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Mesleki Yeterlilik Kurumunun ilgide kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısı ile Ulusal
Koordinatörü oldukları Yetkinlik ve Yeterliliklerde Saydamlık İçin Tek Bir Topluluk Çerçevesi
(Europass) kapsamında kariyer hizmetlerini daha dijital, daha bütüncül ve şeffaf şekilde sunmak üzere
tasarlanan ve Avrupa Komisyonu ve Ulusal Europass Merkezleri işbirliğiyle 2 yıla yakın süredir
yürütülen çalışmalar neticesinde beta versiyonu tamamlanan yeni Europass Platformunun
(www.europass.eu) 1 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacağı ifade edilmiştir.
Bu kapsamda www.europass.gov.tr/kampanyamateryal sayfasından ulaşılabilen tüm
materyallerin görünürlüğünün artırılması hususunda da kuruluşlarımızdan destek beklendiği de yine
anılan yazıda ifade edilmektedir.
Ekte yer alan ilgi yazı ve eklerinin incelenerek gerekli desteğin sağlanması hususu ile bağlı
odalarınızın bilgilendirilmesi husunda gereğini rica ederiz.
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DAĞITIM LİSTESİ

Malumları olduğu üzere Kurumumuz, 2008 yılında Avrupa Parlamentosunun ve
Konseyinin Yetkinlik ve Yeterliliklerde Saydamlık İçin Tek Bir Topluluk Çerçevesi (Europass)
başlıklı ve 2018/646 sayılı Tavsiye Kararını (mülga 2241/2004 / EC sayılı karar) ulusal düzeyde
uygulamak ve Europass araç ve hizmetleriyle ilgili tüm faaliyetleri koordine etmek üzere Ulusal
Europass Merkezi olarak görevlendirilmiştir.
Bireylerin istihdam ve eğitim fırsatlarına erişebilmek ve becerilerini geliştirebilmek için
bilgiye, rehberliğe ve doğru araçlara olan ihtiyaçlarını karşılamak ve Avrupa genelindeki eğitim
ve kariyer destek hizmetlerini daha dijital, daha bütüncül ve daha şeffaf şekilde sunmak üzere
Avrupa Komisyonu ve Ulusal Europass Merkezleri işbirliğiyle 2 yıla yakın süredir yürütülen
çalışmalar neticesinde Europass baştan sona yenilenmiştir. Gelişmiş araçlar, yeni hizmetler ve
bilgiler içeren "Yeni Europass Platformu (www.europass.eu)” 1 Temmuz 2020 tarihinde erişime
açılacaktır.
Yeni Europass Platformunu kamuoyuna duyurmak ve kullanımını yaygınlaştırmak üzere
Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa çapında çevrimiçi bir tanıtım kampanyası
gerçekleştirilecektir. Söz konusu kampanyanın Türkiye ayağı ise Avrupa ile eş zamanlı olarak
Kurumumuz tarafından 1 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek ve 3 ay boyunca
sürdürülecektir. Bu süreçte internet ve sosyal medya araçları kullanılarak hedef kitleye yönelik
farkındalık artırıcı faaliyetler yürütülecektir.
Bu çerçevede ülkemizde yürütülecek kampanyanın başarıya ulaşması, daha fazla kişiye
erişmesi ve kampanyanın Avrupa ülkeleri arasında öne çıkması için paydaşımız olan Kurum ve
kuruluşların desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu kampanyaya ilişkin bilgileri içeren
doküman ekte sunulmaktadır. Kampanya için hazırlanan dijital materyaller ve içerikler tüm
paydaşlarımızın kullanımına açık olup, ilgili materyallere
www.europass.gov.tr/kampanyamateryal bağlantısından ulaşılabilmektedir. Kampanyaya
öncelikli olarak aşağıda belirtilen konularda destek sağlamanız beklenmektedir:
Ekli dokümanda belirtilen sosyal medya hesapları tarafından kampanya süresince
paylaşılan tüm içeriğin takip edilmesi, "beğenilmesi" ve paylaşılması,
Kurumsal internet sitelerine yeni Europass Platformuna (www.europass.eu) erişim için
bağlantı eklenmesi,
Kurumsal internet sitelerinde yeni Europass’a ilişkin duyuru, haber, bilgi paylaşılması,
Hedef kitlenizde yer alan kişi, kurum, kuruluşların ve/veya ilgili birim, merkez, temas
noktaları, vb. yapıların bilgilendirilmesi ve sosyal medya hesaplarında kampanyayı
desteklemesi,
1 Temmuz 2020 tarihinden başlayarak, Kurumsal sosyal medya hesaplarından
kampanya "hashtag"leri ile yeni Europass’a ilişkin gönderiler paylaşılması.
Yeni Europass Tanıtım Kampanyasına gereken desteğin sağlanması hususunda;
Gereğini arz ederim.
●

●

●

●

●
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e-imzalıdır

Adem CEYLAN
Kurum Başkanı

Ek: Kampanya Bilgileri

Dağıtım:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş)
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığı (TESK)
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (Peryön)
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.
1420. Sokak No: 12 Balgat - Çankaya/ANKARA
Tel: (0 312)458 20 00 Faks: (0 312)428 72 07 www.myk.gov.tr
myk@myk.gov.tr - meslekiyeterlilikkurumu@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hüdazan YAŞIN
Proje Uzmanı
Telefon No: 0 (312) 428 7208 / 2171
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1 Temmuz 2020’de
Avrupa İle Birlikte Ülkemizde
Yeni Euopass Tanıtım Kampnyası Başlıyor!
Küresel sağlık krizi geride bırakıldıkça, Avrupa'nın ve ülkemizin önceliklerinden biri
işsizlikle mücadele etmek, bireylere gerekli beceri kazandırmak ve yeni becerileri
desteklemek olacaktır. Birçok kişinin önümüzdeki süreçte yeni bir iş bulması veya yeni
beceriler geliştirmesi gerekecektir.
Bireylerin istihdam ve eğitim fırsatlarına erişebilmek ve becerilerini geliştirebilmek için
bilgiye, rehberliğe ve doğru araçlara olan ihtiyaçları artmaktadır. İşgücü piyasasında
karşılaşılacak yeni zorlukların üstesinden gelebilmeleri için bireyleri destekleyecek bilgi,
araç ve hizmetleri çevirimiçi yollarla sunacak Europass gibi dijital araçlara giderek daha
fazla gereksinim duyulmaktadır.
Bu çerçevede, AB’deki eğitim ve kariyer hizmetlerini daha dijital, daha bütüncül ve şeffaf
şekilde sunmak üzere tasarlanan ve Avrupa Komisyonu ve Ulusal Europass Merkezleri
işbirliğiyle 2 yıla yakın süredir yürütülen çalışmalar neticesinde beta versiyonu
tamamlanan yeni Europass Platformu (www.europass.eu) 1 Temmuz 2020 tarihinde
erişime açılacaktır.
Yeni Europass Platformunu kamuoyuna duyurmak ve kullanımını yaygınlaştırmak üzere
Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa çapında yürütülecek bir online tanıtım kampanyası
gerçekleştirilecektir. Söz konusu kampanyanın Türkiye ayağı Avrupa ile eş zamanlı
olarak MYK Ulusal Europass Merkezi tarafından 1 Temmuz 2020 tarihinde
gerçekleştirilecek ve 3 ay boyunca sürdürülecektir. Bu süreçte, MYK Ulusal Europass
Merkezi ve paydaş kurum/ kuruluşlar tarafından sosyal medya aracılığıyla hedef kitleye
yönelik farkındalık artırıcı online faaliyetler yürütülmesi planlanmıştır. Söz konusu
kampanyaya ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur.
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Kampanya Hedef Kitlesi
Potansiyel kullanıcılar
 Öğrenciler,
 İş arayanlar,
 Gençler,
 Çalışanlar,
 Gönüllüler,
 İşverenler.
Kampanyayı Yönlendirecek Ana Hesaplar ve Hashtagler
Avrupa çapında yürütülecek kampanyayı yürütecek hesaplar:
Facebook: @socialeurope
Twitter:
@EU_Social
Instagram: @EuropassEurope
Hashtag:
#Europass, #NewEuropass
Türkiye’de kampanyayı yürüteceğimiz hesaplar:
Facebook: @europasstr
Twitter:
@Europass_TR
Instagram: @europass_tr
Hashtag:
#Europass, #YeniEuropass

Kampanyada Kullanılacak Bağlantı ve Yönlendirmeler
 Europass oluşturmak isteyenleri yönlendirmek için bağlantı: www.europass.eu
 Konuya ilişkin detaylı bilgiye yönlendirmek için bağlantı: www.europass.gov.tr (MYK Ulusal
Europass Merkezi web sitesi)
 Kampanya için hazırlanan dijital materyaller ve içerikler tüm paydaşların kullanımına açık
olup, ilgili materyallere şu bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
www.europass.gov.tr/kampanyamateryal
Paydaşlarımız
 Eğitim, istihdam, gençlik, gönülülük, yabancılar ve sığınmacılar ile ilgili alanlarda faaliyet
yürüten kamu kurumları (MEB, İŞKUR, YÖK, Ulusal Ajans, Gençlik ve Spor Bk, KYK ...) ve
STK’lar (Peryön, TEV …)
 Orta öğretim düzeyi ve üzerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları,
 Öğretmenler,
 MYK Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları,
 Eğitim ve kariyer danışmanları, iş ve meslek danışmanları, insan kaynakları uzmanları ve
yöneticileri,
 İşçi ve işveren sendikaları, meslek odaları
 Özel istihdam büroları
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Kampanyaya Destek İçin Yapılabilecekler
 Yukarıdaki hesaplar tarafından kampanya süresince paylaşılan tüm içeriğin takip edilmesi,
"beğenilmesi" ve paylaşılması,
 Kurumsal internet sitelerine yeni Europass Platformuna (www.europass.eu) erişim için
bağlantı eklemesi,
 Kurumsal internet sitelerinde yeni Europass’a ilişkin duyuru, haber, bilgi paylaşılması,
 1 Temmuz 2020 tarihinden başlayarak, Kurumsal sosyal medya hesaplarından kampanya
hashtagleri ile yeni Europass’a ilişkin gönderiler paylaşılması,
Kampanya’da Kullanılabilecek Sloganlar ve Metinler
Bireysel nihai kullanıcılar için: (www.europass.eu adresine yönlendirerek)

1. Yeni Europass: Sadece bir CV’den çok daha fazlası!
2. Avrupa’nın yeni hayat boyu kariyer yönetim plaftformu!
3. Avrupa’nın hayat boyu öğrenme ve kariyer yönetim portalı!
4. Europass: Kariyer yönetimi ve hayat boyu öğrenme için portalınız!
5. Senin Europass’ın, senin hayatın…
6. Europass’la sonraki adımı at!
7. Beceri, öğrenim ve kariyer planlamak için Avrupa’nın ortak platformu!
8. Europass e-portfolyo bir CV'den çok daha fazlası!
9. İhtiyaçlarınıza cevap veren e-portfolyo ile tanışın!
10. Europass: Ücretsiz, güvenilir, erişilebilir ve kullanıcı dostu e-portfolyo!
11. Europass: Becerilerin, eğitimin ve kariyerin için yanında!
12. Her ay ortalama 2,5 milyon ziyaretçiyle, 29 Avrupa dilinde, her yıl milyonlarca e-portfolyo!
13. Europass: Öğrenim ve kariyer yolunda destekçiniz!
14. Europass ihtayaçlarınıza özel güncellendi ve 1 Temmuz’dan itibaren daha gelişmiş çoklu web
tabanlı araçlarla karşınızda!
15. İster Türkiye’de ister Avrupa’da...Eğitim ve kariyeri fırsatlarını Europass ile yakala!
16. Europass: Avrupa’da iş, kurs ve diğer fırsatlar için köprünüz!,
17. Avrupa’da iş ve eğitim fırsatları ve ihtiyaç duyacağınız diğer bilgiler için; Europass!
18. Sen ve Avrupa’nın iş, kurs, staj ve gönüllülük fırsatları tek portalda!
19. Türkiye’de, Avrupa’da, öğrenim ve kariyer araçlarına tek noktadan erişin!
20. Daha iyi bir öğrenim ve daha iyi kariyer için Europass!
21. Kapsamlı e-portfolyolar oluşturmak, yeni beceriler edinmek, kurs ve iş önerileri almak için
Europass sizinle!
22. Europass, öğrenim ve kariyerinizi yönetmenize yardımcı olacak ücretsiz çevrimiçi bilgiler ve
araçlar..
23. Europass’la Avrupa’da iş arayın. Bir profil oluşturmak için kaydolun, becerilerinize ve ilgi
alanlarınıza uygun iş önerileri alın.
24. Europass’la Avrupa’da kurs arayın. Bir profil oluşturmak için kaydolun, becerilerinize ve ilgi
alanlarınıza uygun kurs önerileri alın.
25. Avrupa'da öğrenim ve çalışma için ücretsiz Europass profilinizi oluşturun!
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26. Europass araçlarıyla becerilerinizi, yeterliliklerinizi ve deneyimlerinizi Avrupa çapında
anlaşılabilmeleri için vurgulayın.
27. Europass dijital araçlarıyla kariyer ve öğrenme hedeflerinizi tanımlayın.
28. Europass ile Avrupa'da çalışma ve öğrenme konusunda güvenilir ulusal bilgiler ve iletişim
noktaları bulun.
29. Kariyerle ilgili tüm bilgi ve verileri tek bir AB aracında güvenle saklayın ve yönetin!
30. Europass'ta kaydettiğiniz verilerinizle kolayca CV'ler, niyet mektupları ve başvurular
tasarlayın.
31. İster ilk işinizi, ister yeni fırsatları arayın; kariyerinizi Europass’la yönetin.
32. Europass Dijital Yeterlilik Belgeleriyle eğitim ve öğretim kurumlarından dijital derece, diploma
ve sertifikaları güvenli bir şekilde ve ücretsiz olarak alın ve paylaşın.
33. Kariyerinizi ve öğreniminizi yönetmek için tüm Europass araçlarına ve bilgilerine 29 Avrupa
dilinde erişebilirsiniz!
34. Özgeçmişini Europass’la buluştur!
İşverenler için:

1. Europass, işe alım ve çalışanlarınızın gelişimi için ihtiyaçlarınızı desteklemek üzere ücretsiz
çevrimiçi araçlar ve bilgiler sunar.
2. Europass’la yapılandırılmış veri ve bilgileri doğrudan adaylardan / başvuru sahiplerinden
alabilirsiniz.
3. Çalışanlarınızın mesleki gelişimlerini kaydetmelerini ve beceri ihtiyaçlarını yansıtlamalarını
desteklemek için ücretsiz Europass profili ve araçlarını kullanabilirsiniz.
4. Güvenilir Europass Dijital Yeterlilik Belgelerini (derece, diploma ve sertifikalar) alabilir ve
doğrulama yapabilirsiniz.
5. Europass’la yeterlilik çerçeveleri ve sistemlerini karşılaştırma ve anlama da dahil olmak üzere
Avrupa'daki beceri ve yeterlilikler hakkında güvenilir bilgilere erişebilirsiniz.
Eğitim öğretim sağlayıcılar için:

1. Europass, öğrencilerinizi desteklemek ve Avrupa'daki becerileri ve nitelikleri anlamanıza
yardımcı olmak için ücretsiz çevrimiçi araçlar ve bilgiler sunar.
2. Europass’la yapılandırılmış veri ve bilgileri doğrudan bireylerden alabilirsiniz.
3. Eğitimleri süresince örgün, yaygın ve serbest öğrenmelerini kaydetmeleri, öğrenmeleri
hakkında düşünmeleri ve belge ve diplomalarını depolamaları için öğrencilere destek olmak
amacıyla ücretsiz Europass profilini kullanabilirsiniz.
6. Güvenilir Europass Dijital Yeterlilik (derece, diploma ve sertifikalar) düzenleyebilir, alabilir ve
doğrulama yapabilirsiniz.
7. Europass’la yeterlilikler çerçevelerini ve sistemlerini karşılaştırma ve anlama ve beceri
eğilimlerini anlama da dahil olmak üzere Avrupa'daki beceri ve yeterlilikler hakkında güvenilir
bilgilere erişebilirsiniz.
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8. Öğrenenlerin becerilerini, yeterliliklerini ve deneyimlerini kayıt altına almaya yardımcı olmak
için Yeterlilik Ekleri ve Europass Hareketlilik Belgesi gibi Europass Belgeleri
düzenleyebilirsiniz.
Rehberlik ve destek hizmetleri sağlayanlar için:

1. Europass, Avrupa'da beceri ve yeterliliklerin şeffaflığını ve anlaşılmasını desteklemek için
ücretsiz çevrimiçi araçlar ve bilgiler sunar.
2. Europass araçları, beceri ve yeterlilikleri ortaya koyarak hayat boyu öğrenmeyi veya çalışma
ile öğrenmedeki değişiklikleri destekler.
3. Rehberlik ve destek hizmetleri sağlayıcılar, Europass'ın oluşturulma sürecinin ve
uygulanmasının önemli bir parçasıdır.
4. Europass araçlarıyla öğrenim ve kariyerlerini yönetmeleri için danışanlara rehberlik edebilir
ve onları destekleyebilirsiniz.
Yeni Europass’a İlişkin İlave Bilgiler İçin
www.europass.gov.tr
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