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EURAXESS Portalı’na  
Araştırmacı Profili (CV) 

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. 

Araştırmacı kimliğiniz ile giriş 

yapmak istiyorsanız (kurumunuzu 

temsilen de giriş yapmanız 

mümkündür, buna dair açıklamalar 

için ilgili rehberimizi inceleyiniz)    

«I am a Researcher» sekmesine 

tıklayarak araştırmacı olarak giriş 

yaptığınızı onaylayınız. 
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Kayıt olduktan sonra bu sekmedeki başlıkların eklenmesi için sistemin 
kaydınızı onaylaması gerekir. Onay işlemi birkaç gün sürebilir.  



Mavi «confirm» sekmesine tıklayarak araştırmacı olduğunuzu onaylayabilirsiniz.  Kurumunuz 
adına araştırma pozisyonu ilanı ekleyecekseniz araştırmacı profili oluşturmanıza gerek yoktur, 

Kurum profili oluşturarak ilerleyebilirsiniz. Bu konuda detay için «EURAXESS Portalı’na 
Araştırma Pozisyonu İlanı Nasıl Eklenir?» adlı rehberimizi inceleyebilirsiniz.  6 

Kullanıcı Profili Düzenleme 



3. Adım: Araştırmacı Profili Düzenleme 
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Açılan «Researcher Profile» 
formunda araştırma tecrübesi, 
araştırma alanı, yayınlar, patentler, 
özgeçmiş gibi bilgilerin verilmesi 
beklenmektedir.   
 
Profilinizdeki bilgileri eksiksiz 
doldurmak, profilinize daha çok 
kişinin ulaşmasını sağlayacaktır. 
 
Formu doldurduktan sonra “Save” butonuna basarak 
ilanınızı kaydetmeyi unutmayınız. 



4. Adım: CV Yükleme 
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«Researcher Profile» formunda CV yükleme kısmı da mevcuttur. CV’nizi profilinize 
EUROPASS formatında eklemeniz gerekmektedir. Bu konuda bilgilendirme ilgili form 

üzerinde yer almaktadır. 
 

Aynı formda «Make this CV visible to all registered users (researchers, entrepreneurs 
etc.)» kutucuğunu işaretleyerek CV’nizin tüm kullanıcılar tarafından görülmesini 

sağlayabilirsiniz. Böylece CV’nizi inceleyen bir işveren sizinle irtibata geçebilir. 



CV Yükleme: EUROPASS hakkında 

EUROPASS, CV’nizi belli bir formata göre düzenlemenize yardımcı olan, çevrimiçi bir 
taslaktır. Bu taslak üzerinden CV’nizi internet sitenizde yayınlayabilir veya sisteme 

kaydedip dilediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz. 
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5. Adım: Araştırma Deneyimi Girişi 

 

Aynı form üzerinde araştırma 
deneyiminizi kaydedebilirsiniz. 

 

Ayrıca «New Research Experience» 
sekmesine tıklayarak birden fazla alanda 
araştırma deneyiminizi zaman içinde 
eklemeniz mümkündür. 

 

İşaretli alandaki dil listesinden de 
bildiğiniz dilleri seçerek dört farklı 
kategoride seviyenizi belirtmeniz 
mümkündür.  
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6. Adım: İş Tercihleri, Ödüller ve Sertifikalar 

Tercih ettiğiniz iş/araştırma pozisyonu türünü, 
kurum tipini, ülkeyi ve sözleşme türünü bu 
forma işleyebilirsiniz.  

 

Ödüller ve sertifikalar sekmesinden 
kazandığınız ödül, sertifika ve ünvanları forma 
ekleyebilirsiniz. 
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Daha önce Marie S. Curie Bireysel Bursuna 
başvurmuş ve desteklenememiş araştırmacılar  
«Mükemmeliyet Mührü - Seal of Excellence» 
almaya hak kazanabilmektedirler. Sizin için de 
bu durum geçerli ise bu durumu formun «Seal 
of Excellence Certificate» sekmesi altında 
beyan edebilirsiniz. Böylece CV’nizde SoE 
Amblemi görülecektir. 



7. Adım: Science4Refugees 

«Science4Refugees», EURAXESS 
tarafından mülteci statüsündeki 
araştırmacıların karşılaştığı zorlukların 
üstesinden gelmek amacıyla başlatılmış 
bir girişimdir. Bu sekmeyi  formdaki 
«Science4Refugees» tanımlamasına 
uyan araştırmacılar işaretleyecektir.  

 

Sizler de «Become a Research Buddy» 
sekmesini işaretleyerek, bu hareketi 
desteklemek ve mülteci statüsündeki 
araştırmacılara yardımcı olmak 
istediğinizi belirtebilirsiniz. 
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Ayrıca profil resminizin altında 
yer alan «My Research Buddy» 
sekmesine tıklayarak, konu 
hakkında detaylı bilgiye 
ulaşabilirsiniz. 



JOBS and FUNDING Portalı 

13 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search linkinden ilanlara ulaşabilirsiniz. 

EURAXESS Portalında ilan 

verilmiş çok sayıda araştırma 

pozisyonu bulunmaktadır. 

CV’nizi yayınlamanın yanı sıra 

bu ilanları inceleyebilir, uygun 

bulduğunuz ilanlara başvuru 

yapabilirsiniz. 

 

Örneğin desteklenmiş Marie S. 

Curie ITN/COFUND 

projelerinde çalışmak üzere 

araştırmacı aranması halinde 

EURAXESS portalında mutlaka 

ilan verilir. Bu tür ilanları portal 

üzerinden aratabilirsiniz. 

 

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


JOBS and FUNDING Portalı 
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https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search linkinden 
Araştırma alanı, ülke, araştırmacı profili gibi kriterleri seçerek ilan 

araması yapabilirsiniz. 
 

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


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 2 ayrı EURAXESS Hizmet Merkezi mevcuttur: 



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. 

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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