ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI
(28/1988 Sayılı Yasa)
___________
Madde 5. (6) ve 44 Altında Tüzük
R.G.11
A.E.45
27.1.1989

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim ve Öğretim işleri ile görevli Milli
Eğitim ve Kültür Bakanlığı 28/1988 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi
Yasasının 5. (6) ve 44. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki
Tüzüğü yapar.

Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, "Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulu Çalışma Esasları
Tüzüğü" olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; "Bakan", "Bakanlık",
"Çırak","Devlet", İşletmelerde meslek eğitimi", "Meslek Eğitimi,
"Fon", "İşveren", "İşyeri" bu Tüzüğün kaynaklandığı Yasa'da verilen
anlamı anlatır.
"Kurul" Çıraklık ve Meslek Eğitimi kurulunu anlatır.

3.

Bu Tüzük, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunun toplanma, karar alma ve
çalışma esaslarını düzenler ve kapsar.

Kurul
Başkanının
görev ve
yetkileri

4.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
(1) Olağan ve olağanüstü toplantılara başkanlık etmek.
(2) Toplantı gündemini hazırlamak ve gündemin en az 24 saat önceden
üyelere ulaşmasını sağlamak.
(3) Toplantılarda zabıt tutulmasını sağlamak.
(4) Toplantılarda alınan kararların yürürlük kazanmaları bakımından
Bakanın onayına sunmak.
(5) Kurul giderleri ile ilgili harcamalarda ita amirliği yapmak.

Üyelerin
görev ve
sorumlulukları

5.

Kurul Üyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:
(1) Gündem hazırlanmasına katkıda bulunmak.
(2) Toplantılara katılarak gündem maddelerinin karara bağlanmasını
sağlamak.
(3) Kurulca oluşturulacak Alt Komisyonlarda görev yapmak.

6.

Başkanın yokluğunda Kurula, Bakanlıkça görevlendirilen ilgili Daire
Müdürü (Üye) vekalet eder.

7.

(1) Kurul, ayda bir defadan az olmamak üzere saptanan gündemi
görüşmek üzere Başkanın yazılı çağrısı ile olağan olarak toplanır.
Olağanüstü toplantılar ise gündemi belirtmek koşulu ile en az 5 üyenin
Başkanlığa yapacağı yazılı başvuru üzerine ve Başkanın çağrısı ile
toplanır. Ancak bu gibi toplantıların başvurusu alındıktan 48 saat
sonra gerçekleştirilmesi esastır.
(2) Kurul, Başkan ve/veya Başkan Vekili ve en az 5 üye ile toplanır ve
hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır.
(3) Kurulda oylamalar açık olarak yapılır ve her üye oy vermek
zorundadır. Çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde
Başkanın ayırt edici oyu karar için yeterli olur.

Amaç ve
kapsam

Başkanlığa
vekalet
Kurulun
toplanması ve
çalışma yöntemi

Üyeliğin
sonlanması

8.

Üyelik ilgili kurumun üyesini değiştirdiğini bildirmesi veya meşru mazareti
olmaksızın ardışık üç toplantıya katılmaması halinde sona erer.

Yürütme yetkisi

9.

Bu Tüzüğü, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulu Başkanı yürütür.

Yürürlüğe giriş

10. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

