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Europass Merkezinin Diğer Kurumla İşbirliği 



Europass, 2004 yılından bu
yana Avrupa çapında beceri
ve yeterliliklerin şeffaflığını

desteklemektedir.



Europass mevcut işgücü piyasası 
ihtiyaçlarına yanıt vermektedir.

• Becerilerin geliştirilmesi / yeni
beceri edinme/ değişen işgücü 
piyasaları doğrultusunda hayat
boyu öğrenme;

• İşe alımı, onaylamayı ve tanımayı 
destekleyebilecek şeffaflık;

• AB içi hareketlilik;

• İşgücü piyasası hakkında daha 
fazla bilgi.



Europass’ın Faydaları

• Becerileri, yeterlilikleri ve deneyimleri ön plana 
çıkaran ücretsiz çevrimiçi profil;

• Kariyer ve öğrenme hedeflerini belirlemeye yardımcı 
olacak beceri öz değerlendirme;

• Kişiye özel iş ve öğrenme fırsatları hakkında bilgiler;

• Verileri tekrar kullanma ve başvuruları otomatik 
doldurma imkanı;

• Dijital imzalı güvenilir yeterlilikler.



Avrupa'da konuşulan 29 ulusal 
dilde hizmette



Europass Araçları ve 
Belgeleri



Çevrimiçi portfolyo,
Bir CV'den çok daha fazlasıdır!



Europass Profili

• Bir çok web tabanlı araç için tek bir giriş noktası

• Kişisel bir profil oluşturulması ve yönetilmesi 
Çevrimiçi Editör ile CV ve Niyet mektubu oluşturma
ve düzenleme

• Uygun eğitim ve iş olanaklarına ulaşma;

• Eğitim ve iş başvuruları hazırlama, başvurma ve
takip etme



Kullanıcılar şunları yapabilir:

• Becerileri ve niteliklerini bir E-Profiline kaydedebilir;

• Diploma, Sertifika Ekleri, referans mektupları, 
motivasyon mektupları, CV'ler ve dijital yeterlilikler 
gibi ilgili belgeleri kütüphanesine toplayabilir;

• Kişisel verileri e-portfolyolarından kontrol edebilir.

• Kurs ve eğitim fırsatlarına erişebilir





Eğitim, öğretim, öğrenme hakkında
güvenilir ve şeffaf bilgiler

• Kurslar, Dersler;

• Yeterlilikler ve yeterlilik çerçeve sistemleri;

• Yaygın ve serbest öğrenmenin onaylanması için
sunulan fırsatlar;

• Farklı ülkelerdeki (üçüncü ülkeler dahil) tanıma
uygulamaları ve ilgili mevzuatlar;

• Ulusötesi öğrenme hareketliliği ve kariyer
yönetimi için rehberlik hizmetleri.



Farklı aktörler arasındaki işbirliğini
artırın.

• Öğrenme ve iş fırsatları hakkında kolay bilgi 
paylaşımına izin verir;

• Sistem ücretsizdir;

• İşverenlerle kolay veri alışverişine izin verir;

• Kamu hizmeti olarak sağlanır,Ticari amaçları 
yoktur;

• Veri koruma kurallarına uygundur;

• Yeterlilikler, beceriler ve deneyim hakkındaki 
bilgilerin yeniden kullanılmasına izin verir;

• Başvuruların sunulması ve yönetilmesine izin 
verir.



Europass Belgeleri

• Sertifika Eki

• Diploma Eki

• Hareketlilik



Sertifika Eki

• Web tabanlı araçları çok amaçlı olarak müşteriyle 
birlikte kullanın;

• Avrupa'da öğrenme, çalışma ve yeterliliklerle ilgili 
materyalleri bulun;

• Avrupa düzeyinde hizmetlere, bilgi kaynaklarına 
ve ağlara erişin;

• Ülkeye özgü bilgi ve kaynaklara erişin;

• Hayat boyu öğrenmede rehberliği destekler.



SE’nin son kullanıcılar için
avantajları:

• Kişinin niteliklerininin,  işverenler ve  kurumlar 
tarafından daha kolay anlaşılmasını  sağlar.

• Kazanılan beceri ve yetkinlikler, sertifikanın 
seviyesi, ileri eğitim olanaklarına geçiş fırsatları 
ve şartlarına ilişkin bilgiler içerir.

• Sertifikanın açıklayıcısıdır. 

• Ücretsizdir.







İşbirliği için neler yapılabilir?

• Bilgileri ilgili paydaşlarla
paylaşılabilir. 

• Kurumumuzdan doküman talebinde 
bulunulabilir. 

• Bilgilendirici sunumlar organize 
edilebilir. 

• etkinlik.europass.gov.tr



Dinlediğiniz İçin Teşekkürler


