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BİRLİK vE FEDERASYONLARA 2020/162 SAYILI GENELGE

Mil|i Eğitim Bokonlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğij
toraf ındon Konf ederosyonumuzo gönderi len 30 / O9 / 2020 torihli ve 137 8582O
soyılı yozıdo;

3308 Soyılı Mesleki Eğitim Konunu'nun 35'inci moddesinin 1'inci

fıkrosındo " kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkço belirlenen telafi eğitini veya

tamanlayıcı eğitime katılan ve bu eğitin sonunda yopılan sınavlarda başarılı olan

kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu nezunlarına, bitirdikleri meslek alanının

diploması verilir." hikmünün yer oldığı ve Milli Eğitim Bokonlığı Ortoöğretim

Kurumlorı Yönetmeliği'nin 66'ncı moddesinde de "3308 sayılı lAesleki Eğitim

Kanunu' nun 3 5' i nci maddes ini n biri nci f ıkrası kapsanında mesle k lisesi mezunu

olmak isteven ortaööreti m kurumu mezunlarıvla ortaokul veyo üma m-hatip

ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, lAilli Eğitim lıAüdürlüklerince belirlenen

takvime göre, telafi programı uygulanır" hükmüne yer verildiği ,

Bu kopsomdo, Milli Eğitim Bokanlığı Tolim Terbiye Kuru|u'nun

19/o7/2o1g torihli ve 18 soyılı kororındo; Mesleki Eğitim Merkezine koyıt

yoptlron öğrenciler diplomo olobilmek için Bokonlıkço belirlenen fork derslerini

öğrenimleri süresince olobileceklerin e yer verildiği ve oynı kurulun 22/05/2o2o

torihli ve 10 soylll kororındo do "Mesleki Eğiiim Merkezleri Hoftolık Ders

Çizelgesi ve Diplomo Progromı" yoyımlonorok, 2019,2O2O eğitim öğrefim

yllındon itibonen mesleki eğilim merkezlerinde dip|omo progromlnın kodemeli

olorok uygulonmoyo boşlandığı,

konlıkço ilg i l i mevzuot çer çev esinde yopı |on çol ı şmolor nel i c esinde; enBo

ortook lvei m- ti ort kulu m nlorınd doho on ıllor o esleki

m merkezlerinde n kol f olık ve usto lık belqesi olmı s olonlorın do dip lomoeğiti
sohibi bil e ıne l lon

belirtilmiştir.

Bil9ilerinizi ve genelge ekinde yer olon MEB yoz|sının titizlikle

incelenerek: doho önceki yıllordo mesleki eğiIim merkezlerinden kolfolık ve

ustolıkbelgesiolmışolonlorındomeslekieğitimmerkezlenineboşvuru

Tınn!ca.ld.l.!iı.o:.]o66soBakırlı(]arA\I.ARAnıt.oat'i.'ors.ü\a\lvt.!l.r!tt.9l.rtİ,a-]ısol,kğPıı
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yoporok diplomo sohibi olobilmeleri hususundo, boğlı odolorınız orocılığı ile i|gili

esnaf ve sonotkorın bilgilendirilmesi rico olunur.

f,, e-imzaiıdır

Çetin DEMiRKAZIK
Genel Sekreter V.

EKLER :

Ek - 1 : MEB Yozısı veEkleri (1 odet,4 soyfo)

J( e-imza|ıdır

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili
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DAGtTlM Yt]R1,I-]RlNE

ilgi a) j308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.

b) Miıli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim Kuıumlorı Yönetıneıiği.

c) Talim Terbiye Kurulu Başkan|ığının l9.07.20l9 ta h ve l8 sayı!ı Karaıı

ç) TaIiın ve Terbiye Kurulunun 22.05.2020 tarihii ve l0 sayılı Kararı.

d)t4.08.2020 ıarihli ve l986366 l - l 30.04-E. l 0683970 sayılı yazıınız.

ilgi (c) Karaı, ekindc yay]mİanan "Mesleki Eğilim Merkezleri l-ialiallk l)ers (lizelgesi ve

Diploma Fark Dersleri" açıklamalardı "Mesleki eğitiı,ıı merkezine kayıt yaptıran öğenciler diploına
alabilııek için Bakanlıkça belirlenen taık derslerini öğreıimleri stiıesince alabilecckleıdir" denilmekte

tılup ilgi (ç) Karar ile de, ilgi (c) Karar eki "Mesleki Eğitim Me*ezleri Halİalık Dcrs Çizelgesi ve

Diploma Programl,' yayınlanınlş ve 20l9_2020 eğitim öğreıim yılından itIbaren mesleki eğitinl

merkezieıinde diploma programı kademeii olarak ıygulamaya baş|anmışlır.

İlgi (a) Kanunıın 35 inci ınaddesinin birinci paragrainda; "Kapsamı. şartları ve s|iı,esi

tsakaıılıkça beliılenen telafi eğitimi Veya tamam]ayıcı eğitinre katılan vc bu eğitiııı sonunda yapılan

sıravlarda başarılı olan kalfa, usıa Ve ortaöğretim kurumu n]ezıınlarına, bitirdikleri meslek alanının

diploması verilir" ayrıca, ilgi (b) Yöneımeliğin 6l inci maddesi (9) flkrasında "330tl sayılı Mesleki

Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamıı,ıda meslek lisesi mezunu o]mak isteYen

oİaöğıetim kuıuıııı mezıınlarıyla ortaokul veya imam-lıaiip ortaokulüııı1 bitireı ka]fa ve usta]ara.

ııilli eğitim müdür]üklerince beIirlenen takviıne göre, telafi programı uygulanır" hükümleri

tıulunmaktadır.
Bakanıığümlzın iıgili mevzuat çerçevesinde yapmIş olduğu çalışmalar neticesinde en az

ortaokul vç inıaıİı hatip ortİokulu ıırezunlarıııdan, dalıa önceki yılIarda ıııesleki eğitiırı ııerkezlerindeı'ı

kalfalık ve usta)ık bclgcsi almlş olanlaıln da diploma sahibi o|abilrnelerine imkan sağlanmıştüı,

Bu kapsaında. daha önceki yü|larda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ıısıalık belgesi

a|mış olanlann da meslekj eğitin meıkezlerine başvııru yaparak ilgi (d) yazımız"daki açıklamalar

doğrulusunda diploma sahibi o]abilııeleri amacıyla i.iye kuıtıı ve krıru|uş!arınıza geıekli duyurunrın

yapılması hususlarını bilgilerinizeıicı ederiııı.

T,C.
MiLLı EĞiTiM BAKANLlĞl

Mesleki ve Te knik Eğitim (ieneI Müdürlüğü
t

Bı.Yrsk glıl.ıli .ltt$oİi\ ]n4 ne,ızdlanmı§ıır hlips

Sayı : l9863661-130.04-E.l3785820
Konu :Mesleki Eğitim Merkezi

Diploma Telafi Pıogramı

Lk: ilgi (d) Yazı
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ı.L.

MiLL.i EöİTüM BAKAN LlĞl
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Miidürlüğiiı

',,I

},\
.'''

Sayı : l9863661- 130.04-E. l0683970

Konu : Mesleki Eğitim Merkezi
Diploma Telafi Programı

MI_rIj Emniye! MahiıIt.si Milas sokak N() 2l

{'cknlk okrtllar-Ycninrahtıt!e/ANKARA
El§ktonık Ağ, httpIlı]rİegnı,mtb, gov,ır

DAĞITlM YtsRLERİNE

l4.08-2020

lş}eri l'abl'nll }1tslcki l]ğiıı$ t)ai,C lJaŞk]rnllğ]

Y B A1,1-1]NBAŞ Şübt Müdu!ü

ilgi : a) 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Miili Eğitim Bakanlığünın Teşkilat ve oörevleri

Hakkında kanun Hükmünde kararname ile Bazı kanun vc kaıun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

b) 3308 sayılı Meslcki Eğitim Kaıunu.
c) i739 sayıll Milli Eğitim Temçl Kanunıı.

ç) Milli §,ğitim Bakanlığı ortaöğrelim KurumIarı Yönetmeliği.

ti) Milli Eğitim Bakaıılığı Önceki Öğıenmelerin Tanınması. Denklik vc Ölçmc

Değerlendirme lşlemleri İle İlgiii Usul ve Esaslara İlişkiı Yöneıge,

c) Talim Terbiye Kurulrı tsaşkanlığının 1 9"07.2019 tarih ve l 8 sayılı Kararı,

f) Ta|im vc Terbiye Kurulunun 22.05.ZaZü tarihli ve l0 sayılı Kararı,

g) 06.08.2020 tarihli ve 90757378,20-D. l022tJ754 sayılı Makam Ona1 ı,

09.12.20l6tarihlive299l3sayılıResmiGazeİÖdeyayımlanarakyiirürlüğegircnilgi
(a) Kanun il", llgl (U) ve ilgi (c) kanunlarda değişiklik yapıtııış olup rnesleki eğitim

mcrkezleri örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmlşlır,

ilgi (e) Karar ekiüıle yayımlanan "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi

ve DiplJma Fark Dersleıii' açıklamalarda "Mesleki _eğitim 
ıneıkezine ka}ıı yapıüıaı

oor"i.iı", dioloma alabilmek için Bakanlıkça beliılenen faık ılersleıini öğrenimleri s_üıesılce

^İ"t,ii..it,.rİiı: 
J*iı*.ı.," oiup ilgi 1f) Kaıar i|e cie. ilgi (e) Karar eki "Mcsleki Eğitim

Ü"rl..rloi Hallalık Ders Çizelgesi Ğ »İplo,,,u Prcıgranıı" yayınlanmış ve 20l9-2()20 eğitim

Oİr** yl,"ar" itibaren mes|Jki eğilim mcfkğzlerinde diplcıma progıamı kademeli olarak

uygulamaya başlanmıştır.

llgİ 1b) Xanunun ]j inci maıidesinin birinci paragrıinıla; "Kapsamı, şart]arı ve sılrgsi

nrı.unı*iu i"ıoı.nen telafl eğitimi v,ya tamamlayicı egi,timc katııan ve btı cğitin,ı sontında

vaoılaı sınavlarrla başarılı olun kalf'a, usta ve ortİöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleıi

'"İJ#rj_,;,;;;pi;;;;; ";;;iir;;rrıca. 
iıgi (ç) yoıictmeıigin 6ı inci maddesi (ç) ııkıasında

;;;-i;-;;r,l; Mesieki ağitim ran'ununun"ıj' inci maddeiinin birinci fıkrası kapsamında

.rrl"r 
-lİr"rl 

mezunu İlmak isteyen o*aögreıim kırumu mezunlarıyla ortaoktı} ve},a

i."*_-nr,'ip .n".kulunıı bitiren ı..oitı, ," usta,iara. milli eğitim müdtırliik]eıincc lıclirlenen

İol.ui." gÖr., telafi programı uygulanır" hiiktimleri bulunııaktadıı,

Daha önceki yıllarOa meİleki eğitim mcrkezlerinılen kalfalık ve üslalık beIgesi alnıış

cılanlar ile halen mesleki cgitirrrnerkJzlerinde öğıenim göfen. ve tliploma progranıına dahiJ

olmayan öğrencilerin Oe diploma sa},lUl oloUilĞl"l amacıyla, itgi (b) Kaıun ve ilgi (ç)

Voncİmclik hUklimleri doğruIttısunda:

Ayı lllı biıgiıçin

l'cl (1) jl2j4l] jj 5a

liaks l0 ] 12) 22] 6] 7 t

(ep nıcb,4hsOl kep 1İ

tl!.lr.ı 8ii!( l ğl.|ronl t in.r.k |nalas§İ nn!§]'1elrali9]'g{ ncb,co &_d8d 6.336f-8540-bOcd loıı ı. ı.aı tıi|d,nn



l-En az ortaokul veya imam-hatip ortaoku|u mezunu olup kalfalık veya usıalık belgesi

sahibi olanIar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına

dahil olmayan öğrenciterin diploma alabilmeleri için "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık

Ders Çizelgesi ve Diptoma Programı"ında yer alan derslerin tamamından başarılı olmaları
esasllr.

2-İlgi (e) Karaı ile yürtlı|Uğe giren "Mesleki Eğitim Merkezleri Hafialık Ders

Çizelgesi ve Diplcıma Programı"ndan önceki çerçeve öğretim programlarına göre ustalık

belgeii almış olanlar, ilgi (e) Karar ile yiııürlüğe giren "Mesleki Eğiıim Merkezleri llaftalık
Deıs Çizelgesi ve Dipltıma Programı"nda belinilcn fark dersleri alacaklardır.

3-İlgi (e) Karar ile yürürlüğe giren "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders

Çizelgesi ve Diptoma Programı" çerçeve öğretim programından önceki çerçeve öğretim

progrİmlarına göre kalfalık belgesi almış olan|ar. mesleki eğitim merkezi diploma

programlnln t2 inci sınıfına kaylt olacaklar ve buntınla birlikte ilgi (e) Karaı ile yürurliığe

;ir; ,,Mesleki Eğitim Merkezleri Hafıatık Ders çizelgesi vc Diploma programı"ndaki 9, l0
ve l l inçi sınıf diploma fark derslerini alacaklardır.

4_Halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil

olmayan Öğrenciler, ilgi (e) karar ile yürürlüğe kıınulan "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık

Ders Çizelgesi ve Diploma Programı"ndaki diploma fark dcrslcrini alacaklardır,

5Jügi (d) Yönergenin 08.04.20l9 tarihli değişikliğine göre ortak dersler ile seçmeli

dersten sın-ava girıneden ustalık belgesi almış olanlar. ilgi (e) karar ile yürürlüğe giren
,,Mesleki Eğitiın' Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı"ndaki seçmeli

ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır,

6.Ilgi(d)Yönergenin08.04'20l9tarihlideğişikliğinegöreortakderslerileseçmeli
dersten sın"ava girmeaen kalfalık belgesi almlş olanlar, mesleki eğiıim merkezi diploma

prog..İn,n l2lnci sınıfına kayıt olaİaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar ile ytirürlüğe

!irj" ,;vlrı.ri egitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve t)iploma Programı"ndaki 9. l0

İe l l inci sınıf se-çmeli ders. temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır,

7-1lgi (b) Kanun kapsamında ıioğrudan usıalık belgesi almış o|anlar, ilgi (e) karar i|e

yürUrlıiğe 
"giİen 

"lra.slel<1 Eğiıim Üerkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Dipl«ıma

irrojruri,"nj"ı.l ..çmeli ders, temel dersler ve diploma f,ark derslerini alacaklardır.

Sllgi (b) Kanun kapsamında doğrudan kalfalık belgesi .almış 
olanlar mesleki eğiıim

,"rı."riaiŞıo.u p,ogru,n,n l2 nci sınilına kayıı olacak]ar T ebununla birlikte ilgi (e) Karar

ii" vuiuiı,ig, !iien-,,vesleki Eğitim MerkezIeri Haftallk Ders Çizelgesi ve Diploma

i;r"J.ri;.,a"riç, l0 ve l l inci slnıf seçmeli ders, temel dersler ve diploma t,ark dcrs|crini

alacaklardır.
9-Lise mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesine sahip olanlara ustalık belgesinde

y-,l, oluo-ul"n- r" aalOan İlgl İg) Makam Onayı ile uygun bulunan diploma doğrudan

dlizenlenecektir.
l0-"Mesleki Eğitim Merkezleri Haiialık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı"nda ycr

ulan aeisı"ri ortaöğretim kurumlarından alarak başarllı olduğı.ınu beIgelendircnler söz konusu

dersleıden muaf olacaklır.

l l-Telafi eğitimi uygulamaslnda, her bir ıiçrsten ilgi (ç,) Yönetmeliğin 26 ncı

ma<itlcsinin birinoi fıkrası d"ğ;İ;;d" sınıf olrışturulacaktır. Ögrcnci sayısının..birinci

lr*al İ.İlnlİ." sayıilan az olması helinde bu öğrenciler, mesleki eğitim merkezi dip|oma

;;;;;;;; efen ögrenciler ite birliktc eğitim alabileceklerdir,

lZ-Telafi eğitimi uygrıIamasında, her bir dersin toplam ders saatinin l/6'sın dan fazla

d.ua, "İ."y.n 
ögİenciler o <tersten başarısız sayılacaklardır,
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l3-Telafi eğitimleri ders yılı başında başlatılacak olup öğrenci kayıt işlemleri de bu

ıarihe kadaı tamamlanacaktır. Ancak bu ıarihten sonra yapılan kayıtlar devamsızlık

süresind;n değerlendiriIecektir.

l4_sadeçe ıelafi eğitimine kayıt olan öğrenciler için sigorta ve devlet katkısı işlemleıi

yap,lmayacaktlr.

l5_Telafi eğitimi bir eğitim öğrcıim yıllndan (36 hafta) az olmamak üzere planlanacak

olup her bir derstJn bayrılı olanlara ilgili eğiıim Öğretim yllı çalışma takviminde beıirtilen

tarillerde, ilgi (g) Makam Onayı ile uygun bulunan diploma düzenlencccktir,

l6_Telafi eğitimine katılacak öğrencilerin kayıtiarı ve diğer iş ve işlemleri e_Mesem

sisteminde açılacak olan modül üzerinden yapılacaktır.

Telafieğitimprogramlarınınyııkarıdakiaçıklamalardoğrııltusundayüriitülmesi
hususunda bilgilerinizi ve gerğğini arlrica ederim.

Kemal Varın NtjMANOĞLU
Bakan a.

cjenel Müdür

Dağltlm:

Gereği:

B Planı
Bilgi lşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi:
Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

İzleme ve Değeılendirme Dairc Başkanlığı

Progıamlar ve Öğreıim Materyalleri Daire Başk

Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

Eğitim ortamlarının vc Ögrenme Süreçlcrini

Oelişlirilmesi Daire Başkan lığı

Öğrenci lşleri ve Sosyal Ekilikler Daire Başk

A!nntılı blIEtlçln lştcİl rabanll Mcslell Eglilm Dalr€ BaşLİnltğl
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