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TÜM ECZANE TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİNE

İlgi

: 03/03/2020 tarihli 6731 sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı yazı ile, Eczane Teknik Hizmetleri Elemanı (Seviye 5) ulusal meslek
standardına uygun ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve
faaliyetlerin yetkisinin Kurumumuzda olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir.
Malumunuz olduğu üzere, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) amacı; Avrupa Birliği
ile uyumlu ulusal mesleki yeterlilik sistemini kurmak ve işletmektir. MYK bu kapsamda öncelikle
meslek standartlarının hazırlanmasını sağlamakta, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını
temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemekte; denetim,
ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin kural ve faaliyetleri
yürütmektedir.
15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4
numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 253 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası
kapsamında "Bireylerin mesleki yeterliliklerinin tespitine ilişkin sınav, ölçme ve değerlendirme
işlemleri Kurumun başvurusunu onayladığı yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılır." ve
"Ulusal mesleki yeterliliklere göre yapılan sınav, ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı
olanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir." hükümleri yer almaktadır.
Bu doğrultuda, ulusal meslek standartlarının hazırlanmasının ardından, meslek
standardına dayalı ulusal yeterlilikler hazırlanmaktadır. Ulusal yeterliliklerin yayınlanmasının
ardından ise bu kapsamdaki sınav ve belgelendirme işlemleri, ilgili ulusal yeterlilikte sınav ve
belgelendirme yapmak üzere ISO 17024 standardına göre akredite olmuş ve MYK tarafından
yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme
kuruluşlarınca yürütülmektedir.
Hali hazırda “Eczane Teknik Hizmetleri Elemanı (Seviye 5)” mesleğine yönelik
yayınlanmış ulusal yeterlilik bulunmamakta ve dolayısıyla MYK tarafından bu alanda mevcut
durumda sınav ve belgelendirme süreci yürütülmemektedir. Ancak yukarıda belirtilen sürecin
tamamlanmasının ardından, ulusal yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme işlemleri
başlatılabilecektir.
Bilgilerine rica ederim.
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