ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI
(28/1988 Sayılı Yasa)
_____________
Madde 13 (4) ve 44. Altında Tüzük
R.G.19
A.E.82
23.1.1989

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

Kısa İsim

1. Bu Tüzük "Sınav Esas ve Usulleri ve Kalfalık Sınav Komisyon Oluşumu
Tüzüğü" olarak isimlendirilir.

Tefsir

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; "Bakan", "Çırak",
"Kalfa", "İşyeri", "İşveren", "Öğretici Usta" bu Tüzüğün kaynaklandığı
Yasada verilen anlamı ve "Kurul" Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kurulunu
anlatır.

Kapsam

3. Bu Tüzük çıraklık süresinde ve çıraklık süresini tamamlayarak kalfalık
sınavına girecek çırakları kapsar.

Amaç

4. Çıraklık dönemindeki sınavlarla, Kalfalık sınavının esas ve usullerini ve
sınav ile ilgili Komisyonların oluşum ve çalışmalarını düzenlemektir.

Çıraklık dönemi
sınavlarında
değerlendirme ve
not verme düzeni

5. Çıraklık eğitimi süresinde ve kalfalığa geçişte yapılacak sınavlarda teorik ve
pratik derslerde değerlendirmeler ayrı yapılır ve not verme düzeni onlu
sisteme göre olur.
(1) a) Teorik derslerde değerlendirme, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü
veya uygulamalı sınavla yapılır.
b) Sınavlarda sorular, işlenilen konular esas alınarak hazırlanır.
c) Sözlü sınavlar için ayrı bir ders saati ayrılmaz.
ç) Yazılı ve uygulamalı sınavlar en az bir hafta önceden duyurulur.
d) Yazılı sınavlar, kısa cevaplı ve çok sorulu olacak şekilde
düzenlenir.
e) Mazeretsiz olarak sınava katılmayanlar başarısız sayılır.
f) Mazereti kabul edilenlerin sınavları öğretmence saptanacak bir
zamanda yapılır.
g) Sınavlarda kopya yapanlar ile yapılmasına yardım edenler o
sınavdan başarısız sayılırlar. Bu gibilerin durumları ayrıca disiplin
durumları ayrıca disiplin işlemine de tabi tutulabilir.
(2) a) Pratik derslerde değerlendirme, iş yerindeki çalışmalar, işe
yatkınlık, tutum ve davranışlarda dikkate alınarak öğrenci ustalar
tarafından her ay içerisinde yapılan işlere not verilmek suretiyle
yapılır. Notlama Çıraklık ve Meslek Eğitimi Merkezince hazırlanan
not forumlarında gösterilir.
b) Değerlendirme sonuçları öğretici usta tarafından her dönem
sonunda çırağın teorik eğitimini yaptığı kuruma bildirilir. Bu
değerlendirmeler tamamlanan her yıl sonunda çırağa duyurulur.

(3) a) Onlu sisteme göre verilen notların derecelendirilmesi:
i. 10 - 9 üstün başarılı
ii. 8 - 7 başarılı
iii. 6 - 5 geçer
iv. 4 - 0 başarısız şekilde olur.
b) Notlar verilirken kesirli not verilmez. Dönem notunun
belirlenmesinde not ortalamaları alınırken yarım ve yarımdan
büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan az kesirler dikkate
alınmaz.
c) İki dönem notu ortalaması o dersin yıl sonu başarı notudur.
ç) Pratik derslerdeki başarı, tamamlanan yıl içerisinde 11 aylık
değerlendirmelerin ortalaması ile saptanır.
Kalfalık sınavı ve
sınavlarda başarı

6.

(1) Kalfalık sınavı Şubat, Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç
kez yapılır. Bu sınavların yer ve günleri ile sözlü, yazılı veya
uygulamalı türlerden hangilerinin olacağına ilişkin kararı, Sınav
Komisyonunun görüşü de alınarak Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu
tarafından verilir.
(2) Sınava girebilmek için;
(i) Teorik Eğitimi bitirmiş olmak ve çıraklık döneminde teorik meslek
derslerinin her birinden ayrı ayrı geçer not almış olmak, birinden
ayrı ayrı geçer not almış olmak,
(ii) Çıraklık eğitimi süresini tamamlamış olmak koşuldur.
(3) Kalfalık, mesleki uygulama sınavlarında çıraklık döneminde kazandığı
beceri ve il alışkanlıkları da dikkate alınarak bir değerlendirmede en az
(6) almak gerekir. Başarısız olanlar başarısız oldukları derslerin
sınavlarına müteakip sınav dönemlerinde girerler.

Sınav
komisyonlarının
oluşumu ve
görevleri

7.

(1) Sınav Komisyonu, çırağın teorik eğitimini gördüğü kurumun en üst
amirirnin başkanlığında;
a) Bakanlıkça görevlendirilecek iki meslek dersi öğretmeninden,
b) Esnaf ve Sanatkarlar Birliğince görevlendirilecek usta yeterliliğine
haiz iki temsilciden ve zorunlu hallerde Kurul'un uygun göreceğe
iki usta,
c) Uygun meslek alanına göre Mimar Mühendis Odaları Birliğinden
bir temsilciden oluşur.
(2) Sınav Komisyonu, sınavın gerçekleşmesinden ve sonuçlandırılmasında
sorumludur. Bunun için;
a) Sınav tarihinden en az üç gün önceden toplanarak Mesleki
Uygulama sınav sorularını saptar.
b) Teorik derslerin sınav soruları Komisyonda üye olan başkan ve
öğretmen üyelerce hazırlanır.
c) Sınav gününde önceden belirlenen en az üç üye sınav mahallinde
bulunarak sınava nezaret eder.
ç) Sınavla ilgili değerlendirmeleri sınav günü takip eden ilk üç iş günü
içerisinde tamamlar.
d) Sınav sonuçlarını belirledikten sonra ilan eder.

Yürütme

8. Bu Tüzüğü Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yürütür.

Yürürlüğe Giiriş.

9. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

