
euraxess@tubitak.gov.tr 

       

EURAXESS Portalı’na  
Araştırma Pozisyonu İlanı  

Nasıl Eklenir? 
 
 https://euraxess.ec.europa.eu/  

https://www.euraxess.org.tr/ 
 

https://euraxess.ec.europa.eu/
https://www.euraxess.org.tr/
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Bu rehber, araştırmacıların;  

- Türkiye’de ve diğer ülkelerde burs/destek programı bulabilmeleri, 

- açık araştırma pozisyonlarını bulabilmeleri, 

- araştırmalarını sürdürecekleri kuruluşları belirleyebilmeleri,  

- gidecekleri ülkede çalışma izni / oturma izni / vize almak gibi prosedürlere dair o 

ülkelerden bilgi edinebilmeleri  

 

için detaylı bilgi sunan EURAXESS Ağı ve Portalına ulaşımı kolaylaştırmak 

amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 

EURAXESS Türkiye Ekibi 
TÜBİTAK 



EURAXESS – Researchers in Motion 

3 https://euraxess.ec.europa.eu/  sayfasını ziyaret ediniz.  

https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/


https://euraxess.ec.europa.eu/ 

adresine giriş sağladığınızda; 

daha önce bir hesap 

oluşturduysanız, 3. Adım’a 

atlayınız. Oluşturmadıysanız, bu 

sayfadaki “Login/Register” 

sekmesine tıklayınız. Ardından 

“Create new account” 

sekmesinden, kullanıcı adı ve    

e-posta adresinizi kullanarak 

kayıt olunuz. Kullanıcı şifreniz 

kaydolurken belirttiğiniz e-posta 

adresinize gelmektedir. Kullanıcı 

kaydı oluşturulduktan sonra, 

“Login” formunu doldurarak 

giriş yapabilirsiniz. 

1. Adım: Kullanıcı Hesabı oluşturma 

https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/


2. Adım : Kullanıcı Profili Düzenleme 

Giriş sağladığınızda karşınıza 

kendinizi ve kurumunuzu 

tanımlayabileceğiniz iki ayrı sekme 

çıkmaktadır. Kurum adına giriş 

yapıyorsanız, «I want to register an 

organisation» sekmesine tıklayarak 

kurumunuza dair bir kayıt yapmak 

üzere giriş yaptığınızı onaylayınız. 
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Kayıt olduktan sonra bu sekmedeki başlıkların eklenmesi için sistemin kaydınızı 
onaylaması gerekir. Onay işlemi birkaç gün sürebilir. Kaydetmek istediğiniz kurumun 
EURAXESS sistemince tanınmasının ardından ilan girişi yapmaya başlayabilirsiniz. 



3. Adım: Kurum Kaydetme 

Kurum adı, web-sitesi gibi 
bilgileri girerek formu 
doldurunuz. İsteğe bağlı olarak 
bölüm ve laboratuvar bilgileri de 
girilebilmektedir. 
 
İşaretli alandaki  

–  “Job Offers” sekmesini 
kullanarak araştırmacılar için 
kurumunuzdaki mevcut iş 
imkanlarını ekleyebilir; 
 

– “Funding Offers” sekmesini 
kullanarak araştırmacılar için 
kurumunuzdaki burs 
imkanlarını ekleyebilir; 
 

– “Hosting Offers” sekmesini 
kullanarak araştırmacılara ev 
sahipliği yapma isteğinizi ilan 
edebilirsiniz. 
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Eğer kayıt esnasında, kurumunuzun daha önce kaydolduğuna dair bir 
bildirim ile karşılaşıyorsanız, şekilde yer alan “Contact the Organisation 
Admin” butonundan, kurumunuzu kaydeden kişi ile iletişime geçebilir, 
“View Profile” sekmesinden kişinin profilini görüntüleyebilirsiniz. 



4. Adım: Araştırma Pozisyonu/İş İlanı Ekleme 
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- “Job Offers” sekmesinde «CLICK HERE» ibaresine tıkladığınızda karşınıza 

“Create Job Offer”, «Create Hosting Offer» ve «Create Funding Offer» 

başlıkları altında üç seçenek çıkmaktadır. Bu seçeneklerden «Create Job 

Offer» sekmesine tıklayarak iş ilanı oluşturabilirsiniz. 



Araştırma Pozisyonu/İş İlanı Ekleme 

“Basic Information” sekmesinde, ilan 

başlığı, aranan profilin tanımı, araştırmacı 

profili, araştırma alanı, ilanın geçerli olduğu 

süre gibi temel bilgiler istenmektedir. 

“Hiring Info & Work Location” sekmesi 

altında çalışma alanı ve işveren hakkında 

bilgiler istenmektedir. 

“Requirements” sekmesinde işin 

gerektirdiği eğitim seviyesi, yetenekler, ilan 

edilen araştırma pozisyonuna özel tecrübe 

ve yetkinliklere dair bilgiler istenmektedir. 

“Additional Info” sekmesinde ise, işin 

başvuru sahibine sağlayacağı katkı, özel 

başvuru koşulları ve işe alım süreci 

hakkında ek bilgilere yer verilmesi 

istenmektedir.  

Formu doldurduktan sonra “Save” butonuna basarak 

ilanınızı kaydetmeyi unutmayınız. 
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5. Adım: Burs/Destek İlanı Ekleme 

4. Adım’da gösterilen «Create Funding Offer» 
sekmesine tıklayarak ilerleyiniz.  

 

«Funding Organisation» sekmesinden 
kurumunuza ait bilgileri; «Deadline» 
sekmesinden bursun son başvuru tarihini; 
«Information» sekmesinden burs hakkındaki 
detayları (açıklaması, fonlama mekanizması, 
süresi, başvuru şartı gibi) doldurunuz. 

 

“Browse” sekmesine tıklayarak, yayınlamak 
istediğiniz burs/destek ilanı ile ilgili ek 
dokümanları ilana ekleyebilirsiniz.   

 
Formu doldurduktan sonra “Save” butonuna basarak ilanınızı 
kaydetmeyi unutmayınız. 
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6. Adım: Bursiyerlere Ev Sahipliği Yapma İlanı  
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4. Adım’da gösterilen «Create Hosting Offer» 
sekmesine tıklayarak ilerleyiniz.  
 
«Create Hosting» formunu doldurarak özellikle bir 
AB programından fonlanan (AB fonlaması olmayan 
ilanları da eklemeniz mümkün) kurumunuzun ev 
sahipliğinde bir araştırma pozisyonu ilanını 
yayınlayabilirsiniz. 
 
Örneğin «Marie S. Curie Actions Individual 
Fellowships» ile kurumunuza araştırmacı davet 
etmek isterseniz buradan ilan verebilirsiniz. 
Ardından, ilanınıza başvuran adaylar arasından 
seçim yaparak, MSCA-IF çağrısına proje önerisi 
hazırlayabilirsiniz.  
 
Desteklenmiş bir MSCA - COFUND/ITN projeniz var 
ise,  bu sekmeden, bu projelerde çalışabilecek 
araştırmacılara ulaşmak üzere ilan açabilirsiniz. 
 
Diğer MSCA projeleri, ERC projeleri, FP7’de 
desteklenmiş ilan verilmesine uygun projeler ve 
SME Innovation projeleri için de aranan 
araştırmacıların bulunması için buradan ilan 
verilebilir. 



Ev sahipliği ilanınızda kurumunuza ait 

bilgilerin detayının verilmesi 

beklenmektedir.  
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6. Adım: Bursiyerlere Ev Sahipliği Yapma İlanı  



EURAXESS JOBS and FUNDING Portalı 
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EURAXESS Portalında 

bu rehberde anlatıldığı 

şekilde ilan verilmiş çok 

sayıda araştırma 

pozisyonu 

bulunmaktadır. 



EURAXESS TÜRKİYE Portalı 
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Portalda Türkiye’ye gelecek araştırmacıların sorularını yanıtlayabilecek 

EURAXESS Türkiye sayfası da mevcuttur.  

https://www.euraxess.org.tr/ linkine tıklamanız yeterlidir.  

https://www.euraxess.org.tr/
https://www.euraxess.org.tr/
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EURAXESS Türkiye Ağı 

Türkiye’ye gelen araştırmacıların Türkiye Araştırma Alanı’na entegre olurken 

yardıma ihtiyaç duymaları halinde destek alabilecekleri TÜBİTAK EURAXESS ekibi 

haricinde iki ayrı EURAXESS Hizmet Merkezi mevcuttur: ODTÜ ve İYTE 



Diğer Ülkelerin EURAXESS Ulusal Portalları 
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Portala kayıt olan kullanıcılar*, 

ayrıca, araştırma ülkesi ve 

araştırma imkanları ile her 

ülkedeki kişiselleştirilmiş 

hizmetler hakkında bilgi içeren 

(farklı ülkelere ait)  

Ulusal EURAXESS Portallarına 

doğrudan erişebilirler. 

Anasayfada dünya amblemine 

tıklayıp, dilediğiniz ülkenin 

Ulusal Portalı’na erişim 

sağlayabilirsiniz. 

*Bireysel kayıt için hazırladığımız rehberimizi incelebilirsiniz. 

https://euraxess.ec.europa.eu/choose-your-country
https://euraxess.ec.europa.eu/choose-your-country
https://euraxess.ec.europa.eu/choose-your-country


Her türlü soru ve önerinizi 

euraxess@tubitak.gov.tr 

adresine yönlendirebilirsiniz. 

EURAXESS Türkiye Ekibi 
TÜBİTAK 

 

Tuğba ARSLAN KANTARCIOĞLU 
Ahmet Furkan ÇİFTÇİ 
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