ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI
(28/1988 Sayılı Yasa)
Madde 9. (5) ve 44 Altında Tüzük.
R.G.19
A.E.85
23.2.1989

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim ve Öğretim işleri ile görevli Milli
Eğitim ve Kültür Bakanlığı 28/1988 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasasının
9. (5) ve 44. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim

1. Bu Tüzük, "Çıraklık Eğitimi Tüzüğü" olarak isimlendirilir.

Tefsir

Kapsam

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; "Bakanlık", "Çırak",
"Kalfa", "Usta", "Öğrenci", "Öğretici Usta", "İşyeri" bu Tüzüğün
kaynaklandığı Yasada verilen anlamı anlatır.
3. Bu Tüzük, Yasanın 6. (6) maddesine dayanılarak saptanacak aday çırak,
çırak, kalfa ve ustaları kapsar.

Amaç

4. Bu Tüzüğün amacı Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun
olarak aday çırak, kalfa ile ustaların eğitimi ile ilgili esas ve usulleri
belirlemektir.

Çıraklık
eğitiminin amacı
ve esasları

5.

Eğitim ve
öğretim

6. Çıraklık eğitimi uygulamalarında aşağıdaki genel esaslar gözönünde
bulundurulur.
(1) Pratik ve teorik eğitim, programlara ve mevzuata uygun olarak
yürütülür.
(2) Teorik meslek eğitimi programları uygulamaya yönelik olarak işlenir.
(3) Aday çırak ve çırağın teorik meslek eğitimiyle görevli öğretmenler ile
işyerindeki pratik eğitiminden sorumlu olanlar arasında, bu iki eğitimin
bütünlük içerisinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere işbirliği
yapılır.
(4) Çıraklık eğitiminin amacına uygun olarak her meslek dalının özel
amaçlarına dönük olmak üzere okutulacak derslerin çeşitleri, süreleri,
konuları ile uygulamada gözönünde bulundurulacak esaslar Bakanlıkça
hazırlanacak öğretim programlarında belirtilir ve bu programlara uygun
olarak yürütülür.

(1) Çıraklık eğitiminde, bireylerin;
a) İyi bir yurttaştan beklenen davranışları kazanması,
b) Çeşitli mesleklerdeki ortak iş ve işlemleri öğrenmesi,
c) Çalışma disiplininin anlam ve önemini kavraması,
ç) İş güvenliğine ait genel ilke ve prensipleri öğrenmesi,
d) Çalışma hayatına uyum sağlayacak tutum ve davranışlar ile
e) Ortak bir genel kültürü kazanmalarını sağlamak esastır.
(2) Aday çırakların ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçimi yapmalarına
yardımcı olmak.
(3) Çırağa mesleği ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlığı
kazandırarak kalfalığa hazırlamaktır.

(5) Çıraklık eğitiminde her öğretim yılı iki döneme ayrılır. Her dönem
başında aday çırak kaydı yapılır ve aday çıraklar ile çıraklar
bulundukları düzey ve meslek alanı için öngörülen teorik eğitim
programlarına devam ederler.
Sözleşme feshi nedeniyle teorik eğitim yılını tamamlamayan çıraklar
yeniden sözleşme yapmaları halinde, tamamlayamadıkları teorik
eğitime devam ederler, ancak işverence sözleşmeleri usulsüz olarak
bozulan çıraklar, teorik eğitimlerine 2 ay süre ile devam ettirilirler.
(6) Çıraklar için açılacak her sınıfta çırak sayısı en az 12 olur. Ancak
zorunlu hallerde Bakanlık izni ile bu sayı 8'e düşebilir.
(7) Çıraklar, teorik eğitimi dışında kalan pratik eğitimlerini mesleğin
özelliğine ve öğretim programlarına uygun olarak işyerlerinde ve
işyerlerindeki çalışma saatlerine göre yaparlar. Belirlenen teorik eğitim
programlarına devam ederler. Eğitim kurulumları da olabilir.
(8) Çıraklar teorik eğitimlerini, eğitim kurumlarında veya eğitime elverişli
yerlerde yaparlar.
(9) Çıraklık eğitiminde kazanılan bilgi ve beceriler, örgün eğitime geçişte
veya çıraklık eğitimi dışında kazanılmış mesleki bilgi ve beceriler bu
sistemde de değerlendirilirler. Bu husustaki değerlendirme ve karar
verme Bakanlıkça yapılır.
Çıraklık
kayıt-kabul
koşulları

7. Çıraklık eğitimi ile ilgili tanıtma, kayıt-kabul, koşulları ve diğer hususlar
çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunca basılı ve sözlü yayın araçları ile
duyurulur. Duyurularda kayıt-kabul yeri, tarihi ve aranan özellikler ile
meslek dalları belirtilir.
Aranan özelliklerde asgari koşullar şunlardır:
(a) Zorunlu eğitim yaşını tamamlamış olmak ve 18 yaşından gün almamış
olmak.
(b) Sağlık durumunun gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmasına engel
teşkil etmediğini doktor raporu ile belgelemek.
(c) Çıraklık eğitimi süresinde;
(i) Kendisine verilecek işleri dikkat ve itina ile severek yapmayı,
(ii) Teknik ve pratik eğitimine düzenli şekilde devam etmeyi,
(iii) İşyerine ait makine, araç ve gereçleri korumayı,
(iv) İşyerine ait ticari ve Mesleki sırları korumayı, kabullenmek.

Yürütme Yetkisi

8. Bu Tüzüğü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yürütür.

Yürürlüğe Giriş.

9. Bu Tüzük Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

