


Bu kılavuz EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) web sayfası 
üzerinde yeni kayıt olacaklara veya önceden kayıt yapmış kullanıcılara yardım için 
platformun ve özelliklerinin tanıtılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuz dört bölümden oluşmaktadır.

1.BÖLÜM : KAYIT 

EPALE platformuna yeni kayıt olacak kullanıcıların izleyeceği adımlar görsel destekli 
anlatılmıştır. 

2. BÖLÜM: BEŞ TEMEL ALAN

EPALE platformunda yer alan ortak arama, blog, etkinlik takvimi, kaynak ve haber’den 
oluşan beş temel alanın kullanımına yönelik bilgiler verilmiştir. 

3. BÖLÜM: TEMALAR

Platformda yer alan beş tema alanına dair bilgiler verilmiştir.

4. BÖLÜM:SÖZLÜK

Platformda yer alan kelimeler ve terimlerin Türkçe açıklamalarının yer aldığı bir terimler 
sözlüğü bulunmaktadır.



EPALE platformuna yeni kayıt oluyorsanız;

• https://ec.europa.eu/epale adresinden platforma girip register sekmesine tıklayanız.

https://ec.europa.eu/epale


Açılan sayfada karşımıza gelen:

“Username” bölümüne kullanıcı adınızı yazınız. (Bu bölümde nokta, kısa çizgi, kesme 
işareti ve alt çizgi hariç noktalama işaretleri ve boşluk kullanılabilir.)

“E-mail address” bölümüne elektronik posta adresinizi yazınız. (Geçerli ve şifresi 
bilinen  bir elektronik posta adresi kullanılmalıdır. Bütün elektronik postalar sistem 
üzerinden bu adrese gönderilecektir. Bu mail adresi herkesin paylaşımına açık 
olmayacaktır. Yeni bir şifre talep ettiğinizde veya elektronik posta ile haber ya da bildirim 
almak istediğinizde kullanılacaktır).

“Contribution Languages” (katkı, paylaşım, yazı, makale vs. dili). Burada belirttiğiniz 
dilde paylaşımlar yapabileceğinizi belirtmiş olursunuz.

“First name” (ad) ,

“Last name” (soyad),  

“Country” (ülke ) seçimleri yapıldıktan sonra ,

“Accept Terms & Conditions of Use” ve ardından “I’m not a robot” kare kutucuklar 
seçilip “CREATE NEW ACCOUNT” butonuna tıklayınız.

.





Mailinize kayıt oluşturma talebinin alındığına dair, sistemden bilgilendirme maili 
gelecektir.

Aktivasyon maili ise birkaç dk ya da saat sonra mail kutunuza gelir. 

.



Aktivasyon mailini onayladıktan sonra, EPALE’ye login butonuna tıklayarak giriş 

yapabilirsiniz. Login butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada EPALE’ye girişte 

kullanacağınız şifrenizi belirleyiniz. Password  bölümüne yazacağınız şifre, en az 6 harf – 2 

rakam ve en az 8 karakter olmalı. 

“Confirm Password” bölümüne şifrenizi aynen tekrar etmelisiniz.

Eğer sorun görünmüyorsa “Save”  butonuna tıklayınız.

Tebrikler! EPALE’ye kayıt oldunuz.



Kayıtlı hesabınızla EPALE’ye giriş yapmak için  “Login”  sekmesine tıklayınız. 

Karşınıza çıkan “User account” kullanıcı adınızı veya e-mailinizi ve ardından yeni belirlemiş 

olduğunuz şifrenizi yazıp Log in butonuna tıklayınız. Böylece siteye girmiş bulunmaktasınız.



Siteye giriş yaptıktan sonra profil bilgilerinizi doldurabilirsiniz. Böylece platform kullanıcılarının 

sizinle daha kolay iletişim  kurmalarını sağlamış olursunuz. Çıkış yapmak istediğinizde 

“Logout” butonuyla platformdan çıkış yapabilirsiniz.

Profil örneği;



Bu bölümde, beş temel alan diyebileceğimiz EPALE’nin haber (news), ortak arama (partner 

search),etkinlik takvimi (events), blog ve kaynak (resources) sekmelerinin nasıl 

kullanılacağına dair bilgiler bulabilirsiniz.

EPALE platformu ana sayfasında, “Partner search” logosuna tıkladığınızda 

ortak arama yapabileceğiniz veya mevcut arama taleplerini görüntüleyebileceğiniz 

sayfa karşınıza çıkacaktır. 



“Find organisations looking for partners in my country” sekmesini seçerek «benim ülkemde 

ortak arayan kurum/kuruluşları» (ülkelere göre sıralanır), sizin ülkenizde, ortak arayan başka 

ülkelerdeki kurum/kuruluşları görebilirsiniz. 

“Find organisations by country” sekmesini seçerek «ülkelere göre kurum/kuruluş bul», ortak 

aramak istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz.

“About Partner Search” sekmesine tıkladığınızda ortak arama ile ilgili neler yapabileceğinizi 

anlatan ekran görünecektir.

“See organizations” sekmesine tıkladığınızda platforma üye kurum ve kuruluşları görebilirsiniz.

Platformda aktif olan ortak aramaları görebilmek için, see organizations sekmesine tıkladıktan 

sonra açılan listeyi aşağı doğru kaydırarak inceleyebilirsiniz.







Kendi ortaklık talebinizi oluşturmak için, öncelikle sayfanın sağında bulunan “add your 

organisation” – «kurum/kuruluş ekle» sekmesinden kurumunuzun/kuruluşunuzun kaydını 

platforma yapmalısınız.

Kurum/kuruluş kaydından sonra yine sayfanın sağında bulunan“add your request for partner” -

«ortak arama talebinizi ekleyin» sekmesinden kendi talebinizi oluşturabilirsiniz.

EKLEDİĞİNİZ TALEPLER, EPALE TÜRKİYE NSS EKİBİNİN ONAYINDAN SONRA YAYINA 

ALINIR.

Taleplerin yayına alınabilmesi için, ekleme sayfasındaki alanların eksiksiz olması ve isteklerinizin net 

bir biçimde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Yetişkin eğitimiyle alakalı olması, gramer olarak uygunluk ve güncel taleplerin olması 

önem arz etmektedir.

Yayına alınmayan talepler için EPALE TÜRKİYE NSS ekibi dönüş sağlamaktadır.

!!!





Ortak arama talebinizi oluşturmak için, öncelikle kurum/kuruluşunuzu eklemeniz gerektiğini belirtmiştik. 

“add your organisation” sekmesine tıkladıktan sonra açılan sayfadaki tüm alanları

eksiksiz doldurmalısınız.

“Organisation name” = Kurum/ kuruluş adınız

“Country” = Ülke

“Organisation logo” = Kurum/ kuruluş logonuz

“Organisation description” = kurumunuzu tanıtan bir metin yazın. 

Mavi gözüken edit summary bölümüne tıklayarak sekmeyi açın. Kurumunuzu tanıtan özet bir bilgi yazın.

Bu sekme, ortak arama sayfası akışında talebinizi özetleyen yazı olarak gözükür.





Sayfanın devamındaki sekmeler ise;

“Organisation area of activities/interests” = Kurum/kuruluşunuzun aktivite/ ilgi alanları 

sekmesine tıkladıktan sonra açılan butondan kurum/kuruluşunuz için uygun olan seçeneği seçiniz.

eksiksiz doldurmalısınız.

“Other area of activities/interests = Kurum/ kuruluşunuzun ilgili olduğu başka aktivite ve 

ilgi alanlarını giriniz.

“ Organisation website” = Kurum/kuruluşunuzun website bilgilerini giriniz.

“Comment setting” = yorum ayarları kısmından paylaşımınızı yorumlara açıp kapatabilir,

“Scheduling options” = kısmından gönderinizi belirli bir saat yayınlanmasına ayarlayabilirsiniz.

“Save ” = kaydet diyerek kurumunuzu/kuruluşunuzu başarıyla kaydetmiş olursunuz.





Kurum/kuruluşunuzu başarıyla EPALE’ye ekledikten sonra ortak arama talebinizini 

oluşturabilirsiniz.

“Title”= başlık  hangi konuda ortak arıyorsanız uygun bir başlık yazın,

eksiksiz doldurmalısınız.

“Contact” = İletişim, iletişim kurulacak EPALE’ye kayıtlı kişiyi yazınız.

“Organisation” = Kurum/ kuruluş EPALE’ye kayıtlı olan, proje yaptığınız kurumu yazınız.

“Country” = Ülke

“Date of Publication” = Yayınlanma tarihi – Talebinizin yayınlanmasını istediğiniz bir tarih varsa 

doldurun 

“ Request the valid date” = son tarih – talebinizin son yayın tarihini seçin

“ Request detail” = talebinizin detaylarını yazın.

“ I’m looking for” = Ben arıyorum… - ortaklık talebinize uygun olan seçeneği seçin.

“ Countries” = Ortak aradığınız ülkeler

“Type of activity” = açılan menüden neden ortak aradığınıza dair olan uygun seçeneği işaretleyin

“Languages” = Diller

“Required skills” = Ortağınızda aradığınız özellikler, açılan menüden uygun olanını seçin

“Picture” = aradığınız ortakla alakalı bir görseliniz varsa ekleyebilirsiniz.

“ Save” =kaydet dedikten sonra ortak arama talebinizi oluşturmuş olursunuz.

EKLEDİĞİNİZ TALEPLER, EPALE TÜRKİYE NSS EKİBİNİN ONAYINDAN SONRA YAYINA 

ALINIR.



Yetişkin Eğitimine dair Avrupa’da yapılan tüm etkinlikler bu bölümde yayınlanır. Siz de 

etkinlik takvimine etkinliklerinizi işleyebilir, varolan etkinlikleri bu bölümden takip 

edebilirsiniz.

Anasayfada “Events” sekmesine tıkladığınızda açılan  sayfada etkinlik takvimini 

göreceksiniz. Burada yaklaşan etkinlikleri ve geçmiş etkinlikleri görüntüleyebilirsiniz. Sağ 

kısımdaki “Suggest an event” bölümüne tıklayıp kendi etkinliğinizi takvime 

işleyebilirsiniz.



“Create Epale Event” başlığından itibaren tüm boşlukları eksiksiz doldurunuz.

“ Title- başlık - uygun bir başlık giriniz.

“ Nss Event- Ulusal destek servisi etkinliği ise işaretleyiniz.

“ Attending fee – katılım ücretliyse işaretleyiniz.

“ Online event- online bir etkinlik ise tıklayınız.

“ Date – etkinliğin başlangıç ve bitiş tarih ve zamanını işleyiniz.

Ülke ve etkinlik detaylarını, özet kısmını doldurduktan sonra kaydet’e tıkladıktan sonra etkinliğinizi 

takvime işlemiş olursunuz. 

Her bölümde olduğu gibi burada da etkinliğiniz EPALE Türkiye NSS ekibinin onayından sonra 

platformda yerini alır. 



Yetişkin eğitimine dair Avrupa çapında haberlerin paylaşıldığı alandır. Sizlerde ülkemizde

yetişkin eğitimiyle alakalı olan haberleri platform üzerinden tüm Avrupayla paylaşabilir, 

haberleri takip edebilir, yorumlarla katılım sağlayabilirsiniz.

“Suggest an article” – bir makale oluştur sekmesine tıklayarak kendi haberinizi oluşturun.

Açılan sayfada diğer alanlarda olduğu gibi doldurunuz.

“ Title- başlık

“ Dil seçeneğini işaretleyiniz.

“Body – haber metnini bu alana yazınız. Mavi olan edit summary kısmına özet eklemeyi unutmayınız.

“Themes- temalar haberin ait olduğu alana göre etiketleme yapınız. (life skills, learner support, vb.)

“ Keywords- anahtar kelimeler – haberinizin bulunurluluğunu artırmak için etiket koyun.

“ İmage – eklemek istediğiniz görseli buradan ekleyebilirsiniz.

“ Save – kaydet dedikten sonra haberiniz platformda yayına hazırdır. 

NSS ekibinin onayından sonra yayına alınır.    





Yetişkin eğitimine dair, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi paylaşıp, var olan blog yazılarına

yorumlarınızla eşlik edebileceğiniz alandır.

Anasayfadaki blog sekmesine tıkladığınızda, son eklenen blog yazılarını liste halinde 

Görebilirsiniz. Sizler de blog yazısı eklemek isterseniz, sayfanın sağ tarafında bulunan 

“Suggest a blog post” butonuna tıklayarak ekleyebilirsiniz.

Açılan sayfada;

“Content” kısmında diğer alanlarda yazı eklediğiniz gibi yazınızı ekleyebilirsiniz.

“ Title- başlık, yazınıza uygun bir başlık ekleyebilirsiniz.

“Body – blog metninizi bu alana yazınız. Mavi olan edit summary kısmına özet eklemeyi unutmayınız.

“Metadata” kısmında, dili, uygun alanı ve anahtar kelimeleri seçebilirsiniz.

“Poll” kısmında var olan sorulardan yazınıza uygun olanı seçip  anket 

olarak ekleyebilirsiniz.

“Slideshow” kısmında eklediğiniz fotoğraf ve özet yazı, EPALE anasayfa slide’ına 

eklenir. Bu sebeple, başlığın ve özetin eksiksiz olup fotoğraf çözünürlüğünün uygun

Olması önemlidir.

Yorum ve yayın saatini ayarladıktan sonra save butonuna basarak yazıyı kaydedin. 

NSS ekibinin onayından sonra yayına alınır.





Avrupa genelinde tüm kullanıcılar tarafından yüklenmiş, yetişkin öğrenimine dair makale, 

doküman, rapor gibi kaynakları bulabileceğiniz, zengin bir veritabanına sahip bir alandır.

Varolan kaynakları tarayabilir, sizde bu alandaki çalışmalarınızı paylaşabilirsiniz.

“Propose new resource” sekmesine tıklayarak siz de kaynak önerebilirsiniz.





“Resource information” – kısmında eklediğiniz kaynağınızın başlığını ve 

detaylarını yazabilirsiniz. Bu kısım haber, blog alanlarına yazı eklemeyle benzerdir.

“Resource Data” – kısmında language of the document kısmında kaynağınızın dilini 

belirtirsiniz. 

“Resource Links” kısmında kaynağınıza dair link verebilir yada kaynağınızı 

(pdf, word,sunum,vs.) yükleyebilirsiniz.

“Copyright status” kısmında kaynağınızın telif hakkı durumuyla alakalı kısmı işaretleyiniz.

“Other copyright status” kısmında telif hakkı durumuyla alakalı belirtmek istediğiniz

notlar varsa ekleyebilirsiniz.

“Resource Metadata” kısmında type of resources ta kaynağınız, hangi seçeneğe 

uygunsa o kısmı işaretleyiniz. ( Articles, case study vs.)

“ Country ” sekmesinde ülkeyi, “ themes ” sekmesinde uygun temayı, keywords sekmesinde anahtar 

kelimeleri seçebilirsiniz.

Yorum ve yayın tarihini ayarladıktan sonra, save – kaydet butonuna tıklayıp kaynağınızı

kaydetmiş olursunuz. NSS ekibinin onayından sonra yayına alınır. 



EPALE’de platforma yüklenen her içerik, 

Öğrenici Desteği (Learner Support), Öğrenme Ortamları (Learning Environments,

Yaşam Becerileri (Life Skills), Politika (Policy) ve Kalite (Quality) başlıklarından oluşan 

beş tema alanına ayrılır. 

Her tema alanında var olan alt  konu başlıklarına göre gruplara katılır, 

üyesi olduğunuz gruplara 

konuyla ilgili katkı sağlayıp  faydalanabilirsiniz.



Yetişkin eğitimine dair terimlerin platformda glossary- sözlük sekmesinde açıklamalarının olduğunu 

görebilirsiniz. 

Bu bölümde bu terimlerin bazılarının Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.







https://www.facebook.com/EpaleTR

https://twitter.com/EPALE_TR

https://www.facebook.com/EpaleTR
https://twitter.com/EPALE_TR


Soru ve görüşleriniz için;

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER 
DAİRESİ

EPALE PROJESİ NSS EKİBİ

epale_tr@meb.gov.tr

epaletr@gmail.com

0543 762 60 91


