
               EURAXESS Portalı Rehberi               

Bu rehber kurumlarınızdaki araştırma iş pozisyonlarını dünya çapında duyurabilmeniz için EURAXESS portalına 

erişim konusunda pratik bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıdaki yönergeleri takip ederek 

kurumlarınızdaki araştırma iş pozisyonlarını ve burs/destek imkanlarını duyurabilir; bu imkanları dünyanın her 

yerinden araştırmacıların bilgisine sunabiliriz. Rahber portala ilan girişinin kolaylığını gözler önünne serme 

hedefinde olup, oldukça sade bir şekilde hazırlanmıştır. İlan girişi aşamasında sorularınız olması halinde 

euraxess@tubitak.gov.tr  

adresi ile iletişime geçebilirsiniz. 

1. ADIM: https://euraxess.ec.europa.eu/ adresine giriş sağlayınız. Daha önce bir hesap oluşturduysanız, 2. 

Adım’a atlayınız. Eğer oluşturmadıysanız, “Login/Register” sekmesine tıklayınız. Ardından “Create new account” 

sekmesi altında kullanıcı adı ve e-posta adresinizi kullanarak kayıt olunuz. Kullanıcı şifreniz, portala kaydolurken 

belirttiğiniz e-posta adresinize gelmektedir. Kullanıcı kaydı oluşturulduktan sonra ana sayfada “Login” formunu 

doldurarak giriş sağlayınız. 
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2. ADIM: Portala giriş yaptığınızda, karşınıza kendi profilinizi tanımladığınız ve aradığınız hizmeti seçebileceğiniz iki 

menü çıkmaktadır. Portala kurumunuza ait ilan bilgisi girmek için kurum temsilcisi ıolduğunuzu belirterek 

ilerleyebilirsiniz. Portala CV’sini bırakmak isteyen araştırmacılar araştırmacı olduklarını belirterek ilerlemektedirler. 

(Ayrıca, mavi satırda yer alan başlıklar altından, iş imkânlarına, burslara, işbirliği fırsatlarına ve kendi profilinizi 

düzenleyebildiğiniz “My EURAXESS” sayfasına ulaşabilirsiniz.) 
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3. ADIM: Araştırma İş Pozisyonu İlanı Ekleme, Burs/Destek İmkanı Ekleme ve Marie S. Curie 

Bursiyerlerine Ev Sahipliği Yapmak İçin İlan Oluşturmak için kurum bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurmanız 

gerekmektedir. Bilgilerinizi doldurduktan ve bilgileriniz sistem tarafından 

onaylandıktan sonra, soldaki sekmelere “My EURAXESS” sekmesi altından 

ulaşabilirsiniz. Eğer soldaki sekmeleri göremiyorsanız, sistemin kurumunuzu 

onaylanmasını bekleyiniz. 

Kurum bilgileriniz onaylandıktan sonra, “My EURAXESS” sekmesine her 

tıkladığınızda karşınıza soldaki gibi bir sütun çıkmaktadır. Bu sütundan; 

 “Job Offers” sekmesini kullanarak iş imkanları ekleyebilir, 

 “Funding offers” sekmesini kullanarak burs imkanı ekleyebilir, 

 “Hosting offers” sekmesini kullanarak araştırmacılara ev sahipliği 

taleplerinizi iletebilirsiniz. 

 

Bu 3 işlem hakkındaki detaylar: 

 

 

 “Job offers” sekmesinde “Create Job 

Offer” butonuna basıldığında soldaki sayfa 

karşınıza çıkacaktır.  Araştırma iş pozisyonu 

ilanınızı dört ana başlığı doldurulduktan sonra 

EURAXESS sayfasında yayınlayabilirsiniz. 

Bu başlıklar altında: 

 “Basic Information” sekmesinde, unvan, 

araştırmacı profili, ilanın geçerli olduğu süre gibi 

temel bilgiler girilmektedir. 

 “Hiring Info & Work Location” sekmesi 

altında çalışma alanı ve işveren hakkında bilgiler 

girilmektedir. 

 “Requirements” sekmesinde işin 

gerektirdiği eğitim seviyesi, beceri ve iş alanına 

özel yetkinlikler girilmektedir. 

 “Additional Info” sekmesinde ise, işin 

başvuru sahibine yapacağı katkıları, özel başvuru 

koşullarını ve işe alım süreci hakkındaki bilgiler girilmektedir. İlgili kısımları doldurduktan sonra “Save” 

butonuna basarak ilanınızı kaydetmeyi unutmayınız. 

 

 

 

 

Araştırma İş Pozisyonu İlanı Ekleme: 
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 “Funding offers” sekmesinde “Create Funding Offer” butonuna basıldığında aşağıdaki sayfa karşınıza 

çıkmaktadır. Fonu veren kuruluş, başvurunun son günü, başvuru koşulları gibi bilgileri içeren alanlar 

doldurulduktan sonra Burs/Destek imkanınızı EURAXESS portalında yayınlayabilirsiniz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-> “Browse” düğmesine basarak 

yayınlamak istediğiniz burs/destek ile 

ilgili dökümanları yükleyebilirsiniz.  

-> İlgili kısımları doldurduktan sonra 

“Save” butonuna basarak ilanınızı 

kaydetmeyi unutmayınız.  

Burs/Destek İmkanı Ekleme: 
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“Hosting offers” sekmesinde “Create 

Hosting Offer” butonuna basıldığında 

soldaki sayfa karşınıza çıkmaktadır. İlgili 

alanlar doldurulduktan sonra ev 

sahipliği teklifinizi EURAXESS sayfasında 

yayınlayabilirsiniz. Bu başlıkta sadece 

MSCA Bursiyerlerine ev sahipliği 

yapmak istemeniz halinde ilan veriniz. 

Kurumunuzdaki Araştırma İş Pozisyonu 

İlanlarınız için “Job Offers” sekmesini 

kullanınız. 

-> Ev sahipliği teklifinizde 

araştırmacılara sunulan imkanları ve 

teklifin bağlı olduğu koşulları, “Hosting 

Description” kısmında yapabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- İlgili kısımları doldurduktan sonra “Save” 

butonuna basarak ilanınızı kaydetmeyi 

unutmayınız. 

 

 

Marie Curie Bursiyerlerine Ev Sahipliği Yapmak İçin İlan Oluşturma: 


