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AB Proje Hakemliği

• Neden Hakem Olmalıyız?
• Ülkemizin AB’inde temsili

• Mesleki gelişim

• AB projelerinin nasıl yazılması gerektiğine dair tecrübe kazanmak
• Çok uluslu

• Çok disiplinli

• Çok partnerli

• İş yükü ağır

• Süresi uzun

• Bütçesi büyük

• AB projelerine partner olarak katılırken sağlamanız gereken şartlar ve dikkatle takip 
etmeniz gereken detaylar hakkında bilgi sahibi olmak



AB Araştırma (RIA ve IA)Projelerinde Nasıl Hakem Olunur?



https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/experts/expert-registration_en.htm

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/experts/expert-registration_en.htm


Çalışma Programları (Work Programmes)



Draft Çalışma Programları





• Her sene / senede 2 
kez profilinizdeki 
anahtar kelimeleri 
tazelenmesi sizi hakem 
olarak daha üst 
sıralara taşıyacaktır

• Alanınızla ilgili 
çağrılardaki vurgulara 
dikkat!





Hakemlik hakkında genel bilgiler

• Proje partnerleri ile herhangi bir çıkar çatışması/menfaat ilişkisi olmaması 
gerekir

• Proje kapsamındaki tüm teknolojiye vakıf olmanız beklenmemekte, 

• Ancak tüm projeyi doğru şekilde değerlendirebilecek ölçüde anlamanız 
beklenmekte

• Projenin ilgili çağrı başlığı altında yer verilen tüm beklentileri karşılaması 
gerekir→ Hakemin çağrının detaylarına/taleplerine hakim olması beklenir



Çağrının beklentileri



Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama

PUANLAMA (0.5 lik dilimler halinde puanlama yapılabilir)
• 0 – Proposal fails to address the criterion or cannot be assessed due to missing or 

incomplete information.
• 1 – Poor. The criterion is inadequately addressed or there are serious inherent 

weaknesses.
• 2 – Fair. The proposal broadly addresses the criterion, but there are significant 

weaknesses.
• 3 – Good. The proposal addresses the criterion well, but a number of shortcomings 

are present.
• 4 – Very good. The proposal addresses the criterion very well, but a small number of 

shortcomings are present.
• 5 – Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the 

criterion. Any shortcomings are minor.



HE RIA ve IA için

• 2 Aşamalı çağrılarda; 1. aşamada sadece:
• Excellence (Eşik 4/5) ve Impact (Eşik 4/5) değerlendirilir. >8-8.5 puan alanlar 2. 

aşamaya geçer

• Tek Aşamalı çağrılarda:
• Excellence, Impact, Quality and efficiency of the implementation (Eşik üçünde de 3/5, 

≥10 yarışır)



Excellence

H2020 HE

Clarity and pertinence of the objectives , soundness of the 
concept, and credibility of the proposed methodology

Extent that proposed work is beyond the state of the art, 
and demonstrates innovation potential (e.g. ground-
breaking objectives, novel concepts and approaches, new 
products, services or business and organisational models)

Appropriate consideration of interdisciplinary approaches 
and, where relevant, use of stakeholder knowledge

Clarity and pertinence of the project’s objectives, and the 
extent to which the proposed work is ambitious, and goes 
beyond the state of the art. 

Soundness of the proposed methodology, including the 
underlying concepts, models, assumptions, inter-
disciplinary approaches, appropriate consideration of the 
gender dimension in research and innovation content, and 
the quality of open science practices, including sharing and 
management of research outputs and engagement of 
citizens, civil society and end users where appropriate. 



Impact

H2020 HE

The extent to which the outputs of the project would 
contribute to each of the expected impacts mentioned in 
the work programme under the relevant topic

Any substantial impacts not mentioned in the work 
programme, that would enhance innovation capacity, create 
new market opportunities, strengthen competitiveness and 
growth of companies, address issues related to climate 
change or the environment, or bring other important 
benefits for society

Quality of the proposed measures to:
- exploit and disseminate the project results (including 
management of IPR), and to manage research data where 
relevant 
- communicate the project activities to different target 
audiences 

Credibility of the pathways to achieve the expected 
outcomes and impacts specified in the work programme, 
and the likely scale and significance of the contributions 
from to the project. 

Suitability and quality of the  measures to maximise
expected outcomes and impacts, as set out in the 
dissemination and exploitation plan, including 
communication activities. 



Quality and efficiency of the implementation

H2020 HE

Quality and effectiveness of the work plan, including extent 
to which the resources assigned to work packages are in 
line with their objectives and deliverables

Appropriateness of the management structures and 
procedures, including risk and innovation management

Complementarity of the participants and extent to which 
the consortium as a whole brings together the necessary 
expertise

Quality and effectiveness of the work plan, assessment of 
risks, and appropriateness of the effort assigned to work 
packages, and the resources overall. 

Capacity and role of each participant, and the extent to 
which the consortium as a whole brings together the 
necessary expertise. 



Diğer kriterler
H2020 HE

Scope of the proposal
Based on the information provided in the proposal, I consider this proposal:
• Out of scope, because
• In scope because it corresponds, wholly or in part, to the topic description 

against which it has been submitted
Operational Capacity
According to the information available to you during evaluation, do all the 
partners in this proposal possess the basic operational capacity to carry out the 
proposed work?
• No
• Yes
Exceptional funding of third country participants/international organisations
Based on the information provided in the proposal, I consider that the following 
participant(s)/international organisation(s) that requested funding should 
exceptionally be funded:….
Based on the information provided in the proposal, I consider that the following 
participant(s)/international organisation(s) that requested funding should NOT 
be funded:….......
Does this proposal involve the use of hESC?
• No
• Yes
Overall comments

Scope of the proposal
Operational Capacity
Exceptional funding of third country participants/international organisations
Does this proposal involve the use of hESC?
Use of human embryos
* No * Yes

Activities excluded from funding 
Activities that: *aim at human cloning for reproductive purposes, or*intend to modify the genetic 
heritage of human beings which could make such changes heritable (with the exception of research 
relating to cancer treatment of the gonads, which may be financed), or * intend to create human 
embryos solely for the purpose of research or for the purpose of stem cell procurement, including by 
means of somatic cell nuclear transfer, or * lead to the destruction of human embryos (for example, 
for obtaining stem cells)? are excluded from funding. Does the proposal include any of these 
activities? * No * Yes

Do no significant harm principle 
Is this proposal compliant with the ‘Do no significant harm’ principle?   *Not applicable *Yes.   
*Partially *No *Cannot be assessed 

Exclusive focus on civil applications  * No * Yes
Artificial Intelligence * No * Yes

Overall comments



İyi Bir Proje Önerisi Nasıl Olmalı-Nasıl Olmamalı

• Proje metninde, hemen giriş kısmında amaç ve hedefler «Objectives» başlığı 
altında açık ve net belirtilmiştir

• Çağrı başlığı ile ilişkisi gösterilmiştir

• Mevcut durum iyi sunulmuş, proje ile nasıl değişeceği net yazılmıştır

• Hakemlerin metin içinde Ctrl+F ile arayacakları, sorularda geçen «soundness
of the proposed methodology», «inter-disciplinary approaches» , «gender 
dimension»  gibi kalıplar aynen kullanılmış ve metin içinde koyu fontla 
yazılmıştır

• Metnin sürükleyici bir yapısı vardır, şekil, tablo, şema kullanımından 
kaçınılmamıştır ve görüntü çözünürlüğü yüksektir



İyi Bir Proje Önerisi Nasıl Olmalı-Nasıl Olmamalı

• Değerlendiriciler farklı disiplinlerdendir, bu bakımdan yöntem kısmı basit bir 
dille, teknolojiye aşina olmayan bir hakeme deliller sunarak (web sayfası/yayın 
gibi) yazılmıştır

• Expected impacts kısmındaki beklentilerin hepsine en az bir yanıt oluşturacak 
şekilde hazırlanmıştır (RIA ve IA)

• IA projelerinde ise  talep edilen TRL seviyeleri ve çözüm sayılarına sadık 
kalınmıştır

• Patent beklentisi olan noktalar, hakları zedelemeyecek ölçüde açık yazılmıştır, 
gizem mevcuttur, ama manzara sisli değildir



İyi Bir Proje Önerisi Nasıl Olmalı-Nasıl Olmamalı

• İş paketleri birbirinden tamamen kopuk, belli partner gruplarına ait alt projeler gibi 
görünmez, bilakis birbiri ile iyi bir şekilde ilişkilendirilmiştir

• Expected impact kapsamında olmayan, aksesuar görevi görecek hiçbir fazladan 
iş/araştırma ilave edilmemiştir

• SME-Research Infrastructure dengesi mevuttur, NGO projeye dahil edilmiş veya 
destek mektubu alınmıştır

• Sanayi ve kurumlardan destek mektubu alınmıştır

• Partner bütçeleri iş yükleri (PM) ile orantılıdır

• Altyapı, sarf ve seyahat harcamaları için justification yapılmıştır

• Avrupa-Asya-Afrika gibi en az 3 kıtadan partnerler vardır

• Partnerlerin ekiplerinde yüksek ve orta kategorili araştırmacılar mevcuttur (SME bile 
olsa)



Proje yazarken/katılırken

• İşe yaramayacak hiçbir partner konsorsiyumda tutulmamalıdır

• Aynı durum ekibiniz için geçerlidir

• Her partner için yedekte bir ikincisi mevcut olmalıdır (bütçe ve rekabet 
problemleri)

• Bütçe yapma işi son ana bırakmamalıdır

• Risklerin gerçekçi olarak tespit edilmesi gereklidir

• Projenizi en az bir profesyonele okutmanız yararlı olacaktır

• Projelerde Communication, dissemination kısımları ve sosyal inovasyon kısmı 
giderek daha önemli hale gelmektedir-sosyal bilimler



AB Projesine Nasıl Katılırız

• Work Programme okumak ve Funding and Tenders Portal/Crowdhelix gibi 
ortamlarda çağrılarda partnerlik potansiyelinizi ilan etmek büyük yarar 
sağlayacaktır

• Proje yazımında koordinatöre yardımcı olmak/fikir vermek projenin 
gelişmesini sağlayacağı gibi potansiyelinizin anlaşılmasına da imkan verecektir.

• Bir projede küçük bir bütçe ile partner olarak başvuru yapmak size:
• En az 30 yeni uluslararası kişi ile tanışma fırsatı verecektir

• Başarısız sonuçlanan 10 proje ile 300 kişilik bir uluslararası networkunüz 
olacaktır

• Kazandığınız ve başarılı çalışmalar yürüttüğünüz her proje için ise her sene en 
az 3 proje çağrısına davet edileceksiniz



• İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


