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PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP) 

PSUP, çağrı kapsamında desteklenecek proje/ler tamamlandıktan sonra elde edilmesi öngferülen çıktıların 
müşteri kurum tarafından uygulama ve yaygınlaştırma programını içeren sözleşme eki nitel Jindeki taahhüt 
belgesidir. PSUP'ta yalnızca müşteri kurum tarafından uygulanabilecek mekanizmalar yer a malıdır. PSUP, 

PROJE BAŞLIĞI STARTER KÜLTÜRLERİN YERLİ OLARAK ÜRETİLMESİ 

TARİH 

MÜŞTERİ KURUM ADI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

MÜŞTERİ KURUMUN İHTİYACINA YÖNELİK PROJENİN AMACI 
(Müşteri Kurum ihtiyacı belirtilerek bu ihtiyaca yönelik amaçlar maddeler halinde kısaca y azılmalıdır.) 

• Ülkemize ait starter kültür potansiyeli olabilecek mikroorganizmaların genel teknolojik özellik 
genetik tanımlamalarını yapmak, muhafaza etmek, envanterini oluşturmak, 

• Bu mikroorganizmalardan gıda endüstrisinde kullanılan ve yurtdışından ithal edilen st< 
teknolojik ve maliyet açısından dünya ile rekabet edilebilir şekilde ülkemizde üretilmesini sağl 

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde kurulmakta olan Ulusal Gıda Starter Kültür 
uluslararası düzeyde aktif bir şekilde çalışmasını temin etmek, 

• Katma değer sağlayacak teknik bilgi birikimi oluşturmak, 
• Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, 

îrini belirlemek, 

ırter kültürlerin, 
ımak, 
Ben Bankasının 

ÇIKTILARIN MÜŞTERİ KURUM TARAFINDAN UYGULAMAYA AKTARILMASI 
VE YAYGINLAŞTIRILMASI 

(Çağrı kapsamında desteklenecek proje/ler tamamlandıktan sonra, sadece Müşteri Kurumun 
çıktılar ve bu çıktıların uygulama ve yaygınlaştırma adım ve mekanizmaları somut olarak ve kısa 
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Ayrıca bu adım ve mekanizmaların proje/ler bittikten sonra 1-36 ay arasında hangi takvimde g> 
belirtilmelidir.)  

iyacına yönelik 
a belirtilmelidir, 

drçekleştirileceği 

Sıra 

Müşteri Kurumun 
İhtiyacına Yönelik Proje 
Çıktıları 
(Müşteri Kurumun ihtiyacına 
yönelik her türlü ürün, 
sistem, prototip, bilgi, pilot 
uygulama, malzeme, üretim 
tekniği, yöntem, yazılım vb. 
proje çıktısı yazılmalıdır.) 

Çıktıların Uygulama ve Yaygınlaştırma 
Adım ve Mekanizmaları (*) 
(İhale yoluyla alım, tek kaynak yöntemiyle 
(ihalesiz) alım, mevzuat (kanun, tüzük, 
yönetmelik, esas vb.) değişikliği, doğrudan 
kullanım, paydaşlara kullandırma vb. adım ve 
mekanizmalar ile ihtivac duvulan 
miktar/savı detav verilerek yazılmalıdır.) 

Uygulama>|a Aktarım 
Takvimi ( 
Proje bittikten sonraki 
uygulama v 
yaygınlaştı 
başlama ve 
belirtilmelidi' 

r n a adımları için 
bitiş takvimi 

(ay)) 

Starter kültür elde etmek 
amacıyla 
genetik tanımlamaları 
yapılmış, saflaştırılmış 
suşiar 

Proje sonucunda izole edilerek moleküler 
düzeyde karakterizasyonu yapılmış saf 
haldeki suşiar, kurulmakta olan Ulusal Gıda 
Starter Kültür Gen Bankasında muhafaza 
edilecek ve ulusal koleksiyon 
oluşturulacaktır. 
Koleksiyonun sürdürülebilirliğini sağlamak 
üzere yeni suşiar ilave edilecektir. Bu 
kapsamda 100 adet suşa ait veriler ilave 
edilerek ilgili paydaşların kullanımına 
açılacaktır.  

Geı 
Ulusal Gı 
Kültür 
kurulumu 
sürekli 

da Starter 
Bankasının 

ıdan itibaren 

• Ulusal Gı 
Kültür Ge 
kurulumu!) 
1-36. ayl 

Ha Starter 
n B ankasının 
dan itibaren 

Endüstriyel uygunluk 
denemeleri tamamlanmış 
starter kültür kombinasyonu 

Proje sonucunda elde edilen ve proje 
yöneticisi özel kuruluş tarafından üretilerek 
pazarlaması yapılacak olan starter 
kültürlerin satışı ve bu kültürleri kullanacak 
olan özel sektörün destekleme kapsamına 
alınması ve teşvik edilmesi konusunda 
çalışmalar yapılacaktır. 

Proje bitiminden sonra sektörün talepleri 
doğrultusunda yeni starter kültür elde 
edilmesi konusunda Ar-Ge çalışmalarına 
devam edilecektir. 

Proje bitiı nin den itibaren 
1-24. ayl< r. 

Ulusal Gıfl 
Kültür Ge 
kurulumufı 
12. aydar 
sürekli. 

a Starter 
n B ankasının 
dan sonraki 
itibaren 
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Starter kültür amacıyla 
kullanılabilecek izole edilen 
suşların özelliklerinin yer 
aldığı veri portalı 

• Proje kapsamında oluşturulacak olan veri 
portalı araştırmacıların kullanımına açılacak 
ve veri portalının sürdürülebilirliği 
sağlanacaktır. 

• Proje bit 
1-

ninden itibaren 
12. aylar 

MÜŞTERİ KAMU KURUMU (Her sayfası paraflanmalıdır.) 
Yukarıda belirtilmiş olan proje çıktılarını yine yukarıda belirtilen yaygınlaştırma adım ve 
çerçevesinde, uygulamaya aktarma takvimine uygun olarak gerçekleştirmeyi, kabul ve taahhüt edeı 

Adı-Soyadı: Dr. Nihat PAKDİL 

unvanı : Müsteşar V. 

Tarih .^<Cİ|/05/2015 

lm7 : 

mekanizmaları 
im. 

(*) Sadece paydaşlara bilgi aktarımı, broşür basılarak dağıtımı, sonuçların tanıtımına yöne k bilgilendirme 
faaliyetleri vb. gibi kullanımı 3. tarafların tercihine bırakılan mekanizmaların verilmesi uygun değild r. 
(**) Proje çıktılarının uygulanması için başlama ve bitiş takvimi belirtilmelidir. 
(***) 1007 Programı mevzuatında belirtilen makamlarca ( bakanlıklarda ve müstakil müsteşarlık arda müsteşar, 
müstakil genel müdürlüklerde genel müdür veya bu makamların yetki verdiği yardımcıları, vb.) imz ılanmalıdır. 
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