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Europass nedir?

>  Europass, tüm Avrupa’da aynı formata 
sahip ve iş başvurularında kullanılabilen 
beş adet belgeden oluşur

>  Europass, tüm Avrupa’da yeterlilik, eğitim 
ve öğretim deneyimlerini karşılaştırma 
imkânı tanır

>  Europass, yetenekleri açığa çıkarır ve 
kabul görmeyi kolaylaştırır

Europass kimin işine yarar?

>  İş arayanların

>  Eğitim alanların, öğrenim, yüksek öğre-
nim görenlerin ve çırakların

>  Eğitmenlerin ve öğretim görevlilerin

>  İşverenlerin

>  Eğitim kurumlarının

Europass
> Avusturya ve Avrupa’daki iş piyasasında iş bulmanıza yardımcı olur

> Öğrencilere ve meslek sahiplerine hareketlilik sağlar

> Eğitimi ve ekonomiyi birleştirir

Europass herkese açıktır. Europass 
belgeleri birbirinden bağımsız olarak 
veya birlikte kullanılabilir. Bunları 
kullanmak serbesttir ve herhangi bir 
masrafı yoktur.Hareketlilik belgesini, sertifika 

ekini, diploma ekini kurumlardan 
alabilirsiniz.

Avrupa yetenek pasaportu

Özgeçmiş ve dil  
pasaportunu kendiniz 
doldurmalısınız.

Avrupa yetenek pasaportu

Avrupa yetenek pasaportu, yeterliliklerinizi ve yeteneklerinizi kapsamlı bir şekilde 
gösteren bir elektronik portföydür. Avrupa yetenek pasaportu sizi şu durumlarda 
destekler:

> Yeterliliklerinizi ve kalifikasyonlarınızı göstermek

> İş veya eğitim kurumu aramak

> Yeterliliklerinizi değerlendirmek

Europass online editörünü kullanarak dil 
pasaportu, sertifika eki, mezuniyet belgesi ve 
sertifika suretlerini ile çalışma belgelerini tek bir 

klasör haline getirebilir ve Europass özgeçmişi-
nizle birleştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: 
www.europass.at/skillspass



4
5

Avantajları 

>  Kronolojik ve esnek format

>  Yabancı dilde iş başvurusu yaparken 
yardımcı olur

>  Avrupa’nın her yerinde kullanılabilir

 

Europass özgeçmişine nasıl  
ulaşabilirim?

Özgeçmişi çevrimiçi olarak 26 dilde  
doldurmak mümkündür! 
www.europass.europa.eu 

Taslaklar, talimatlar ve örnekler  
www.europass.at/lebenslauf

Europass 
Özgemiş – CV (Curriculum Vitae)

Europass özgeçmişi standart bir formata sahiptir. Eğitim, mesleki deneyim ve 
sosyal beceriler, elektronik veri işlem bilgileri ve dil bilgileri gibi becerilerinizin 
anlaşılır bir şekilde ve açıkça ifade edilmesini sağlar.

Sosyal beceriler 
Şunlar genellikle çok önemlidir:

>  Takım ruhun var mı?

>  Başkaları için bir şeyler organize 
etmeyi seviyor musun?

>  Yaratıcılığını kanıtlayabilir  
misin?
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Europass 
Dil pasaportu – Language Passport

Europass dil pasaportu, sahip olduğunuz yabancı dil bilgilerini ve 
dil deneyimlerini ayrıntılı bir şekilde ifade etmenize imkân tanır.

Dil pasaportu kendi değerlendirmenize 
dayanır. Burada esas alınacak ölçü, diller 
için geçerli olan “müşterek Avrupa referans 
kapsamına” ait altı yeterlilik kademesidir. Bu 
ölçü “yapabildiklerim” olarak tanımlanır ve şu 
şekilde sınıflandırılır:

> Anlamak: Dinlemek ve okumak

> Konuşmak: Konuşmalara katılmak ve 
ilgili konular hakkında konuşmak 

> Yazmak 

Avantajları 

>  Dil becerilerine tam ve farklı bir bakış 
açısı sağlar

>  İşverenler ve eğitim kurumları için net 
değerlendirme yapabilme imkânı sunar

>  Tüm Avrupa’da anlaşılan yeterlilik 
kademeleri sağlar

Europass dil pasaportu, 
Avrupa Kurulu tarafından 
geliştirilen Avrupa dil port-
föyünün bir parçasıdır.

Europass dil pasaportuna nasıl 
ulaşabilirim?

Dil pasaportunu çevrimiçi olarak 26 dilde 
doldurmak mümkündür!  
www.europass.europa.eu 

Taslaklar, talimatlar ve örnekler 
www.europass.at/sprachenpass
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Avantajları 

>  Edinilmiş yeterlilikleri ve becerileri 
gösterir

>  Öğrenilmiş bilgiler hakkında tam bir 
dokümantasyon sağlar

 

Europass 
Hareketlilik – Mobility

Hareketlilik belgesi sayesinde yurt dışında elde edilen tüm deneyimler,  
eğitim ve öğretim, örn. staj yapmak için kullanılabilir.

Hareketlilik belgesinde mesleki, dil, sosyal ve idari yeterliliklere ve  
becerilere yer verilir. Bu belge, değerlendirme belgelerine eklenebilir.

Hareketlilik belgesine nasıl  
ulaşabilirim?

İlgilenen herkes eğitim ve öğretim amacıyla yurt 
dışında yaşamak için www.europass.at/mobilitaet 
adresinden bir hareketlilik belgesi talep edebilir ve 
doldurabilir. Doldurmuş olduğunuz bu belge,  
sizi Avrupa’ya gönderen kurum ve ortak kurum 
tarafından imzalanacaktır.

Daha fazla bilgi için 
www.europass.at/mobilitaet



10
11

Europass 
Sertifika eki – Certificate Supplement

Sertifika eki, mesleki eğitim sonrasında alınmış bir mezuniyet sertifikası için bir  
ek açıklama belgesidir.

Bu belgede ilk meslek eğitimi sırasında edinilen beceriler ve yeterlilikler açıklan-
mıştır. İlk meslek eğitimi örn. bir okul mezuniyeti veya yüksek teknik okul gibi bir 
meslek okulu mezuniyetidir.

Sertifika eki asıl mezuniyet 
belgesi yerine geçmez!

Europass sertifika ekine nasıl  
ulaşabilirim?

Sertifika eki, meslek eğitimi mezuniyet  
sertifikasıyla birlikte verilir. Ayrıca, aradığınız 
belgeyi www.zeugnisinfo.at adresinden PDF 
formatında indirebilirsiniz.

Sertifika eki İngilizce ve Almanca dillerinde 
mevcuttur.

Vorteile 

>  Yabancı bir ülkedeki meslek eğitim  
mezuniyetinin kabul görmesini  
kolaylaştırır

>  Avrupa iş piyasasına girmeye yardımcı 
olur
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Diploma ekine nasıl ulaşabilirim?

Avusturya’daki bir üniversiteden, meslek yüksek 
okulundan, pedagoji yüksek okulundan veya 
sağlık meslekleri alanındaki bir akademiden 
mezun olan herkese mezuniyet diplomasıyla bir-
likte İngilizce ve Almanca dillerinde bir diploma 
eki verilir.

Daha fazla bilgi için:  
www.diploma-supplement.at

Avantajları 

>  Sahip olunan yeteneklerin yurt içinde ve 
dışında kabul görmesini kolaylaştırır

>  Yüksek okul eğitiminde şeffaflık sağlar

>  Avrupa iş piyasasına daha kolay girilmesi-
ne imkân tanır

Europass 
Diploma eki – Diploma Supplement

Diploma eki, yüksek okul mezuniyetine ilişkin ayrıntılar içerir.

Bu belge, bireysel eğitim seyrine genel bir bakış sağlar ve uluslararası karşılaştırma yapılmasına 
imkânı tanır. Bu belgeyle birlikte yerel yüksek okul sistemine ilişkin bilgiler de verilir.

Diploma eki kişisel bir  
belgedir ve orijinal 
diplomanın yerini tutmaz.

-> Avusturya’daki yüksek 
okullar diploma ekini 
otomatik ve ücretsiz 
çıkartır.
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Merkezler şuanda toplam 33 ülkedeki okullar, 
yüksek okullar, iş piyasası kurumları, şirketler 
ve sosyal kurumlarla birlikte çalışmaktadır. 
Merkezler, eğitim ve iş piyasasının kesiştiği 
noktalara odaklanmakta ve eğitim kurumlarının 
globalleşme sürecini desteklemektedir.

Europass “ömür boyu öğrenmek” isimli 
programın bir parçasıdır ve bu programın 
yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına katkı 
sağlamaktadır.

Europass Avusturya

Aralık 2004’te Avrupa Parlamentosu ve Kurulu tarafından Europass’ın entegrasy-
onuna karar verildi, 2005’ten bu yana da Europass merkezleri ağı etkin bir şekilde 
çalışmaktadır.

Europass hakkında bilmek istedikleriniz? Bilgi broşürleri mi gerekli?  
Sunum mu arıyorsunuz? Bizimle iletişime geçin!
www.europass.at | info@europass-info.at

Yeniliklerden ve etkinlerden hemen haberim olsun diyorsanız bizi Facebook’ta 
ziyaret edebilirsiniz: https://www.facebook.com/EuropassOesterreich

“Eğitim döneminde benim için eksik olan, geliştirdiğim 
yetenekleri ve becerileri uluslar arası alanlara entegre 
edebilmekti. Bu da, sahip olunan uzmanlık yeteneklerini 
ve kişisel kaliteyi birçok ülkede anlaşılabilecek bir şekilde 
belgelemeye ve dolayısıyla da mesleki hareketliliği daha da 
arttırmaya imkan tanıyan Europass ile artık mümkün.”

Veronika Erich,  
Comenius elçisi 2009 



“Yurt dışında kaldığım dönemde, yani 
Çek Cumhuriyetinde eğitim ve staj 
yaparken Europass özgeçmişinin her 
ülkede aynı olan standart yapısı saye-
sinde dil engelini aşabildim. Bu sayede 
özgeçmişi yabancı bir dilde hazırlamak 
daha kolay, çünkü gereken her şey 
özgeçmişin formatında var. Özgeçmişi-
min Çekçe versiyonunu da hazırlamak 
bana çok yardımcı oldu.”

Stefan Haidl, 
Erasmus elçisi 2009 
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