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 Hakemlik kaydı yapılacak web 

adresini bulmak için Google da 

‘’Horizon 2020 sign up’’ yazılır 

ve ‘’Research Participant Portal’’ 

yazılı link tıklanır.



 Expert linkine tıklandığında ilk 

olarak Portal (ECAS) hesabının 

oluşturulması talep edilir. 



 Domain olarak ‘External’ 

seçilmelidir. 



 Bu sayfada;

 Bir kullanıcı adı seçilir 

 Ad ve soyad yazılır

 Email adresi (iki kere yazılır)

 Emailde kullanılacak dil İngilizce 

seçilir

 Güvenlik kodu girilir

 Gizlilik beyanı işaretlenir 

ve giriş tamamlanır.



Şifre Oluşturma

 Bu aşamadan sonra email adresinize bir link gelir. Linki tıkladıkdan sonra açılan

sayfada şifre oluşturulması istenir.

 Şifre rakam, harf ve noktalama işaretlerinden oluşmalı ve en az 10 karakter

olmalıdır.



 Oluşturulan kullanıcı adı ve 

şifreyle birlikte artık 

hakemlik kaydının yapıldığı 

Participant Portal’a giriş 

yapılabilir.



 Giriş yapıldıktan sonra açılan 

pencerede sistemin kullanım 

koşul ve şartlarına 

uyulacağını ifade eden metin 

işaretlenir. 

 ‘I Agree’ butonu tıklanır ve 

devam edilir.  



 Artık Expert(hakem-

İzleyici) olarak kayıt 

yapılabilir.

 ‘REGİSTER AS EXPERT’ 

butonu tıklanır.



Expert Area’da profilin oluşturulması;

-Program seçimi, 

-Kişisel detaylar, 

-Dil, 

-Eğitim, 

-Uzmanlık alanı

-Profesyonel tecrübe 

başlıklı 6 sekmenin ayrı ayrı tamamlanmasıyla gerçekleşir 



 İlk sekme olan program 

seçiminde Horizon 2020 

seçilir. 

 Daha sonra kişiye ait 

verilerin Avrupa 

Komisyonuyla ilişkili 

kurumlarla paylaşılıp 

paylaşılmayacağına dair 

evet veya hayır seçeneği 

tıklanır ‘save and continue’ 

butonu tıklanarak devam 

edilir. 



 İkinci sekme olan kişisel detaylarda isim, 

cinsiyet, doğum tarihi, uyruk ve adres 

bilgileri doldurularak ‘save and

contiune’ tıklanarak devam edilir. 



 Dil sekmesinde ilk olarak 

anadil Türkçe eklenir ve 

kaydedilir. 



 Türkçe kaydedildikten sonra 

‘Add new language’ butonu 

tıklanarak yeni bir dil eklenir.

 İngilizcenin projeleri 

değerlendirmede ortak dil 

olarak kullanıldığı 

unutulmamalıdır. 



 İngilizce seçilip seviyesi 

belirlendikten sonra eklenecek 

başka bir dil yoksa ‘Continue’ 

tıklanarak devam edilir. 



 Eğitim sekmesinde sahip 

olunan her bir mezuniyet için 

giriş yapılır. Mezuniyetin 

seviyesi (lisan, yüksek lisans,….) 

seçilip mezunun olunan kurum 

ve mezuniyet yılı girilerek kayıt 

yapılır.



 Diğer mezuniyetleri girmek 

için ‘add new qualification’ 

butonu tıklanır ve diğer 

mezuniyetlerin kaydı da aynı 

şekilde yapılır. 



 Uzmanlık alanı sekmesinde 

tamamlanması gereken üç ayrı 

sekme vardır. Bunlardan birincisi 

‘Specialist Field(s)’ dir.

 ‘Update specialist’ butonu 

tıklanarak uzmanlık alanı seçilir. 



 Uzmanlık alanı spesifik olarak 

seçilir. 

 Seçilen uzmanlık alanları 

hangi alanlarda ki projelere 

hakemlik yapılacağını belirler.



 Eklenecek her bir sipesifik

uzmanlık için ‘update

specialist fields’ butonu 

tıklanarak yeni uzmanlık alanı 

seçilir.

 Tamamlandığında ‘continue’ 

butonu tıklanarak devam 

edilir. 



 Uzmanlık Alanının ikinci sekmesi ‘Pre-

defined Themes’ dir

 “Areas of Expertise” kısmında “Specialist 

Fields” ile çalışma alanları belirtildikten

sonra seçim şansının artırılması için, “Pre-

Defined Themes” kısmında “H2020 

Areas” alt bileşeninde ilgilenilen H2020 

alt alanları ve H2020 programına ilişkin

yatay konulara (H2020 cross-cutting 

issues) dair seçim yapılır.

 Seçimler ‘Update themes’ butonuna 

tıklanarak yapılır.



 Uzmanlık Alanının üçüncü 

sekmesi ‘Open Keywords’ dür.

 Kendi uzmanlığınızı 

tanımlayan en az üç tane 

anahtar kelime veya ifade 

yazılır. 



 Profilin son sekmesi profesyonel 

tecrübedir. Profesyonel tecrübenin 

kendi altında iş geçmişi, alanda 

tecrübe, yayınlar & başarılar ve ek 

bilgi olmak üzere 4 sekmesi vardır.

 İlk sekme olan iş geçmişinde 

eskiden çalışılan ve hali hazırda 

devam eden iş bilgileri girilir. Görev, 

işin başlama ve bitiş tarihleri ve 

kurum burada yazılacak hususlardır. 

 Her bir iş için ‘Add Employer’ 

butonu tıklanarak yeni kayıt 

oluşturulur. 



 İş geçmişinde aşağıdaki üç soru 

cevaplanır;

- uzman olunan alanda kaç 

yıl çalışıldığı

-endüstriyel bir sektörde 

çalışılıp çalışılmadığı.

-Hali hazırdaki çalışma 

statüsünün ne olduğu.

 ‘save’ butonuna tıklanarak ikinci 

sekmeye geçilir.



 İkinci sekmede;

- Avrupa Komisyonu’nda 

araştırma programlarında 

görev alınıp alınmadığı

-Daha önce hiç, herhangi bir 

yayının değerlendirmesinde 

görev alınıp alınmadığı 

soruları cevaplanır.



 Üçüncü sekme olan 

yayınlar ve başarılar da 

yayınların ve diğer 

başarıların kaydı yapılır. 



 ‘Add new puplication’ butonuna 

tıklandıktan sonra açılan 

pencerede sahip olunan yayınların 

başlığı, tarihi, yayınlandığı dergi ve 

yayını en iyi tarif eden anahtar 

kelimeler 400 karaktere kadar 

yazılır. 

 İlk yayın kaydedildikten sonra yeni 

bir yayın girmek için ‘Add ne 

puplication’ butonu tıklanır ve 

yukarıdaki bilgiler her bir yayın 

için kayıt edilir. 



 Profesyonel tecrübenin son 

sekmesinde ek bilgi arzu edilirse 

kayıt edilir. CV herhangi bir web 

sitesinde kayıtlı ise o web 

sitesinin CVyi içeren linki yazılır.

 Ayrıca eklenecek olan bir bilgi 

varsa 1000 karaktere kadar 

yazılabilir. 

 Son olarak  ‘save’ butonuna 

tıklandığında profil tamamlanmış 

olur. 



Profil kaydı tamamlandığında ekranda kaydın başarıyla tamamlandığına 

dair bir mesaj görünür.

Ayrıca aynı mesaj email adresine de gönderilir. 



 Profilde herhangi bir dönemde 

‘edit profile’ butonuna 

tıklanarak düzeltme yapılabilir. 
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