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Avrupa Birliği Çerçeve Programları Nedir? 

ü  Dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve 
Yenilik programıdır. 

 
ü  Bilimsel araştırma, teknolojik geliştirme ve 

inovasyon faaliyetleri desteklenir. 
 
ü  Sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak 

amaçlanır. 
 
ü  Araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesi 

güçlendirilir, üniversite-sanayi işbirliği teşvik 
edilir. 

 
ü  AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda 

işbirliğini güçlendirmek hedeflenir. 
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(95.5	M€)	

1984-1987	 2021-2027	

Türkiye’nin	Ka-lımı	



Ufuk Avrupa Öncesinde Ülkemizin Ufuk 2020 Performansı 

(*)	Veritabanı	kapsamında	resmi	olarak	açıklanan	en	güncel	değerlerdir.		

Proje	Başvuru	Sayısı:	8.535	

Fonlanan	Proje	Sayısı:	955	

Başarı	Oranı:	%9,7	

Alınan	Fon	Miktarı:	297,6	M€	

Ulusal	Katkı	Payı:	265,5	M€		

Alınan	Fon	Miktarı	(IPA	Dahil):	391.6	

Ulusal	Katkı	Payı	(IPA	Dahil):	359,5	M€	

Ulusal	Bütçeden	Aktarılan	Katkı	Payını	Karşılama	Oranı	(%)	
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Ufuk Avrupa Programı 

Avrupa’yı bilimsel ve teknolojik yönden 
güçlendirmek 

Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini 
ve istihdamını yükseltmek 

Toplumsal sorunlara cevap vermek ve 
sosyo-ekonomik modelleri ve değerleri 
sürdürülebilir kılmak 

Bütçesi 95,5 Milyar Avro olması öngörülen araştırma ve yenilik programı 
yedi yıl için (2021-2027) planlanmıştır. 
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Küresel	Sorunlar	ve	
Endüstriyel	Rekabet	

Yenilikçi	Avrupa	

Bilimsel	
Mükemmeliyet	

Katılımın	
Yaygınlaştırılması	ve	
ERA'nın	Güçlendirilmesi	



Ufuk Avrupa Programı 

Nitelikli Bilgi, 
Nitelikli İnsan 

Çözüm Gerektiren  
Güçlükler 

Birlikte Geliştirme  
(Co-Creation) 

Çözüm gerektiren güçlüklerin merkezde olduğu yaklaşımlar birlikte izleniyor 



Fonlama Türleri 

Ar-Ge  
ve Yenilik 
Eylemleri 

(RIA) 

Yenilik 
Eylemleri 

(IA) 

Koordinasyon 
ve Destek 
Eylemleri 

(CSA) 

Ortak 
Fonlama 
Eylemleri 
(Co-Fund) 

Yenilik ve 
Pazara 
Yayılım 

Eylemleri 
(IMDA) 

Yeni bilgi üretme, yeni veya 
geliştirilmiş bir teknoloji, ürün, 
süreç, hizmet veya çözümün 
fizibilitesini keşif amaçlı eylemler 

Yeni, değiştirilmiş veya geliştirilmiş 
ürün, süreç ve hizmetlerin tasarımı 
ve planlaması amaçlı eylemler 

Ar-Ge ve yenilik eylemleri dışında, 
Programın hedeflerine katkı 
sağlamayı amaçlayan diğer eylemler 

Ar-Ge ve yenilik programları yöneten 
ve fonlayan kuruluşların ortak 
çabasıyla oluşturulan programların 
fonlanması amaçlı eylemler 

Yenilik eylemlerine gömülü ve 
halihazırda pazardaki bir yeniliğin 
yayılımı amaçlı eylemler (EIC)  

Araştırmacıların ülkeler, sektörler veya 
disiplinler arası hareketliliği yoluyla 
beceri, bilgi ve kariyer gelişimlerini 
amaçlayan eylemler (MSCA) 

Bir son kullanıcı grubunun ihtiyacına 
yönelik yenilikçi yeni çözümlerin 
geliştirilmesini amaçlayan eylemler 

Eğitim ve 
Hareketlilik 
Eylemleri 

(TMA) 

Ticarileşme 

Öncesi 

Tedarik 

Eylemleri 

(PCP)  

Yenilikçi 

Çözümler 

için Kamu 

Tedariki  

(PPI)  

Bir son kullanıcı grubunun erken 
yenilikçi çözüm geliştirme becerilerini 
güçlendirmeyi amaçlayan eylemler  



Fonlama Oranları 
Fonlama Türü Fonlama oranı 

Ar-Ge ve yenilik (RIA) 100% 

Yenilik (IA) 70%’e kadar  
(kâr amacı gütmeyen kurumlar 100%) 

Koordinasyon ve Destek (CSA) 100% 

Ortak Fonlama (Co-fund) 30% - 70% arası 

Yenilik ve pazara yayılım (IMDA) 70%’e kadar (kâr amacı gütmeyen kurumlar 
100%) 

Eğitim ve Hareketlilik (TMA)  100% 

Ticarileşme Öncesi Tedarik (PCP) 100% 

Kamu Tedariki için Yenilikçi Çözümler 
(PPI) 

50% 



Küme 3: Toplum için Sivil Güvenlik  

Alanın Genel Amacı 
Siber güvenlik ve afet riskini azaltma ve direnç 
dahil olmak üzere güvenlikle ilgili AB politika 

öncelikleri desteklemek 

Alanda Desteklenecek Konular 
•  Suç ve Terör ile Mücadele 

•  Sınır Yönetimi 

•  Altyapıların korunması 

•  Siber güvenliğin artırılması 
•  Afete-dayanıklı Toplumlar 
•  Güvenlik araştırma ve inovasyon faaliyetlerine 

destek verilmesi 

 
 
 

 

 

•  193	Milyon	Avro	Çağrı	Bütçesi	

•  30	Haziran	–	16	Kasım	2022	Öngörülen	Çağrı	
Takvimi	

• Dr.	İlknur	YILMAZ	
(ncpsecurity@tubitak.gov.tr)		İlgili	UİN	İle`şim	
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HORIZON-CL3-2022-DRS-01-01:	Bir	afet	veya	krizle	ilgili	acil	durum	
durumunda	gelişmiş	vatandaş	hazırlığı	

Yenilik	Eylemi	(Innovahon	Achon)	
Proje	başına	5	Milyon	Avro	/	Toplam	Başlık	bütçesi	10	Milyon	Avro	

Özel	Koşullar	
	
Aşağıdaki	kuruluşların	her	
birinin	konsorsiyumda	akhf	
olarak	yer	alması	bulunması	
•  vatandaşları	veya	toplulukları	temsil	
eden	kuruluşlar;	

•  uygulayıcıları	temsil	eden	kuruluşlar	
(birinci	ve/veya	ikinci	müdahale	
ekipleri);	

•  yerel	veya	bölgesel	yetkililer	
•  özel	sektör	kuruluşları.	

Başlık	Öncelikleri	
•  Çok	düzeyli	müdahaleleri	birbirine	bağlayan	hazırlık	eylemlerinin	tasarımı	
•  Kuruluşlar	arası	işbirliği	süreçlerini	iyileşhren	ilehşim	için	etkili	araçların	

gelişhrilmesi	
•  Farklı	kamu	temsilcilerine	ulaşmak	için	iyileşhrilmiş	erken	uyarı	sistemleri,	

tahminler	ve	stratejiler	
•  Vatandaşları,	eğihm	ve	öğrehm	kurumlarını,	yerel	karar	vericileri,	kamu	

idarelerindeki	ve	hcari	şirketlerdeki	çalışanları	ve	uygulayıcıları	içeren	gösteri	
çalışmaları	

•  Vatandaşlar,	topluluklar,	kamu	idareleri,	hcari	şirketler	ve	uygulayıcılar	için	bir	
"afete	hazırlık	kültürü"	gelişhrmek	

•  Acil	durum	hazırlığını	izlemek	ve	güçlendirmek	için	kanıta	dayalı	değerlendirme	
yöntemlerinin/modellerinin	uygulanması.	

•  Konsorsiyumları	sosyal	bilimler	disiplinlerinden	uzmanların	ve	kuruluşların	
kanlması	
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HORIZON-CL3-2022-DRS-01-02:	Yüksek	Etkili	Düşük	Olasılık	(HILP)	veya	
beklenmeyen	olaylar	için	gelişmiş	hazırlık	ve	yönehm	

Araşnrma	ve	Yenilik	Eylemi	(Research	and	Innovahon	Achons)	
Proje	başına	5	Milyon	Avro	/	Toplam	Başlık	bütçesi	10	Milyon	Avro	

Özel	Koşullar	
Aşağıdaki	kuruluşların	da	
bulunduğu	çok	disiplinli	
konsorsiyumların	kurulması		
•  bu	konuyla	ilgili	bilimsel	

alanlardan	temsilciler;	
•  hem	uygulayıcılar	hem	de	

polihka	yapıcı	paydaşların	
temsilcileri		

Başlık	Öncelikleri	
•  Kısa	ve	orta	vadede	yüksek	etkili-düşük	olasılıklı	olayların	(hem	doğal	hem	de	insan	

kaynaklı	tehlikelerden)	daha	iyi	anlaşılması	
•  Yüksek	etkili,	düşük	olasılıklı	olaylara	hazırlanmak	için	belirsizlik	alnnda	karar	

vermeye	yönelik	iyileşhrilmiş	yöntemler/araçlar	
•  i)	yüksek	etkili	düşük	olasılıklı	olaylardan	olumsuz	etkilenebilecek	sosyoekonomik	

sistemlerin	karşılıklı	bağımlılıklarının	ve	ii)	hangi	sistemlerin	toplumsal	kırılganlığı	
arnrarak	yüksek	etkili,	düşük	olasılıklı	risklerin	gerçekleşmesine	katkıda	
bulunduğunun	iyileşhrilmiş	haritalandırılmasını	yapılması	

•  Bireysel	düzeyde,	yerel	düzeyde	ve	hükümet	düzeyinde	gelişmiş	hazırlık	
•  HILP	olaylarının	meydana	gelmesi	açısından	daha	yüksek	risk	alnndaki	alanları	

belirlemek	için	uygun	simülasyon	araçlarının	gelişhrilmesi	
•  Nitel	ve	nicel	yaklaşım	stratejilerinin	kombinasyonu	ile	hızlı	gelişen	risklerin	

belirlenmesi	
•  Kri`k	altyapılar	için	senaryo	oluşturma	ve	stres	tesh	ile	riskle	ilgili	uygulamalar	
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HORIZON-CL3-2022-DRS-01-03:	Doğal	tehlikeler,	kazalar	ve	KBRN	olaylarının	
risk	yönehmi	ile	ilgili	karar	vermede	kullanılan	verilerin	iyileşhrilmiş	kalite	

güvencesi	/	kalite	kontrolü	

Yenilik	Eylemi	(Innovahon	Achons)	
Proje	başına	5	Milyon	Avro	/	Toplam	Başlık	bütçesi	10	Milyon	Avro	

Özel	Koşullar	
	
En	az	3	farklı	AB	Üye	veya	
Asosiye		ülkesinden	risk	
yönehmi	karar	verme	
makamlarına	veri	sağlamaktan	
sorumlu	en	az	5	akredite	ölçüm	
ens`tüsü	/	laboratuvarının	
ortak	olarak	projelere	akhf	
kanlımı	gerekmektedir.		

Başlık	Öncelikleri	

•  Fiziksel,	 kimyasal	 ve	 biyolojik	 parametreler	 için	 doğal	 tehlikeler	 ve	 KBRN-E	
alanlarında	 karar	 vermeden	 önce	 sistemahk	 kalite	 kontrolleri	 yapılmayan	
alanlarda	 Kalite	 Güvence	 /	 Kalite	 Kontrol	 (QA/QC)	 ih`yaçlarının	
değerlendirilmesi	

•  Geçmiş	 deneyimlere	 dayanarak,	 dünya	 çapında	 ürehlen	 verilerin	
karşılaşnrılabilirliğini	değerlendirmek	için	risk	ve	kanıta	dayalı	karar	verme	için	
veri	 sağlamaktan	 sorumlu	 olan	 AB	 düzeyinde	 laboratuvarlar	 ve	 enshtüler	
arasında	düzenlenmiş	karşılaş-rmalar	yapılması	
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HORIZON-CL3-2022-DRS-01-04:	Bir	afet	veya	kriz	durumunda	
vatandaşların	davranışsal	ve	psikolojik	tepkilerinin	daha	iyi	anlaşılması	

Araşnrma	ve	Yenilik	Eylemi	(Research	and	Innovahon	Achons)	
Proje	başına	5	Milyon	Avro	/	Toplam	Başlık	bütçesi	10	Milyon	Avro	

Özel	Koşullar	
•  Vatandaşları	veya	

toplulukları	temsil	eden	en	
az	2	kuruluşun	ve		

•  En	az	3	farklı	AB	Üye	veya	
Asosiye	ülkesinden	en	az	2	
toplum	bilimleri	
temsilcisinin	(psikoloji,	tarih)	
projelere	akhf	kanlımını	
beklenmektedir.	

Başlık	Öncelikleri	
•  Doğal	 ve	 insan	 kaynaklı	 bir	 afet	 veya	 kriz	 durumundan	 etkilenen	 çeşitli	

toplum	gruplarının	davranışlarına	ilişkin	nitel	ve	nicel	analizler,	
•  Afetlerin	 veya	 kriz	 durumlarının	 tehkleyici	 veya	 basamaklı	 faktörleri	 olarak	

insan	davranışının	analizleri	
•  Toplum	 merkezli	 (mağdur	 veya	 hasta	 merkezli)	 yaklaşımların	 ve	 bunlara	

karşılık	gelen	hazırlık	planlarının	gelişhrilmesi	
•  En	 savunmasız	 grupların	 ihhyaç	 ve	 gereksinimlerini	 daha	 iyi	 ele	 almak	 için	

özel	önlemler	gelişhrilmesi	
•  Etkilenen	 toplulukların	 ve	 olaylar	 sırasında	 ve	 sonrasında	 ortaya	 çıkan	 ilk	

müdahale	ekiplerinin	ruh	sağlığı	sorunlarının	doğası	ve	kapsamının	analizi	
•  Yanlış	alarmlara	ve	yönlendirilmiş	eylemlere	yol	açabilecek	mekanizma	ve	

faktörlerin	analizleri,	
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HORIZON-CL3-2022-DRS-01-05:	İlk	müdahale	ekiplerinin	hassas	
alanlarda	hızlı	bir	şekilde	konuşlandırılmasını	destekleyen	iyileşhrilmiş	

etki	tahmini	ve	erken	uyarı	sistemleri	

Yenilik	Eylemi	(Innovahon	Achons)	
Proje	başına	5	Milyon	Avro	/	Toplam	Başlık	bütçesi	10	Milyon	Avro	

Özel	Koşullar	
Bu	konu,	aşağıdakileri	içeren	
çok	disiplinli	bir	konsorsiyum	
gerekhrir:	
En	az	3	farklı	AB	Üye	veya	
Asosiye	ülkesinden	
•  bu	konuyla	ilgili	bilimsel	

alanların	temsilcileri;	
•  uygulayıcıların	yanı	sıra	

(birinci	ve	ikinci	müdahale	
ekipleri);	

•  yerel	veya	bölgesel	yöne`m	
yetkililerinin	temsilcileri.	

Başlık	Öncelikleri	
•  Aşırı	 hava	 ve	 jeolojik	 olaylara	müdahale	 kapasitesini	 gelişhrmek	 için	 önlem	 ve	

teknolojilerin	karşılaşnrılması	
•  Disiplinler	arası	işbirliği	ile	uyarı	ve	müdahale	sistemlerinin	düzenlemeler,	
•  Şiddetli	 (kısa	 vadeli	 odaklı)	 aşırı	 hava	 olaylarının	 (örneğin	 sel,	 sıcak	 dalgalar,	

srnnalar,	 srnna	 dalgalanmaları)	 veya	 jeolojik	 tehlikelerin	 (örneğin	 volkanik	
patlama,	deprem,	tsunami)	zamanında	tahmin	edilmesi	

•  Beklenen	doğal	tehlikelerin	tanımlanmasını	kolaylaşnrmak	için	Avrupa	ölçeğinde	
çoklu	tehlike	plajormunun	oluşturulması	

•  Yenilikçi	 son	 teknoloji	 erken	 uyarı	 sistemlerini	mevcut	 araçlara	 entegre	 etme	
metodolojileri	gelişhrilmesi	

•  Beklenen	 sonuçlara	 ulaşmak	 için,	 özellikle	 Akdeniz	 Birliği'nin	 Afrika	 ve	 Güney	
Akdeniz’den	hassas	ülkelerle	uluslararası	işbirliği	teşvik	edilmektedir.	
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HORIZON-CL3-2022-DRS-01-06:	İyileşhrilmiş	afet	riski	fiyatlandırma	
değerlendirmesi	

Yenilik	Eylemi	(Innovahon	Achons)	
Proje	başına	5	Milyon	Avro	/	Toplam	Başlık	bütçesi	10	Milyon	Avro	

Özel	Koşullar	
	
E n	 a z	 2	 f a r k l ı	 A B	 Ü y e	
Devlehnden	 veya	 Asos iye	
ülkeden	 finans	 sektöründen	 ve	
sigorta	 şirketlerinden	 en	 az	 2	
temsilcisinin	 projelere	 akhf	
kanlımını	gerekmektedir.	

Başlık	Öncelikleri	
	
•  Afet	riskleriyle	ilgili	mali	veri	ve	bilgilerin	kamu	tarasndan	erişilebilirliğine	katkıda	

bulunmak	
•  İklim	 Uyumu	 ve	 Afet	 Riski	 Azaltma	 önlemlerinden	 elde	 edilen	maddi	 olmayan	

değerlerin	nasıl	maddi	değere	çevrileceği	ve	hesaplanacağına	 ilişkin	AB	çapında	
veya	uluslararası	standart	veya	kılavuz	oluşturulması	

•  Afet	 risk	 finansmanı	 ve	 sigorta	 ürünleri	 için	 işlem	maliyetlerini	 azaltmak	üzere	
yenilikçi	finansal	araçlar	ve	bilgi	ve	ilehşim	teknolojileri	çözümleri	gelişhrilmesi	

•  Yenilikçi	Avrupa,	sınır	ötesi,	ulusal	ve	bölgesel	afet	risk	finansman	sistemlerinin	
araşnrılması	ve	test	edilmesi	

•  Gelecekteki	doğal	afetler	için	risk	modeli	gelişhrme	
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HORIZON-CL3-2022-DRS-01-07:	İlk	müdahale	ekibi	yetenek	boşluklarını	
ele	alan	gelişmiş	uluslararası	işbirliği	

Araşnrma	ve	Yenilik	Eylemi	(Research	and	Innovahon	Achons)	
Proje	başına	5	Milyon	Avro	/	Toplam	Başlık	bütçesi	5	Milyon	Avro	

Özel	Koşullar	
	
En	az	3	farklı	AB	veya	Asosiye	
ülkeden	3	ilk	müdahale	
kuruluşu	veya	ajansının	
konsoriyumlara	kanlımı	

Başlık	Öncelikleri	
•  Farklı	 durumların,	 olayların	 ve	 risklerin	 gerçek	 zamanlı	 tespih,	 takibi	 ve	

analizinin	(ilk	müdahale	ekiplerinin	konumu	dahil)	iyileşhrilmesi		
•  Farklı	 bilgi	 kaynaklarının	 hızlı	 analizi	 sayesinde	 daha	 hedefe	 yönelik	

eyleme	geçirilebilir	is`hbarat	ve	daha	verimli	komuta	operasyonları	
•  Farklı	ilk	müdahale	ekipleri	(örneğin	iuaiyeciler,	nbbi	müdahale	ekipleri,	

polis,	sivil	koruma)	için	gelişmiş	Avrupa	ve	küresel	birlikte	çalışabilirlik	
•  Uluslararası	 olarak	 tanımlı	 ve	 kabul	 görmüş	 ilk	 müdahale	 çözümü	

uygulamaları	 ve	 böylelikle	 farklı	 ulusal	 sistemlerle	 ve	 ekipmanlarla	
kullanılabilirliğin	sağlanması	

•  Bununla	 birlikte,	 Asosiye	 olmayan	 üçüncü	 ülkelerin	 (AB	 üyesi	 olmayan	
IFAFRI	 ortakları	 dahil)	 projelere	 kanlımı	 teşvik	 edilmekte	 ve	 AB	 üyesi	
olmayan	 en	 az	 2	 farklı	 ülkeden	 en	 az	 2	 ilk	 müdahale	 kuruluşunun	
projelere	kanlımı	şiddetle	teşvik	edilir.	
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HORIZON-CL3-2022-DRS-01-08:	KBRN-E	ile	ilgili	olaylar	durumunda	kentsel	alanlarda	
tepki	verme	süresini	en	aza	indirgemek	için	ilk	müdahale	ekiplerinin	durumsal	

farkındalığınınve	hazırlıklılığının	ve	kapasitesinin	arnrılması	

Yenilik	Eylemi	(Innovahon	Achons)	
Proje	başına	5	Milyon	Avro	/	Toplam	Başlık	bütçesi	11	Milyon	Avro	

Özel	Koşullar	
	
En	az	3	farklı	AB		üye	veya	
Asosiye	ülkesinden	3	ilk	
müdahale	kuruluşu	veya	
ajansının	konsoriyumlara	
kanlımı	

Başlık	Öncelikleri	
•  KBRN-E	 olaylarına	 hazırlanmak	 ve	 hızlı	 tepki	 vermek	 için	 durumsal	

farkındalığı	arnracak	 (yeni	çok	pla-ormlu	KBRN-E	sistemleri	dahil)	araç	ve	
teknolojilerin	geliş`rilmesi		

•  Üst	 düzey	 işleme	 çözümü	 ile	 ilk	 müdahale	 ekiplerinin	 durumsal	
farkındalığının	desteklenmesi	

•  Müdahale	 ekiplerinin	 KBRN-E	 şüpheli	 numunelerin	 yerinde	 geçici	
tanımlamasını	 yapabilmeleri	 için	 hızlı,	 güvenilir	 ve	 taşınabilir	 cihazların	
gelişhrilmesi	 (akıllı	 giyilebilir	 ekipman	 da	 dahil	 olmak	 üzere	 ilk	müdahale	
ekipleri	için	hangi	kişisel	koruyucu	ekipmanın	(KKD)	gerekli	olduğuna	karar	
verilmesini	sağlamak),	

•  Farklı	 `cari	 ve	 deneysel	 sensörleri/plajormları	 entegre	 eden	 çözümler	
gelişhrilmesi	(İleHşim,	güç	tükeHmi,	arayüz	oluşturmaya	yönelik)	

•  Japonya	ile	uluslararası	işbirliği	yapılması	beklenmektedir.	
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HORIZON-CL3-2022-DRS-01-09:	İlk	müdahale	ekiplerinin	gelişmiş	kapasiteleri,	bir	
KBRN-E	olayı	durumunda	altyapıların	dekontaminasyonu	da	dahil	olmak	üzere	daha	

verimli	kurtarma	operasyonları	

Yenilik	Eylemi	(Innovahon	Achons)	
Proje	başına	6	Milyon	Avro	/	Toplam	Başlık	bütçesi	11	Milyon	Avro	

Özel	Koşullar	
	
En	az	3	farklı	AB	üye	veya	
Asosiye	ülkeden	3	ilk	müdahale	
kuruluşu	veya	ajansının	
konsoriyumlara	kanlımı	

Başlık	Öncelikleri	
	
•  Geleneksel	 olarak	 KBRN-E	 koşullarında	 çalışmayan	 ekipler	 için	 KBRN-E	

koşulları	 alnnda	 çalışmanın	 özel	 gereksinimlerinin	 analiz	 edilmesi,	 (örn.	
arama	 ve	 kurtarma,	 nbbi	 bakım,	 barınma,	 yangınla	 mücadele,	 selden	
kurtarma,,	vb.).	

•  Arama	kurtarma	(kazazade	triyaj	prosedürleri	dahil),	-bbi	bakım,	barınma	
gibi	 KBRN-E	 (Kimyasal,	 biyolojik,	 radyolojik,	 nükleer	 ve	 patlayıcılar)	
koşullarında	 çalışması	 gerekebilecek	 acil	 durum	 yönehm	 birimleri	 için	
yenilikçi	teknolojilerin	ve/veya	işlehm	prosedürlerinin	gelişhrilmesi	



Ortak Arama: Eski Projeler - CORDIS 

https://
cordis.europa.eu/

projects/en 



Ortak Arama: Funding & Tenders Portal 



Ortak Arama: TUBITAK Ufuk Avrupa Sitesi 

www.ufukavrupa.org.tr 



Expression of Interest Formu 
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Ufuk Avrupa Web Sitesi 

•  Tematik/program sayfaları 

•  Etkinlik takvimi 

•  Başarı hikayeleri 

Kullanıcı Dostu 

ufukavrupa.org.tr 

Açık Çağrıların Bilgisi 

Misyonlar ve Ortaklıklar 

Haberler ve Bülten 

Mobil Dizayn 

İşbirliği Haritası 

IPA Project Sitesi Entegrasyonu 



Ufuk Avrupa Sosyal Medya Hesapları 



Proje Pazarı Etkinliği 

https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/guvenlik-misyonu-bilgi-ve-inovasyon-grubu-smi2g-2022-yili-etkinligi  
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Hakemlik Çalışmalarımız 
Hakemlerde aranan özellikleri: 
•  Akademisyenler, araştırmacılar, sanayi şirketi, KOBİ, danışmanlık 

şirketleri, STK temsilcileri 
•  ilgili proje başlığı konusunda mesleki deneyim ve en az lisans derecesi 

•  ileri düzey araştırma, proje yönetimi ve yenilik deneyimi 

•  mükemmel düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilgisi 

•  dikkat edilen diğer hususlar (cinsiyet, coğrafi çeşitlilik, yeni uzmanların 
katılımı vb.) 

Hakemlik kaydı yapmak için: 
•  Katılımcı Portalı’nda hesap oluşturun 
•  Hakemlik kaydınızı aşağıdaki bağlantıdan oluşturun:  

hvps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunihes/portal/screen/work-as-an-
expert	
Değerlendirme	yapmak isteğiniz konuya ait anahtar kelimeleri seçin  
 



Faydalı Bağlantılar   

•  Ufuk Avrupa’da başarılı proje nasıl hazırlanır?  
•  Yeni başlayanlar için Funding and Tenders 

Portal’ı webinarı 
•  Proje sonuçlarının yayılımı ve kullanımı 
•  Ufuk Avrupa proje önerisi hazırlarken dikkat 

edilecek hususlar 
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Lütfen bize ulaşın!  
 

Teşekkürler 
 

E-posta: ilknur.yilmaz@tubitak.gov.tr 
Telefon: +90 312 298 17 53 

 
www.ufukavrupa.org.tr  

 
 
 
 
 

 


