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1968 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise öðrenimini
Ankara'da tamamlamýþtýr. Haziran 1990 yýlýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuþtur. Çýraklýk
Sözleþmesi adlý tezle 1993 yýlýnda yüksek lisansýný, 1997 yýlýnda
da Ýþ Hukuku'nda Sakat Ýstihdamý adlý çalýþmasýyla doktorasýný
tamamlamýþtýr. Halen Selçuk Üniversitesi Ýþ ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Anabilim Dalýnda öðretim üyesi olarak görev yapmaktadýr. Ýþ ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanýnda yayýnlanmýþ eserleri vardýr. Evli ve iki çocuk babasýdýr.

Yrd. Doç. Dr. Fatih UÞAN
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ýþ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Öðretim Üyesi

ÇIRAKLIK ALANINDA
YAPILAN SON YASAL
DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN
DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

Giriþ
Ülkemizde çýraklýðý düzenleyen özel Kanun
olan 3308 sayýlý Çýraklýk ve Meslek Eðitimi
Kanunu’nda1, yürürlüðe girdiði tarihten
bugüne kadar dört deðiþiklik yapýlmýþtýr2.
Bunlar 25.06.1992 tarih ve 3824 sayýlý
Kanun3, 16.08.1997 tarih ve 4306 sayýlý
Kanun4, 20.06.2001 tarih ve 4684 sayýlý

Kanun5 ve nihayet 29.06.2001 tarih ve
4702 sayýlý Kanunla yapýlan deðiþikliklerdir6.
Ancak hemen belirtelim ki, bu deðiþikliklerden kapsamlý ve önemli olaný 4702 sayýlý
Kanunla yapýlanýdýr. Nitekim, 4702 sayýlý
Kanunla, Çýraklýk ve Meslek Eðitim
Kanunu’nun (ÇMEK.) ismi de Meslekî

* Doküman teminindeki yardýmlarýndan ötürü Milli Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürü
sayýn Esat SAÐCAN’a teþekkür ederim.
1 19.6.1986 t. ve 19139 S.lý RG.6
2 Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan daha önce hazýrlanan ve Çýraklýk ve Meslek Eðitimi Kanununda yapýlmasý
düþünülen deðiþiklik taslaðý ve uygulamada ortaya çýkan sorunlarýn tesbiti ve deðerlendirilmesi için bkz. UÞAN,
M.Fatih, 3308 sayýlý Çýraklýk ve Meslek Eðitimi Kanununun Çýraklýk Sözleþmesine Ýliþkin Hükümlerinin
Uygulamada Ortaya Çýkan Aksaklýklarý ve Çözüm Önerileri, Çimento Ýþveren, C.8, S.2, Mart 1994, s.9 vd.
3 11.7.1992 t. ve 21281 S.lý RG.
4 18.8.1997 t. ve 23084 S.lý RG.
5 3.7.2001 t. ve 24451 S.lý RG.
6 10.7.2001 t. ve 24458 S.lý RG.
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Eðitim Kanunu (MEK.) olarak deðiþikliðe
tabi tutulmuþtur7 8.

Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezine baþlangýç
sermayesi olarak 100 milyon liranýn Meslekî
Eðitimi Geliþtirme ve Yaygýnlaþtýrma
Fonundan karþýlanmasýný öngören fýkra da
uygulama alanýný kaybetmiþtir.

3824 sayýlý Kanunla 1992 yýlýnda Çýraklýk ve
Meslek Eðitimi Kanunu’nun bir maddesinde
deðiþiklik yapýlmýþtýr. Meslekî Eðitimi
Geliþtirme ve Yaygýnlaþtýrma Fonu baþlýðýný
taþýyan m.32/2, e ve j bentlerinde yapýlan
bu deðiþikliklere karþýn, m.32 baþlýðý ve
düzenlemesi ile 4684 sayýlý Kanunla
01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere
kaldýrýlmýþ, elde edilen gelirlerin Bakanlýk
Merkez Saymanlýk Müdürlüðü hesabýnda
toplanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.

Bunun dýþýnda, ülkemizde zorunlu temel
eðitimin sekiz yýl olarak öngörülmesi karþýsýnda çýraklýk yaþý ve asgari öðrenim düzeyine
iliþkin yasal deðiþikliklerin ve uyarlamalarýn da
yapýlmasý gerekmiþtir. Nitekim, 4306 sayýlý
Kanunla 1997 yýlýnda yapýlan deðiþiklikle
baþlangýçta, aday çýrak ve çýraklarda ilkokul
mezuniyeti aranýrken, sonradan ilköðretim
mezunu olmak þart kýlýnmýþtýr (MEK.m.9 aday
çýrak için, m.10 çýrak için). Bunun tabii sonucu olarak çýraklýða baþlama yaþý da on üçten
on dörde çýkarýlmýþtýr (m.10). Ama daha
önceki uygulamada olduðu gibi, aday çýraklýða baþlama yaþý ile ilgili herhangi bir düzenleme getirilmemiþtir9.

Yine, 4684 sayýlý Kanunla, Çýraklýk, Meslekî
ve Teknik Eðitimi Teþvik baþlýðýný taþýyan ve
Kanun kapsamýna giren iþyerlerinde
Bakanlýkça belirlenecek esas ve ölçütlere
göre çýrak, teknik ve meslek lisesi öðrencilerine beceri eðitimi yaptýran gerçek ve tüzel
kiþilere Gelir ve Kurumlar Vergilerinden fona
ödedikleri meblaðýn % 50’sinin teþvik primi
olarak Fondan iade olunacaðýna iliþkin m.33
de, 01.01.2002’den geçerli olmak üzere
yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Bunun yaný sýra,
Meslekî Eðitim Kurulu ile Ýl Meslekî Eðitim
Kurulu toplantýlarýna katýlanlara yolluk ve
huzur hakký verilmesini öngören m.40 da
yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. Ayrýca ÇMEK.
m.42/2’de yer alan Meslekî ve Teknik Eðitim

Çýraklýðý düzenleyen hususlarla ilgili kanuni
düzenlemelerin yanýnda yeni çýkarýlan
Yönetmelik ile de uyum saðlanmaya
çalýþýlmýþtýr. Gerçekten Mesleki ve Teknik
Eðitim Yönetmeliði (MTEY.)10 ülkemizde
yürütülen mesleki eðitimi bir bütün halinde
ele almýþ, çýraklýk eðitiminin yanýnda iþletmelerde mesleki eðitimi, mesleki ve teknik
eðitim, okul ve kurumlarýnda görülen eðitimi

7 4207 sayýlý Kanun m.22’ye göre, “3308 sayýlý “Çýraklýk ve Meslek Eðitimi Kanununun” adý “Meslekî Eðitim
Kanunu”, bu kanunda geçen “Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý” ibaresi, “Milli Eðitim Bakanlýðý”, “Ýl
Milli Eðitim Gençlik ve Spor Müdürlüðü” ibaresi, “Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü”, “Çýraklýk ve Meslekî Eðitim”
ibaresi“ “Meslekî Eðitim”, “Çýraklýk ve Meslekî Eðitim Kurulu” ibaresi “Meslekî Eðitim Kurulu”, “Ýl Çýraklýk
ve Meslekî Eðitim Kurulu” ibaresi “Ýl Meslekî Eðitim Kurulu”, “iþçi” ibaresi, “personel”, “imtihan” ibaresi
“sýnav”, “Çýraklýk Eðitimi Merkezi” ibaresi “Meslekî Eðitim Merkezi”, “Çýraklýk ve Meslekî Eðitimi Geliþtirme
ve Yaygýnlaþtýrma Fonu” ibaresi “Meslekî Eðitimi Geliþtirme ve Yaygýnlaþtýrma Fonu” ve “50 ve daha fazla iþçi”
ibaresi “yirmi ve daha fazla personel” olarak deðiþtirilmiþtir”.
8 4207 sayýlý Kanunla getirilen deðiþiklikler ile ilgili olarak bkz. ÞAHÝN, Gonca, 3308 sayýlý Kanun’da Yapýlan
Deðiþiklikler, Ýþ Denetimi Bülteni, S.16, Ocak-Nisan 2002, s.48-50; DERECÝ, Bayram, Çýraklýk ve Meslekî
Eðitim Kanunundaki Deðiþiklikler Yeni Ýstismarlara Yol Açabilir, Ýþ Denetimi Bülteni, S.16, Ocak-Nisan 2002,
s.50-51.
9 Bkz. UÞAN, M. Fatih, Çýraklýk Sözleþmesi, Konya 1994, s.6.
10 3.7.2002 t. ve 24804 S.lý RG. Ayrýca bkz. 29.8.2002 t. ve 3971 Sayýlý MEB. Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel
Müdürlüðü 2002/67 sayýlý Genelgesi ve eki CD.
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ve meslek kurslarý ile geliþtirme ve uyum
kurslarýný da içerecek biçimde 317 maddeden
müteþekkil olarak yürürlüðe konmuþtur. Söz
konusu Yönetmelik, uygulamada bulunan
yirmi yönetmeliði de yürürlükten kaldýrmýþtýr.

I. Kapsam, Taným ve Ýlgili Kurullarda
Yapýlan Deðiþiklikler
A) Kanunun Kapsamýnda Yapýlan
Deðiþiklik

Bu çalýþmada esas itibariyle 4702 sayýlý
Kanunun çýraklýk alanýnda getirmiþ olduðu
deðiþiklik ve yenilikler tesbit ve deðerlendirmeye tabi tutulacaktýr. Yeri geldikçe
diðer kanunlarla yapýlan deðiþiklikler
üzerinde de durulacaktýr. Ancak, iþletmelerde meslek eðitimi alanýnda yapýlan
deðiþikliklere deðinilmeyecektir. Ýþletmelerde meslek eðitimi konusunu, yasal
düzenlemeleri de göz önüne alarak baþka
bir çalýþmada incelemek istiyoruz.

4702 sayýlý Kanun m.5, 3308 sayýlý Kanunun kapsam maddesi olan 2. maddesinde
deðiþiklik yapmýþtýr11. Buna göre, “Bu Kanun,
Meslekî Eðitim Kurulunun belirleyeceði
mesleklerde, kamu ve özel sektöre ait kurum,
kuruluþ ve iþyerleri ile meslekî ve teknik
eðitim okul ve kurumlarýndaki eðitim ve öðretimi kapsar”. Önceki metinde Kanunun kapsamý, 507 sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar
Kanunu, 5590 sayýlý Odalar ve Borsalar
Birliði Kanunu, mal ve hizmet üreten kamu
kuruluþlarýný ve Adalet Bakanlýðý Ceza ve
Tevkif Evleri Genel Müdürlüðüne baðlý iþyerleri ile Dýþiþleri Bakanlýðýna baðlý Devlet
Konukevleri hariç olmak üzere döner sermayeli iþyerlerini; bu iþyerlerinde çalýþan
çýrak, kalfa ve ustalarý ve yine sayýlan iþyerlerinde meslekî ve teknik liselerde eðitim
gören öðrencileri kapsar þeklinde idi. Yeni
düzenleme ile, Kanunun Meslekî Eðitim
Kurulunun belirleyeceði mesleklerde, kamu
ve özel sektör ayrýmý yapýlmaksýzýn kurum,
kuruluþ ve iþyerlerinde uygulanacaðý ifade
edilmiþtir. Bu açýdan bakýldýðýnda yapýlan
deðiþiklik isabetli olmuþtur12.

Hemen belirtelim ki, çýraklýk alanýnda
yapýlan yasal deðiþiklikler deðerlendirilirken
çok ayrýntýlý ve detaylý bilgi vermekten ziyade
önemli olduðunu düþündüðümüz, köklü ve
özellik taþýyan deðiþiklikler üzerinde durulacaktýr. Bunun yanýnda teknik özelliði bulunan
veya bazý düzenlemelerde deðiþiklik yapýlmakla yasada da deðiþikliðin gerektiði hallere
deðinilmekle yetinilecektir. Örneðin tanýmlarda yapýlan deðiþiklikler böyledir. Yeni getirilen tanýmlarýn üzerinde durulmayacak,
fakat özelliði varsa belirtilecektir. Bu nedenle,
sözkonusu tesbitlerin yasa ile birlikte göz
önünde tutulmasý yararlý olacaktýr.

11 Bugün için çýraklýk eðitimi 81 ilde 110 meslek dalýnda sürdürülmektedir. Bkz. 24.5.2002 t. ve 2002/15 Nolu. !5.
Mesleki Eðitim Kurulu kararý.
12 Mesleki Eðitim Kanunu Geçici m.1 ve 2, Kanunun yürürlüðe girdiði tarihte çýraklýðý bitirmiþ olanlarýn kalfalýk ve
ustalýk eðitimini ve bunlarýn sýnavlarýný, ayrýca kapsamda yer almayan bir il ve/veya meslek alanýnýn kapsama
alýnmasý durumunda bu il ve mesleklerde daha önce alýnmýþ kalfalýk ve ustalýk belgelerinin deðerlendirilmesini
düzenlemiþtir. Bu hususla ilgili olarak 4702 sayýlý Kanunun yürürlüðe girmesi ile birlikte Bakanlýk, geçici m. 1 ve
2’nin uygulamasýný gösteren yeni bir Yönerge yürürlüðe koymuþtur. Bkz. MEB. Talim ve Terbiye Kurulu
Baþkanlýðý, 3308 sayýlý Meslekî Eðitim Kanunu’nun Geçici 1 inci ve 2 nci Maddelerinin Uygulanmasýna Ýliþkin
9.8.2002 t. ve 292 Sayýlý Yönerge.
Bunun gibi, 4702 sayýlý Kanun ile geçici m.9’da da bir deðiþiklik yapýlmýþtýr. MEK.geç.m.9, 10 Temmuz 2001
tarihinden önce 3308 sayýlý Kanunun uygulama kapsamýndaki bir meslekte ustalýk belgesi olmaksýzýn iþyeri açanlarýn katýlmalarý gerekli olan telafi eðitimini ve bu eðitim sonunda kendilerine verilecek olan ustalýk belgesi ile
ilgili hususlarý düzenlemiþtir. Bkz. MEB. Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý, 3308 sayýlý Meslekî Eðitim
Kanunu’nun Geçici 1 inci ve 2 nci Maddelerinin Uygulanmasýna Ýliþkin 9.8.2002 t. ve 291 Sayýlý Yönerge.

21

B) Tanýmlarda Yapýlan Deðiþiklikler

kararlarýnýn uygulanabilmesi Milli Eðitim
Bakanýnýn onayýna sunulmak zorunda iken,
yeni düzenlemeye bu husus alýnmamýþtýr.

Meslekî Eðitim Kanunu’nun tanýmlar baþlýðýný taþýyan 3. maddesinde de deðiþiklik yapýlmýþtýr. Buna göre, öðrenci (ÇMEK. m.3/d),
usta öðretici (ÇMEK.m.3/g) ve iþletmelerde
meslekî eðitim (ÇMEK.m.3/h –eski düzenlemedeki iþletmelerde meslek eðitimi-)
tanýmlarýnda deðiþiklik yapýlmýþtýr. Ayrýca
Kanuna, i fýkrasýndan sonra gelmek üzere,
Meslekî ve Teknik Eðitim Okul ve Kurumlarý
(MEK.m.3/j), personel (MEK. m.3/k), iþletme
(MEK.m.3/l), eðitici personel (MEK.m.3/m),
meslek alaný (MEK.m.3/n), meslek dalý
(MEK.m.3/o) kavramlarýna da yer verilmiþtir
(4702 Sayýlý K.m.6) (MTEY .m.4).

Yine, önceden Kurulun Baþkaný Milli Eðitim
Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý iken, bu sefer
Müsteþar olarak belirlenmiþ, Kurula katýlacak kiþilerin ve temsil edilecek kurum ve
kuruluþlarýn sayýsý da artýrýlmýþtýr. Milli
Eðitim Bakaný gerekli gördüðü hallerde
toplantýya baþkanlýk da edebilecektir.
Meslekî Eðitim Kurulu’nun görev ve yetkileri
Kanun m.5’de düzenlenmektedir. Ancak
ifade edelim ki, MEK.m.4’de Kurula eski
düzenlemeden farklý olarak karar alma yetkisi verilmiþ ve icraî olarak bir takým görevler
yüklenmiþtir. Buna karþýn, Kurulun görevlerini düzenleyen m.5’de bu yönde deðiþiklikler
yapýlmamýþtýr. Mesleki ve Teknik Eðitim Yönetmeliði ise sözkonusu görevleri daha
ayrýntýlý olarak düzenlemiþtir. Ýl Çýraklýk ve
Meslekî Eðitim Kurulu da, Ýl Meslekî Eðitim
Kurulu olarak deðiþtirilmiþtir (Kanun m.8). Ýl
Meslekî Eðitim Kuruluna katýlým açýsýndan
da daha geniþ bir yapý benimsenmiþtir.

Belirtelim ki, Kanun tanýmlar baþlýðý içerisinde fonun tanýmýnýn yer aldýðý i bendi
01.01.2002 tarihinden itibaren yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr. Bugün için MEK.m.5/i bendinde herhangi bir düzenleme kalmamýþtýr.
C) Ýlgili Kurullarda Yapýlan Deðiþiklikler
Daha önce çýraklýk, kalfalýk ve ustalýk eðitimi
ile okullarda ve iþletmelerde yapýlacak
meslekî eðitimin planlanmasý, geliþtirilmesi
ve deðerlendirilmesi konularýnda tavsiye
kararlarý almak ve görüþ bildirmek üzere
kurulan Çýraklýk ve Meslekî Eðitim Kurulu,
daha aktif hale getirilmiþtir. Nitekim, Kurulun
ismi Meslekî Eðitim Kurulu olarak deðiþtirilirken, Kanunda Kurulun, meslekî ve teknik
eðitim programlarýnýn uygulandýðý her tür ve
derecedeki örgün, yaygýn ve çýraklýk eðitimi,
meslekî ve teknik eðitim okul ve kurumlarý ile
iþletmelerde yapýlacak meslekî eðitimin;
planlanmasý, geliþtirilmesi ve deðerlendirilmesi konularýnda kararlar almak ve Bakanlýða görüþ bildirmek üzere Bakanlýk
bünyesinde kurulduðu hususu düzenleme
altýna alýnmýþtýr (MEK.m.4). Eskiden Kurul

II. Çýraklýk Þartlarý, Eðitimleri ve
Çalýþma Þartlarýnda Yapýlan
Deðiþiklikler
A) Çýraklýk Þartlarýnda Yapýlan
Deðiþiklikler
1997 yýlýnda 4306 sayýlý Kanunla çýraklýk
için asgari yaþ sýnýrý onüçten ondörde
çýkarýlmýþtýr. Böylelikle çýraklýða asgari baþlama yaþý ondört yaþýnýn doldurulmasý olarak
öngörülmüþtür (MEK.m.10/a).
4702 sayýlý Kanunda çýraklýk için ondört
yaþýnýn doldurulmasý ve ondokuz yaþýndan
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gün almamýþ olmak koþullarý esas itibariyle
isabetli olmuþtur. Zira, bir þekilde meslekî
korunmuþken, ondokuz yaþýný dolduraneðitim imkanýný kaçýran bir kimsenin, daha
larýn da çýraklýk eðitimine tabi tutulabileceksonra çýraklýk eðitiminden geçirilebilmesi
lerine iliþkin yeni bir düzenleme getimümkündür13.
rilmiþtir. Gerçekten MEK.m.10/
son’a göre, “Ancak, ondokuz Ancak, ondokuz yaþýndan gün almýþ olanlardan
yaþýndan gün almýþ olanlardan daha önce çýraklýk eðitiminden geçmemiþ olandaha önce çýraklýk eðitiminden lar, yaþlarýna ve eðitim seviyelerine uygun olarak
düzenlenecek meslekî eðitim
geçmemiþ olanlar, yaþlarýna ve
programlarýna göre çýraklýk eðieðitim seviyelerine uygun olarak düzentimine alýnabilirler.
lenecek meslekî eðitim programlarýna göre
çýraklýk eðitimine alýnabilirler”.
Azami yaþ þartýný aþan kimselerin ne þekilde
ve hangi süreler dahilinde çýraklýk eðitiminÇýraklýk ve Meslek Eðitimi Kanunu, çýraklýða
den geçirilecekleri hususunu tesbit yetkisi,
baþlangýç için azami yaþ sýnýrý olarak
Kanuna eklenen iki fýkra ile, Bakanlýða veondokuz yaþýndan gün almamýþ olmayý ararilmiþtir. Gerçekten MEK.m.14/3 ve 4’e
maktaydý. Böyle bir üst yaþ sýnýrlandýrýlmasýgöre, “Lise ve daha üst düzeyde genel eðitimna gidilmesinin sebebi, çýraklýk müesden sonra çýraklýk eðitimine baþlayanlar için
sesesinin geçmiþ dönem içerisinde (özellikle
eðitim süresi, mesleklerindeki çýraklýk eðitimi
Borçlar Kanunu dönemi) suiistimal edilmiþ
süresinin yarýsý kadar kýsaltýlabilir. Bu sürenin
olmasýdýr. Gerçi uygulamada istismar edilen
ne kadar kýsaltýlabileceði, ilgili meslek kurubu durum, çýraklýðý düzenleyen özel kanun
luþunun teklifi ve Meslekî Eðitim Kurulunun
çýkarýlmadan önce, Borçlar Kanunu’na tabi
uygun görüþü alýnarak Bakanlýkça belirlenir”.
çýraklarýn onsekiz yaþýný doldurmalarýyla birlikte kendilerine Ýþ Kanunu hükümlerinin
Ayrýca, meslekî ve teknik eðitim okul ve
uygulanacaðýna iliþkin yasal deðiþiklik ile
kurumlarýnda uygulanan örgün eðitim progengellenmiþti (Ýþ K.m.5/b.6). Þimdi ise,
ramlarýnýn herhangi bir kademesinden
Meslekî Eðitim Kanunu çerçevesinde yapýlan
ayrýlanlar ile yaygýn eðitim programlarýný
çýraklýk eðitiminde üst sýnýr kaldýrýlmaktadýr.
tamamlayarak belge veya sertifika alanlarBununla birlikte, yine de kötüye kullanýmlarý
dan, kendi alanlarýnda çýraklýk eðitimine
bertaraf etmek için, kiþinin daha önce çýrakbaþlayanlar için çýraklýk eðitim süresi daha
lýk eðitiminden geçmemiþ olmasýna baðlý
önce aldýðý meslekî eðitim programýnýn içeolarak, yaþýna ve eðitim seviyesine uygun
riði ile devam edeceði çýraklýk eðitim progbiçimde düzenlenecek meslekî eðitim programýnýn içeriði deðerlendirilerek Bakanramlarýna göre çýraklýk eðitimine alýnabilelýkça belirlenir”14. Böylelikle ondokuz yaþýnceði öngörülmektedir. Böyle bir düzenleme
13 Düzenlemeyi eleþtiren DERECÝ’ye göre, “… 4702 sayýlý Yasa ile 19 yaþýndan gün almýþ olanlarýn da çýrak adý
altýnda iþyerlerinde çalýþtýrýlmalarýna olanak saðlanmýþtýr… Bu düzenleme çýraklýk yaþýnýn üst sýnýrýný kaldýrmakta, her yaþta çýrak adý altýnda iþçi çalýþtýrýlmasýna olanak tanýmaktadýr. 4447 sayýlý Yasa ile emeklilik yaþý ile prim
ödeme gün sayýlarý yükseltilmiþtir. 4702 sayýlý Yasa ile Mesleki Eðitim Kanununda yapýlan deðiþiklik ile 18 yaþýndan büyüklerin de çýrak olarak çalýþtýrýlmasý durumunda bu kiþilerin emekli olmalarý daha da güçleþtirilmektedir”,
DERECÝ, s.51.
14 MEB. lise ve daha üst seviyede eðitim sahibi olanlarýn çýraklýk eðitimi süresini, her meslek dalý için öngörülen
sürenin yarýsý olarak belirlemiþtir. Bkz. MEB. Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý 21.8.2002 t. ve 9300 Sayýlý
yazýsý.
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dan büyük olan kimselerin çýrak adý altýnda
fakat iþçi olarak istihdam edilmelerinin
önüne de geçilebilecektir. Yine de, Bakanlýðýn bu hükmün uygulanmasýnda dikkatli
olmasý gerekir.

çeliþkili bir durum olarak karþýmýza çýkabilecektir.
4306 sayýlý Kanun çýraklýk için asgari
ilköðretim okulu mezuniyeti þartýný da getirmiþtir. Daha önce çýraklýk eðitimi için kural
olarak ilkokul mezunu olmak yeterli idi.
Ancak bazý aðýr ve tehlikeli iþlerde ve özelliði olan mesleklerde Bakanlýkça belirlenecek meslek alanlarýnda ortaokul
mezunu olma þartý aranýyordu15. Þimdi istisnasýz ilköðretim mezunu olmak þartý getirilmiþtir (MEK.m.10/b). Benzer þekilde aday
çýraklýk için de ilköðretim mezunu olmak
aranacaktýr (MEK.m.9).

Mesleki ve Teknik Eðitim Yönetmeliði,
getirdiði yeni hükümle Kanunda öngörülmemesine karþýn, ondokuz yaþýndan
büyük olarak ilk kez çýraklýða baþlayanlarýn sigorta primlerinin Bakanlýkça ödenmeyeceðini amirdir. Gerçekten MTEY.
m.38/10’a göre, “... 19 yaþýndan gün almýþ
olanlarýn sosyal güvenlik kuruluþuna ait
primleri Bakanlýkça ödenmez”. Yönetmelikle getirilen düzenleme ile, ondokuz
yaþýný aþan kimselerin gerçekte iþçi
olmalarýna karþýn, sýrf mevzuattaki
koruyucu ve teþvik edici hükümler gereði
çýrak olarak istihdamlarý önlenmek istenmektedir. Ancak, Yasa ile düzenlenmeyen
bu hususun Yönetmelikte öngörülmüþ
olmasý isabetli deðildir. En kýsa zamanda
yapýlacak yasal bir düzenleme ile gerekli
deðiþikliðin yapýlmasýný umut ediyoruz.
Ayrýca Yönetmelik ile getirilen bu hüküm
bazen haksýz uygulamalara da yol açabilecektir. Bilindiði gibi, çýraklýða baþlangýç
yaþý 14-19 arasýdýr. Buna göre, onsekiz
yaþýnda çýraklýða baþlayan bir kimsenin
sigorta primleri Bakanlýkça ödenecek,
buna karþýn daha önce çýraklýk eðitimi
almamýþ ondokuz yaþýndan büyük birisi
için ise ödeme yapýlmayacaktýr. Bu da

Bir diðer deðiþiklik de aday çýraklýðý
düzenleyen m.9’da olmuþtur. Buna göre,
eski hükümde aday çýraklýk, çýraklýða
baþlayabilmek için sanki geçirilmesi gereken
mecburi bir aþama gibi düzenlenmiþti.
Gerçekten ÇMEK.m.9’a göre, “Ýlkokulu bitirmiþ olanlar, bir mesleðe hazýrlýk amacý ile
çýraklýk dönemine kadar aday çýrak olarak eðitilirler”. 4306 sayýlý Kanunla m.9’daki “eðitilirler” ifadesi “eðitilebilirler” olarak deðiþtirilmekle, aday çýraklýðýn amacýna uygun
olarak zorunlu deðil, isteðe baðlý bir aþama
olduðu vurgulanmýþtýr. Gerçi önceki
dönemde de çýraklýða baþlama koþullarý
arasýnda aday çýraklýktan bahsedilmediði
için, aday çýraklýðýn zorunlu deðil, isteðe baðlý
bir aþama olduðu sonucu çýkarýlmakta idiyse
de16, yapýlan bu deðiþiklik isabetli olmuþtur.

15 Milli Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðünün 30.4.1992 tarih ve 259/5519 sayýlý yazýsý
gereði, oto boyacýlýðý, üst düzey iþlemlerde (boya, cila, lake, polyestercilik) on dört yaþýný doldurmuþ olma,
dökümcülük, cam iþlemeciliði, dericilik (deri iþlemeciliði), sývacýlýk, betonarme demirciliði, beton ve betonarme
kalýpçýlýðýnda ise on beþ yaþýný doldurmuþ olma, frezecilik, bakým ve onarým elektrikçiliði, asansörcülük, radyo
ve televizyon tamirciliði, dizgi, diþ protezciliði, resepsiyon (ön büro) meslek alanlarýnda ise, çýrak olabilmek için
on üç yaþýnýn doldurulmasý kuralý korunurken ortaokul mezunu olma þartý getirilmiþti. Bugün ise, meslek dallarýnda yalnýzca ilköðretim mezunu olmak zorunlu ve yeter þarttýr. Bkz. MEB. Talim ve Terbiye Kurulu
Baþkanlýðý 21.8.2002 t. ve 9300 Sayýlý yazýsý.
16 UÞAN, s.5-6; KUTAL, Metin, 3308 sayýlý Yasada Çýraklýk Statüsü, Eðitimi ve Çýraklarýn Korunmasý, Ýktisat ve
Maliye Dergisi, C.XXXIII, S.9, Aralýk 1986, s.319; ATAY, Vedat, 3308 sayýlý Çýraklýk ve Meslekî Eðitim Kanunu
Hakkýnda Genel Bilgi, Kamu-Sen, C.I, S.3, Mart 1988, s.22.
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B) Aday Çýrak ve Çýraklarýn Ýþyerindeki
Personel Sayýsýna Dahil Edilmeleri

C) Mesleki Eðitim ve Çalýþmanýn
Düzenlenmesinde Yapýlan Deðiþiklikler

MEK.m.11’e göre, “Aday çýrak ve çýrak;
öðrenci statüsünde olup, öðrencilik haklarýndan yararlanýr. Bunlar iþyerinde çalýþan personel sayýsýna dahil edilmezler”.

Eðitim ve çalýþmanýn düzenlendiði m.12’de
de deðiþiklik yapýlmýþtýr. Gerçekten MEK.
m.12/1 ve 2’ye göre, “Aday çýrak ve çýraklar,
mesleðin özelliðine göre haftada 8 saatten az
olmamak üzere, genel ve meslekî eðitim
görürler. Bu eðitime katýlmalarý için aday
çýrak ve çýrak öðrencilere ücretli izin verilir.
Mevsime göre özellik arzeden mesleklerde
teorik ve pratik eðitim belirli aylarda bloklaþtýrýlmýþ olarak yapýlabilir.

4207 sayýlý Kanun önemli bir deðiþiklik
daha yapmýþtýr. O da aday çýrak ve çýraklarýn iþyerinde çalýþan personel sayýsýna
dahil edilmeyecek olmalarýdýr. Önceki
metinde, sözkonusu kimselerin iþyerinde
çalýþan iþçi sayýsýnda dikkate
alýnmayacaklarý vurgulanmýþtý. Önceki düzenlemede eðitimin asgari süresi sekiz
Bu hüküm tartýþýlabilecek nite- saat olarak öngörülmüþken, azami olarak da on
likteydi. Özellikle Ýþ Kanu- saatlik bir sýnýr vardý. Þimdi azami sýnýr ortadan
kalkmýþtýr. Ayrýca, mevsimin dununun kapsamýný belirleyen Ýþ
rumuna göre bu derslerin blokK.m.5/b.5’de esnaf iþyerlerinin kapsama
laþtýrýlmýþ biçimde uygulanabilgirmesi açýsýndan, üç kiþinin çalýþtýðý iþmesine de imkan tanýnmýþtýr.
yerleri ifadesinde, çýraklarýn çalýþan kiþi
olarak deðerlendirilip deðerlendirilemeyecekleri problem teþkil edebiliAday çýrak ve çýraklar, pratik eðitimlerini
yordu. Böylelikle bunlarýn yalnýzca iþçi
iþyerlerinde, iþyerindeki eksik kalan pratik
deðil, çalýþan personel sayýsýnda dikkate
eðitimleri ile teorik eðitimlerini meslekî ve
alýnmayacaklarýnýn belirtilmesi, bu tartýþteknik eðitim okul ve kurumlarýnda veya
malarý da ortadan kaldýracak nitelikBakanlýkça uygun görülen iþyerlerinin
17
tedir . Yapýlan bu deðiþiklik isabetli
eðitim birimlerinde yapar. Teorik ve pratik
olmuþtur.
eðitim birbirlerini tamamlayacak þekilde
planlanýr ve yürütülür”.
Personelin hangi anlama geldiði de
MEK.m.3/k’da açýklanmaktadýr. GerçekÖnceki düzenlemede eðitimin asgari süresi
ten, “Personel, kamu ve özel kurum, kurusekiz saat olarak öngörülmüþken, azami
luþ ve iþyerlerinde maaþ ya da ücret
olarak da on saatlik bir sýnýr vardý. Þimdi
karþýlýðýnda çalýþan kadrolu veya sözazami sýnýr ortadan kalkmýþtýr. Ayrýca,
leþmeli elemanlar ile iþçileri”, ifade
mevsimin durumuna göre bu derslerin bloketmektedir. Ayrýca 4207 sayýlý Kanun
laþtýrýlmýþ biçimde uygulanabilmesine de
m.22’ye göre, 3308 sayýlý Kanunda geimkan tanýnmýþtýr. Sözkonusu deðiþiklikler
çen “iþçi” ibaresi “personel” olarak
yerindedir. Özellikle mevsimin ön planda
deðiþtirilmiþtir.
olduðu mesleklerde teorik eðitim mevsim
17 Önceki düzenlemeyle ilgili olarak çýraklarýn hiçbir þekilde çalýþan iþçi sayýsýnda deðerlendirilmemeleri gerektiði
tarafýmýzdan savunulmuþtu. Bkz. UÞAN, s.31. Ayný görüþ, ÞEN, Murat, Ýþ Kanununun Uygulama Alanýna Giren
Esnaf Ýþyerleri (Yargýtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararý Üzerine Deðerlendirme), Kamu-Ýþ, C.6, S.2, 2001, s.76
vd.

25

dýþýnda, pratik eðitim de mevsim döneminde yapýlabilir. Yine, ikinci fýkrayla eksik
kalan pratik eðitimin meslekî ve teknik
eðitim kurumlarýnda ya da Bakanlýðýn uygun
göreceði iþyerlerinin eðitim birimlerinde
yapýlabilmesine de imkan verilmiþtir.

leneceðine iliþkin iki fýkra, Kanun m.14’e
eklenmiþtir. Bu konuya daha önce deðinildiði için, burada ayrýca üzerinde durulmayacaktýr19.
III. Çýraklara Uygulanacak Kanun
Hükümlerinde Yapýlan Deðiþiklik

D) Çýraklýk Süresinde Yapýlan Deðiþiklik

ÇMEK.m.13/4, “Bu Kanunun uygulandýðý yer
ve meslek dallarýnda Borçlar Kanunu’nun
çýraklýk sözleþmesine dair hükümleri ile
onsekiz yaþýný doldurduktan sonra sözleþmesi devam eden çýraklar hakkýnda 1475 sayýlý
Ýþ Kanunu hükümleri uygulanmaz”, hükmünü getirmiþti. Buna göre, Ýþ K.m.69 saklý
kalmak kaydý ile (ÇMEK.m.12/3), Ýþ Kanununun çýraklara uygulanamayacaðý, Borçlar
Kanunu’nun ise tüm hükümlerinin deðil,
yalnýzca çýraklýðý doðrudan doðruya düzenleyen maddelerinin (BK.m.318, m.330,
m.342/2) uygulama alaný bulamayacaðý
öðretide kabul edilmekteydi20.

ÇMEK.m.14/2’ye göre, “Çýraklýk süresi 3-4
yýldýr. Bu süre mesleklerin özelliðine göre
kuruluþlarýn görüþü alýnarak Bakanlýkça
belirlenir. Bu süre kesintisiz olarak devam
eder, yýllýk izin dýþýndaki devamsýzlýklar çýraklýk süresine eklenir”.
Çýraklýk süresi 4207 sayýlý Kanun ile 2-4 yýl
olarak belirlenmiþtir18. Ayrýca, yýllýk izin
dýþýndaki devamsýzlýklarýn iki ayý aþan kýsmýnýn çýraklýk süresine ekleneceði
öngörülmüþtür. Bir baþka ifadeyle, yýllýk izin
dýþýnda bir çýrak iki aya kadar devamsýzlýk
yaparsa, bu süre ilave olarak çýraklýk süresine eklenmeyecek, ancak iki ayýn aþýlmasý
durumunda aþan kýsým tamamlanmasý
gereken çýraklýk süresine eklenecektir.
Gerçekten MEK.m.14/2’ye göre, “Meslekler
itibariyle çýraklýk eðitimine giriþte aranan
eðitim düzeyi ve çýraklýk süresi ilgili kurum ve
kuruluþlarýn görüþleri de alýnarak Bakanlýkça
en az iki, en çok dört yýl olarak belirlenir. Bu
süre kesintisiz olarak devam eder. Yýllýk izin
dýþýndaki iki aydan fazla devamsýzlýklar çýraklýk süresine eklenir”.

Bu sefer 4207 sayýlý Kanun m.11 ile Ýþ
Kanunu’nun, Ýþçi Saðlýðý ve Güvenliði baþlýklý beþinci bölümünde yer alanlar dýþýndaki
hükümlerinin uygulanamayacaðý ifade
edilmiþtir (MEK.m.13/son). Böylelikle, Ýþ
K.m. 73’te düzenlenen Saðlýk ve Güvenlik
Þartlarý, m.74’deki Saðlýk ve Güvenlik
Tüzükleri, m.75’deki, Ýþin Durdurulmasý
veya Ýþyerinin Kapatýlmasý, m.76’daki Ýþçi
Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Kurulu, m.77’deki
Ýçki veya Uyuþturucu Kullanma Yasaðý,
m.78’deki Aðýr ve Tehlikeli Ýþler, m.79’daki
Aðýr ve Tehlikeli Ýþlerde Rapor, baþlýklarýný
taþýyan Ýþ Kanunu maddeleri, yapýsýna
uyduðu ölçüde, çýraklýk alanýnda da uygulama alaný bulacaktýr. Bu düzenleme de
yerindedir.

Yine, on dokuz yaþýndan büyük olanlar ile
bir meslek ve teknik eðitim okul ve kurumunda uygulanan örgün eðitim programlarýndan ayrýlanlarýn meslekî eðitimlerinin
saðlanmasý için gerekli olan çýraklýk süresi
ile eðitim programlarýnýn Bakanlýkça belir-

18 Bu süreler Bakanlýkça belirlenmiþtir. Bkz. MEB. Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý 21.8.2002 t. ve 9300 Sayýlý
yazýsý.
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Ayrýca, pratik eðitimde Ýþ Kanunu m.69’un
gözönünde bulundurulacaðýna dair kural da
yürürlüktedir. Bunda herhangi bir deðiþiklik
yapýlmamýþtýr (MEK.m.12/3).

lerini belirtmiþ (ÇMEK.m.13/1), ayrýca 507
sayýlý Kanuna tabi iþyerlerinde çýraklýðý
tamamlayanlarýn da bir yýl zorunlu olarak
burada istihdamlarýný öngörmüþtür. Oysa,
bir kimse ondokuz yaþýndan önce çýraklýðý
bitirebilir. Dolayýsýyla çýraklýk statüsü ortadan
kalkan kalfa, iþçi olarak ayný iþyerinde en az
bir yýl çalýþmak zorundadýr. Kanunda yer
alan bu çeliþkili durumu ortadan kaldýracak
yasal bir deðiþikliðe ihtiyaç bulunmaktaydý21.

IV. Çýraklýk Sözleþmesi Yapma
Mecburiyetinde Yapýlan Deðiþiklik

3308 sayýlý Kanun, Esnaf ve Sanatkarlar
Kanunu’na tabi iþyerlerinde ondokuz yaþýnMesleki Eðitim Kanunu söz konusu çeliþkiyi
dan gün almamýþ kimseleri çýraklýk
ortadan kaldýrmýþ ve gerekli baðlantýyý da
sözleþmesi olmaksýzýn çalýþtýrmayý yasaksaðlamýþtýr. Ancak hemen belirtelim ki, eski
lamýþtý. ÇMEK.m.13/1’e göre, “507 sayýlý
Kanun, ondokuz yaþýndan küçük bir kimKanuna tabi iþyerleri, Bakanlýkça tespit edileseyi çýraklýk sözleþmesi olmaksýzýn çalýþtýrcek illerde ve meslek dallarýnda 19 yaþýndan
gün almamýþ kimseleri çýraklýk
sözleþmesi yapmadan çalýþtýra- Meslek kuruluþlarýna kayýtlý iþyerlerinde çýrak
mazlar”. Dolayýsýyla 507 sayýlý olarak çalýþýp kalfa olanlar, ayný iþyerinde en az
bir yýl kalfa olarak çalýþmak
Kanuna tabi iþyerlerinde onzorundadýrlar.
dokuz yaþýndan küçük bir iþçinin istihdamý
problem teþkil etmekteydi. Kaldý ki, ÇMEK.
mamayý yalnýzca 507 sayýlý Esnaf ve
m.17/2, yine 507 sayýlý Kanuna tabi bir iþSanatkarlar Kanunu kapsamýnda olanlara
yerinde çýraklýðý tamamlayan bir kimsenin
özgülemiþ iken, yeni düzenleme uygulakalfa olarak en az bir yýl burada çalýþmak
manýn kapsamýný geniþletmiþ, bu sefer
zorunda olduðunu da düzenleme altýna
Meslekî Eðitim Kanunu kapsamýndaki iþyeralmýþtý. Böylece çýraklýðý ondokuz yaþýndan
lerinde ondokuz yaþýndan küçüklerin ancak
önce biten bir kiþinin hizmet sözleþmesi ile,
çýrak olarak istihdam edilebilecekleri
bu sefer kalfa olarak istihdam edilmek durukuralýný getirmiþtir. Yapýlan deðiþiklikle,
munda olmasý, Yasa açýsýndan kendi
çýraklýk sözleþmesi yapma mecburiyetinin
içerisinde bir çeliþkiyi de barýndýrmaktaydý.
Kanunun kapsamýna giren tüm iþyerlerini
Bir baþka ifadeyle, Yasa 507 sayýlý Kanuna
kapsama almasý eþitlik ilkesine ve düzenletabi iþyerlerinde on dokuz yaþýndan küçükmenin amacýna uygun bir çözümdür22.
lerin ancak çýrak olarak bulundurulabilecek19 Bkz. Yuk. II, A. Ayrýca bkz. MTEY.m.35.
20 UÞAN, s.23; SÜZEK, Sarper, Ýþ Hukukunun Genel Esaslarý, Ankara 1998, s.190.
21 Bu konudaki tesbitimiz ve eleþtirimiz için Bkz. UÞAN, Çözüm Önerileri, s.15-16.
22 Önceki düzenlemenin eleþtirisi için bkz. UÞAN, Çözüm Önerileri, s.15-16. Buna karþýn DERECÝ yeni düzenlemeyi
eleþtirmektedir. DERECÝ’ye göre, “Bu düzenleme; 19 yaþýndan gün almýþ kimselerin çýraklýk sözleþmesi yapýlmadan da
çalýþtýrýlabileceðini göstermektedir. Yasada 18 yaþýný doldurmuþ kimselerin de çýrak olarak çalýþtýrma olanaðý saðlanmasý
1475 sayýlý Ýþ Yasasýnýn “Ýstisnalar” baþlýðýný düzenleyen 5’inci maddesinin (6) fýkrasý ile de çeliþmektedir. Bu fýkrada;
“18 Yaþýný bitirmemiþ çýraklar hakkýnda” Ýþ Yasasýnýn uygulanmayacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr. Bu durumda 18 yaþýndan büyükler çýrak olarak çalýþtýrýlmasý halinde bu kiþilerin Ýþ Yasasý kapsamýnda olup olmadýðý soru iþaretidir”, DERECÝ,
s.51. Bu görüþe katýlabilmek mümkün deðildir. Bir kez, Mesleki Eðitim Kanununa tabi olan çýraklar hakkýnda yaþlarý ne
olursa olsun Ýþ Kanununun uygulanmayacaðý (iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði hükümleri hariç) MEK.m.13/4’de düzenleme
altýna alýnmýþtýr. Hal böyle olunca, getirilen düzenlemenin Ýþ Kanunu ile çeliþkili olduðu iddiasý yerinde deðildir.
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Böylelikle Yasa, asgari çalýþma yaþýný (hizmet
sözleþmesi ile) Meslekî Eðitim Kanunu kapsamýna giren iþyerleri için, ondokuz olarak
tesbit etmiþtir. Ancak, meslekî ve teknik
eðitim okul ve kurumlarýnýn örgün eðitim
programlarýndan mezun olanlar ve kalfalýk
belgesine sahip olanlar, bundan istisnadýr.

göre, “Meslek kuruluþlarýna kayýtlý iþyerlerinde çýrak olarak çalýþýp kalfa olanlar, ayný
iþyerinde en az bir yýl kalfa olarak çalýþmak
zorundadýrlar”.

Buna göre, Milli Eðitim Bakanlýðýnca kapsama alýnan bir meslek alanýnda yine kapsamdaki bir ilde meslekî eðitim görmüþ
kimseler dýþýnda asgari çalýþma yaþý ondokuza yükseltilmiþtir. Kanun koyucu
çýraklýðý bitiren ve/veya mesleki ve teknik
okuldan mezun olan ondokuz yaþýndan
küçüklerin hizmet sözleþmesi ile istihdam
edilebilmelerine imkan tanýyarak, daha
önceki düzenlemede mevcut çeliþkiyi
gidermiþtir.

MEK.m.35’teki deðiþiklikle, yabancý ülkelerde yapýlan ya da Bakanlýkça belirlenen
telafi eðitimine alýnan kimselerin çýrak, kalfa
ve ustalýk açýsýndan denklikleri ile ilgili
esaslarýn tesbiti Bakanlýkça çýkarýlan bir
Yönetmeliðe býrakýlmýþtýr. Bu Yönetmelik,
Mesleki ve Teknik Eðitim Yönetmeliði olarak
yürürlüðe konmuþtur. Burada ayrýntýlý bir
biçimde alýnan mesleki eðitimin çýraklýk
eðitiminde deðerlendirme esaslarý düzenleme altýna alýnmýþtýr (MTEY.m.229 vd.)

Gerçekten, MEK.13/1’e göre, “Bu kanun
kapsamýnda bulunan il ve mesleklerde
faaliyet gösteren iþyerleri, Bakanlýkça tesbit
edilecek illerde ve meslek dallarýnda
ondokuz yaþýndan gün almamýþ kiþileri çýraklýk sözleþmesi yapmadan çalýþtýramazlar.
Meslekî ve teknik eðitim okul ve kurumlarýnýn örgün eðitim programlarýndan mezun
olanlar ve kalfalýk belgesi sahipleri bu hükmün dýþýnda tutulur”.

Çýraklýk eðitiminin denetimi ve Kanun
hükümlerinin yerine getirilip getirilmediðine iliþkin denetleme ve ceza baþlýðýný
taþýyan MEK.m.41’de de deðiþiklik yapýlmýþtýr. Buna göre, daha önce Milli Eðitim
Bakanlýðý’na baðlý eðitim kurumlarýnýn dýþýnda kamu ve özel kurum ve kuruluþlarca
yapýlan aday çýrak, çýrak ve kalfalarýn eðitimi ile iþletmelerde meslek eðitiminin denetimi Milli Eðitim Bakanlýðý ve Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’nca yapýlýrken,
Mesleki Eðitim Kanunu bir ayrýma gitmiþ,
mesleki eðitim konusunun, bu eðitimi yaptýran iþletmelerin baðlý olduðu oda veya birliklerin temsilcilerinin katýlýmý ile Bakanlýkça, buna karþýn iþ ortamý, soysal güvenlik,
iþ güvenliði ve saðlýk þartlarý bakýmýndan
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’nca
yapýlacaðý þeklinde deðiþtirmiþtir (MTEY.
m.287 vd.).

V. Yapýlan Diðer Deðiþiklikler

Belirtelim ki, 507 sayýlý Kanuna tabi bir iþyerinde çýrak olarak yetiþen kiþilerin bu iþyerinde bir yýl daha çalýþmak zorunda
olduklarýný öngören m.17’de bir deðiþiklik
yapýlmamýþ, bu þekilde çalýþma/çalýþtýrma
mecburiyetinin kapsamý, çýraklýk sözleþmesi
yapma mecburiyetinin kapsamýnda yapýlan
artýþa paralel olarak deðiþtirilmemiþtir.
Ancak Mesleki ve Teknik Eðitim Yönetmeliði
bir yýl çalýþma/çalýþtýrma mecburiyetini
meslek kuruluþlarýna kayýtlý iþyerleri için
öngörmüþtür. Gerçekten, MTEY.m.27/son’a

Bunun yanýnda idari para cezalarýnda da bir
miktar artýþ yapýlmýþ, bu arada yeni bir
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düzenleme olarak, sözleþmeyi tek taraflý ve
haksýz olarak fesheden iþletmeler için de
idari para cezasý öngörülmüþtür (MTEY.
m.293).

Sonuç
Mevzuat içerisinde yukarýda incelemeye
çalýþtýðýmýz deðiþiklikler ile meslekî eðitim
bir bütün haline alýnmak istenmiþtir. Bu
husus, Kanunun isminin hemen baþlangýçta
Çýraklýk ve Meslek Eðitimi Kanunu yerine,
Meslekî Eðitim Kanunu olarak deðiþtirilmesinde kendisini göstermektedir. Yapýlan
söz konusu deðiþiklikler isabetli olmuþtur.
Fakat yeterli deðildir. Uygulamada çýraklýkla
ilgili olarak ortaya çýkan diðer eksikliklerin
de en kýsa zamanda çözüme kavuþturulmasý
dileðimizdir23.

Ayrýca Kanuna eklenen bir madde ile
mesleki ve teknik eðitim merkezleri kurulmuþtur. Gerçekten, MEK.Ek.m.1’e göre,
“Öncelikle Bakanlýkça belirlenecek küçük
yerleþim birimlerinde olmak üzere mesleki
ve teknik eðitim merkezleri kurulur. Bu
mesleklerde mesleki ve teknik eðitim alanýnda orta öðretim diplomasý, sertifika ve belge
veren programlar uygulanýr.
Mesleki ve teknik eðitim merkezlerinin
kurulmasýna, eðitim, öðretim, yönetim ve
üretim ile ilgili her türlü iþ ve iþlemlere
iliþkin esas ve usuller Bakanlýkça çýkarýlacak
Yönetmelikte düzenlenir”. Mesleki ve
Teknik Eðitim Yönetmeliði m.29 vd. da bu
konu ayrýntýlý olarak düzenlenmiþtir.
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