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İLGİLİ MAKAMA

Malumları olduğu üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde
ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikleri
belirlemekte, ulusal yeterliliklere ilişkin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini
yürütmektedir.
Meslek standartları, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlar veya oluşturulan
çalışma gruplarınca hazırlanmaktadır. Hazırlanan meslek standartları Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmektedir. Yürürlükte olan ulusal meslek standartları en geç (5) yılda bir yeniden
değerlendirilmekte ve gerekli görülen hallerde hazırlama usulüne göre güncellenmektedir.
Ulusal meslek standardının yürürlüğünden itibaren beş yıllık süre geçmemekle birlikte alınan ve
uygun görülen güncelleme talepleri de değerlendirilmekte ve taleplerin değerlendirilmesi sonucunda
güncelleme yapılmasına karar verilen ulusal meslek standartları ile ilgili güncelleme çalışmaları
yürütülmektedir.
Yapılan çalışmalar sonucunda meslek standartlarındaki güncellemeler mesleğin seviyesi, kapsam
ve sınırlarını önemli düzeyde etkileyen değişiklikleri içeriyorsa, güncellenen standartlar ilgili tarafların
görüşüne sunulmaktadır.
Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından hazırlanan Tekstil Test Laborantı
(Seviye 4) ve Tekstil Test Laboratuvar Sorumlusu (Seviye 5) ulusal meslek standartlarının güncelleme
çalışmaları, Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Projesinin (TUYEP) hibe
bileşenlerinden olan ‘‘VOC-Test Merkezleri-III Hibe Programı’’ kapsamında hibe almaya hak kazanan
Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından güncellenen standartlara ilişkin değerli
görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız standartların kalite ve kabul edilebilirliğini
arttıracaktır.
Bu bağlamda görüş ve önerilerinizin Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi
hususunda gereğini bilgilerine arz/rica ederim.
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