksek standartlar); antibiyotiklere direnç gelişimini sınırlamak, bunun için antibiyotik

kullanımını en aza indirmek ve diğer terapotiklere karşı direnç gelişimini engellemek;

» Biyoçeşitliliği ve ekosistemleri korumak ve iyileştirmek ve bununla kamusal ve kültürel faydalar

(örn., toprak koruma, lokal türler ve bölgesel ürünler) sağlamak;

» Toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren önemli zoonoz hastalıklar ve dolaylı ilgilendiren salgın

hastalıklarla mücadeleyi artırmak;

» Günümüz ve gelecek nesildeki hayvan yetiştiricileri(çiftçiler) için uygun geçim kaynağı oluşturmak,
yönetici ve çalışanlara beceri kazandırmak ve zaman içerisinde işletmeler için kariyer geliştirme
imkânlarını araştırmaktır.

 ERA-NET SusAn Projesine sunulacak araştırmalar,

 Bilimsel özgünlük

 Avrupa için katma değer

 Entegre, kesişen ve çok paydaşlı yaklaşımlar

 Hayvansal üretimin bütün bileşenlerini kapsayan disiplinler arası araştırmalar:

 Hayvan Sağlığı Yönetimi



 Hayvan Refahı Yönetimi

 Hayvan Yetiştiriciliği Yönetimi

 Hayvan Besleme ve Yem Yönetimi

 Hayvan Barınakları Seçimi ve Yönetimi

 Ürün Kalitesi Üzerine Etkili Sistemler içermelidir.

Proje kapsamında belirlenen 3 farklı araştırma alanı bulunmaktadır. 

Araştırma Alanı 1: Avrupa Hayvansal Üretiminde verimliliğin, sürdürülebilirliğin ve rekabet 

edilebilirliğinin artırılması/iyileştirilmesi 

Araştırma Alanı 2: Avrupa Hayvansal Üretiminde çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve atıkların 

azaltılması için kaynak yönetimi ve iyileştirilmesi  

Araştırma Alanı 3: Tüketici kabul edilebilirliğinin artırılması ve hayvan refahı, ürün kalitesi ve güvenliği, 

biyoçeşitlilik ve ekosistem araçlarının sağlanmasıyla ilgili toplumsal zorluklara yönelik çiftlik 

uygulamalarının geliştirilmesi/iyileştirilmesi 

Araştırmaların bu alanlardan birden fazlasına yönelik olması tercih sebebidir. Araştırmalar, sığır, 

koyun-keçi, kanatlı ve arılara yönelik olmalıdır.  Hayvansal üretim sistemleri içinde yem üretimi esas 

bileşen olmakla birlikte tahıl ve kaba yem üretimi ERA-NET SusAn kapsamı dışındadır.   

Uluslararası Ortak Proje Teklif Çağrısı 

Era-Net SusAn projesi için çıkılacak çağrıda SusAn Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı 

değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilecek olup format ve konu-

kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra tam öneriler istenecektir. Ön öneriler için çağrı 4 

Ocak 2016 tarihinde açılacak olup, son başvuru tarihi 29 Mart 2016’dır. Çağrı kapsamında 

hazırlanacak ortak proje tekliflerinde en az 3 SusAn ortağı ülkenin en fazla 8 ortak olacak şekilde 

katılımı zorunluluğu bulunmaktadır. Projede yer alan her araştırma ekibi kendi ülkesindeki kurum 

tarafından ve o kurumun sistemine göre desteklenecektir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile 

diğer ülkelerden araştırmacılar da projelerde yer alabilirler. Proje ve çağrıya ilişkin bilgilere ve proje 

ortağı bulmak için irtibat noktalarına http://www.era-susan.eu/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

TAKVİM 

04.01.2016 Çağrı Duyurusu ve Birinci Aşama Başvuru Başlangıcı 

29.03.2016 Birinci Aşama Başvuru için Son Tarih 

08.04.2016 
TÜBİTAK SusAn Proje Önerisi Formu ve Basılı Olarak Gönderilmesi 

Gereken Belgeler için Son Tarih 



06.06.2016 Ön Değerlendirme Sürecinin Tamamlanması 

13.06.2016 İtiraz Süreci için Son Tarih 

11.07.2016 İkinci Aşamaya Geçen Projelerin Duyurulması 

09.09.2016 İkinci Aşama Başvuru için Son Tarih 

11.11.2016 İkinci Aşama Başvuru Değerlendirmelerinin Tamamlanması 

09.12.2016 Sonuçların Duyurulması 

Şubat/Mart 2017 Projelerin Başlaması 

Proje Süresi ve Bütçesi 

Proje süresi, SusAn çağrı gereksinimlerinde belirtildiği üzere 36 ay olabilir. 2015 yılı için, Araştırma 

projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 

TL’dir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez. 

Nereye ve Nasıl Başvurulabilir 

SusAn için websitesi üzerinden (http://www.era-susan.eu) proje ortaklarıyla birlikte yapılan online 

başvurunun yanı sıra TÜBİTAK SusAn Proje Önerisi Formu doldurularak,  08/04/2016 tarihine kadar 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) bağlı Tarım, Ormancılık, Veterinerlik Araştırma 

Grubu’na (TOVAG) iletilmelidir. TOVAG tarafından ön değerlendirme sonucu uygun olmayan projeler 

ikinci aşama değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Basılı Olarak Gönderilmesi Gereken Belgeler 

Aşağıdaki belgelerin istenilen formatta hazırlanıp gerekli yerlerin imzalanarak ve paraflanarak 

TOVAG’a 08.04.2015 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. 

 Konsorsiyuma Başvuru için Doldurulan "Başvuru Formu" (Application Form),

 TÜBİTAK  SusAn Proje Önerisi Başvuru Formu (Türkçe doldurulacak),

 Hak Sahipliği Beyan Formu ve Kabul Taahhüt Beyan Formu

 Not: Birinci aşamayı geçen projeler için Etik Kurul Belgesi, Yasal İzin Belgesi, Destek 

Mektupları (Eğer gerekli ise) ve Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ 

Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi ikinci aşama başvuru son tarihine kadar 

tamamlanmalıdır. 

Birinci Aşama Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar 

 Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*) TÜBİTAK - Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS)

Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/eranet_susan_on_basvuru_formu.docx


 Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri

(Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile

projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir),

 Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının tam olması,

 Proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman ve kuruluş yetkilisi imzalarının tam olması,

 Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki

verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür

Yardımcısının imzasının olması,

 TÜBİTAK-AYEK kararı gereği yasaklı olan kişilerin yürütücü olduğu proje önerileri

değerlendirmeye alınmayacaktır.

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Enstitü personelinin yürütücü olarak başvuruları

değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu kişiler bir diğer SusAn ortağı olan Gıda Tarım ve

Hayvancılık Bakanlığı’na başvurularını yapabilirler.

 (*) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet eden yabancı uyruklu danışmanların ARBİS’e kayıtlı 

olma zorunluluğu yoktur. 

Başvurunun Değerlendirme Süreci ve Desteklenen Projelerin İzlenmesi 

TÜBİTAK SusAn Proje Önerisi Formu, Kabul ve Taahhüt Beyanı Sayfası, TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı 

gereği 1001 programı projeleri için uygulanan ön değerlendirme kriterleri çerçevesinde incelemeden 

geçirilir. Ön değerlendirme sonucunda Ortak Çağrı Sekreteryası’na bilgi verilir. Ön öneriler SusAn 

Konsorsiyumu tarafından incelemeye tabi tutulur. Konu-kapsam ve proje ekibi (ortak ülkeler, 

fonlayıcılarının gereksinimleri vs.) açısından uygun bulunan proje sahiplerinden tam öneriler istenir. 

Tam öneriler uluslararası bağımsız hakemlerden oluşan panellerde bilimsel değerlendirmeye alınır. 

Panel değerlendirmesinde başarılı bulunan proje önerileri, SusAn Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından 

ilgili fonlayıcı kuruluşlara bildirilir. Her ortak için nihai kararı kendi ulusal fonlayıcı kuruluşu verecek 

olup, destek kapsamı ilgili esaslar ve mevzuatlar dâhilinde belirlenir. Desteklenmesine karar verilen 

projelerin izlenme süreçleri, TÜBİTAK 1001 programı izleme esaslarına uygun olarak TOVAG 

tarafından yapılır. 

-Ön Başvuru Formu
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