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Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı
Kayıı Tarihinin Uzatılması Hk.

16.11-2020

BiRLiK VE FEDERASYONLARA 20201180 SAYILI GENELGE

iıgı a) Konfederasyonumuz un 02l1012020 tarihli ve 2020l162 sayılı Genelgesi
b) MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Cenel Müdürlüğü'nün Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından
Konfederasyonumuza gönderilen 10.11.2020 tarihli ve L6475732 sayıl| yazıda;

Önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi
a|mış olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma
programına dahil olmayan öğrencilerin de diploma sahibi olabilmeleri amacıyla İlgi
(b) de kayıtlı yazı ile (20201162 sayılı Genelgemiz) Mesleki Eğitim Merkezi Diploma
Telafi Programının başlatıldığı,

İlgi (n) Oe kayıtlı yazının 12'nci maddesi nde"Telofi eğitimi uygulamasında,
her bir dersin toplom ders saotinin 1/6'sın dan fazlo devam etmeyen öğrenciler o
dersten başarısz soydocoklardır. " 13'üncü maddesinde ise "TeLafi eğitimteri ders yılı
başında başLotılocak olup öğrenci koyıt işlemleri de bu torihe kodar tamomLanocaktır.
Ancak bu tarihten sonro yoplon kayıtLar devamszkk süresinden değerlendiitecekti,"
ifadelerinin yer aldığı,

Bu kapsamda, 2020-202I eğitim ve öğretim yılında Mesleki Eğitim Merkezi
Diploma Telafi Programı'nın 21 Eylül 2020 tarihinde başlatıldığı ve devamsızlık
süresi olan 6 haftanın sonunda (30 Ekim 2020 tarihinde) kayıtların sona erdiği/

Ancak, ilgi Milli Eğitim Bakan|ığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve
Ölçeme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge
kapsamında 2020 Ekim döneminde yapılan kalfalık/ustalık sınavlarında başarılı olan
ve belgelerini 30 Ekim 2020 tarihinden sonra alanlar ile Covid-19 Salgını nedeniyle
zamanında başvuru yapamayan vatandaşlardan, söz konusu telafi programına kayıt
olmak için talepler geldiği,

Bu nedenle,

1 - Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programına son kayıt tarihinin 30
Kasım 2O2O mesal bitimi olacak şekilde uzatıldığı, başvuruların 30 Kasım
2020 tarihinden sonra e-Mesem sistemine kayıt edilemeyeceğ|nden herhangl bir
mağduriyet yaşanmaması için tüm başvuruların ivedilikle sisteme kaydedilmesi ve
asıl kayda dönüştürülmesi gerektiği,

2 - Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programına kayıt olan
T€sK: A\np5 tidç* v. (»t ÖİFHj lrİeı.]ğ l. sınırlinJ Biilia ğaApvE,BElsd . Bdçikr) Uludren Küça! v. otao!ç.Hi lştğa.lo l! sur!ü- ginisi
(]AcvE c.!6İ.l,ig.], üy6i& Tiifüy. Aruimi I. n Ddtlln tarttrüıt Kanıu , oz.ı K.5im onı!1,ğı Biil(s.] on.i (ruıBo,9pp) kulc ğ!ıdüdn
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öğrencilerin, Ilgili derslerin öğretim programlarındaki konu ve kazanımların
tamamından sorumlu olacağı,

3 - Covid-19 Salgını nedeniyle Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi
Programının, bu konuda yeni bir açıklama yapılıncaya kadar uzaktan eğitim yoluyla
yapılmaya devam edileceği ve söz konusu derslere ait ölçme ve değerlendirme
işlemlerinin ise fiziki mesafe, maske ve temizlik kura|ları dikkate alınarak okul
ortamında yüz yüze yapılacağı,
belirtilmiştir.

B|lgilerinizi ve gene|ge ekinde yer alan MEB yazısının titizlikle incelenerek,
konunun bağlı odalarınız aracıhğı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması
hususunda gereğini rica ederiz.

|, e-imzalıdır f,, e-imzalıdır

Çetin DEMİRKAZIK
Genel Sekreter V.

EKLER: l. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Yazısı (l adet,2 sayfa)

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili

BELGENiN ASLI ELEKTRONlK iMZALIDİR
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10.1 1.2020

DAĞITIM YERLERiNE

llgi: a) Milli Eğitim Bakanhğı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğenmelerin Tanınması. Denklik ve Ölçmc

Değerlendirme İşlemleri İle İlgiIi Usul vc Esaslara İüişkin Yönerge.
c) |4.08,2020 tarihli ve l986366l - l30.04-E. l0683970 sayılı yazımız.

Onceki yıllarda mesleki eğitim merkczlerinden katfahk ve ustalık belgesi almış
olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğenim gören ve diploma programına dahil
olmayan öğrencilerin de diploma sahibi olabilmeteri amacıyla ilgi (c) yazı ile Mesleki Eğitim
Merkezi Diploma Telafi Programı başlatılmıştır.

iıgi 1c) yazının onikinci maddesinde; "Telafi eğitimi uygulamasında, her bir dersin
toplam ders saatinin 1/6'sın dan fazla devam etmeyen öğrenciler o dersten başarısız
sayılacaklardır" onüçiirıcü maddesinde ise; "Telafi eğitimleri ders yılı başında başlatılacak
olup öğenci kayt işlemlen de bu tarihe kadar tamamlanacaktır. Ancak bu tarihten sonra
yapılan kayıtlar devamsızlık süresinden değerlendirilecektir" ifadeleri yer almaktadır.

Bu kapsamda; 2020-202| eğitim ve öğetim yılında Mesleki Eğitim Merkezi Diploma
Telafi Programı 2l Eylül 2020 tarihinde başlatılmış olup devamsızlık süresi olan 6 hafta
sonunda 30 Ekim 2020 tarihinde kayıtlar sona ermiştir.

Ancak, ilgi (b) Yönerge kapsamında 2020 Ekim döneminde yapılan kalfahk/ustalık
sınavlarında başarılı olan ve belgelerini 30 Ekim 2020 tarihinden sonra alanlar ile Covid_l9
salgını nedeniyle zamanında başıuru yapamayan vatandaşlarımızdan Genel Müdürlüğümüze,
söz konusu telafi progıamına kayıt olmak için talepler gelmektedir.

Bu nedenle;

l- Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programına son kayıt tarihi, 30 Kasım
2020 mesai bitimi olacak şekilde uzaülmışhr. Başvurular 30 Kasım 2020 tarihinden sonra
e-Mesem sistemine kayıt edilemeyeceğinden herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm
başvuruların ivedilikle sisteme kaydedilmesi ve asıl kayda dönüştürülmesi gerekmektedir.

2- Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programına kayıt olan öğrenciler, ilgıli
derslerin öğretim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorum]u olacaklardır.

3- Covid-l9 Salgını nedeniyle Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı, bu
konuda yeni bir açıklama yapılıncaya kadar uzaktan eğitim yoluyla yapılmaya devam
edilecek olup söz konusu derslere ait ölçme ve değerlendirme işlemleri ise fiziki mesafe,
maske ve temizlik kuralları dikkate alınarak okul ortamında yiz y;j,ze yapılacaktır.

A}.nnİlı bilgi için: işyeıi Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı
Aydln YAVŞANCI (Öğetmen)

Tel : (312) 413 33 66
Faks . (312) 222 63 71

Bu cvlak güvcnli clcktronik im2a ile jmzalanm§nr. htlp§]refakso.gu,mcb,8ov.ıl adrcsiıdco 2e24-cla2-347b-bf81-2764 kodu ilc ıcyii .dilcbtIil



4- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları, ilgi (a) Yönetmetik hükümleri
doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal Varın NUMANOĞLU
Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:
B Planı

Emniyet Mahallesi Milas Sokak No,2 l
Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: http://mtegrı.meb.gov.t,
Kep:meb@hs0l .kep.tr

Bilgi:
Türkiye Esnaf ve Sanatklrları Konfederasyonuna
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine

Aynntllt bilgi için: İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı
Aydln YAVŞANCI (Öğıetmen)

Tel : (3l2) 4l3 33 66
Faks : (312\ 222 63 1l

ts! cv.ak güvcnli cıcktlonlk ifua ile imza]anm§n. httPs://cfaksorgu ncb 8ov.ll 
^lJlcsindcn 
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Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı

02.|0.2020

BIRLIK VE FEDERASYONLARA 20201162 SAYILI GENELGE

Milli Eğifim Bokonlığı Mesleki ve Teknik eğftim Genel Müdünlüğü
torof ındon Konf ederosyonumuzo gönder ilen 30 /Q9 / 2020 torihli ve 137 858?0
soyılı yozıdo;

3308 Soyılı Mesleki Eğitim Konunu'nun 35'inci moddesinin 1'inci
fıkrosındo "kapsanı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya
tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yopılan sınavlordo başarılı olan
kalfo, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri neslek alanının
diploması verilir." hükmünijn yer aldığı ve |vlilli Eğitim Bokonlığı Ortoöğretim
Kurumlorı Yönetmeliği'nin 66'ncı moddesinde de "3308 sayılı lıAesleki Eğitim
Kanunu'nun 35'inci moddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesl mezunu
olmak isteven ortaöğretin kurumu mezun lorıvla ortaokul veva imam-hotip
ortaokulunu bitiren kal fa ve ustalara , 

^^illi 
Eğitin l|Aüdürlüklerince belirlenen

tokvime göre, telafi progromı uygulanır" hükmüne yer verildiği,

Bu kopsomdo, Milli Eğitim Bokonlığı Tolim ierbiye Kurulu'nun
19/O7/2019 torihli ve 18 soyılı kononındo; Mesleki Eğitim Merkezine kayıt
yoptıron öğnenciler diplomo olobilmek için Bokonlıkço belirlenen fork derslerini
öğrenimleri süresince olobi|eceklerin e yer verildiği ve oynı kurulun 22/05/?020
tonihli ve 10 soyılı konorındo do "Mesleki Eğitim Merkezleri Hoftolık Ders
Çizelgesi ve Diplomo Progromı" yoyım|onorok, 2019-2020 eğitim öğretim
yılındon itibonen rnesleki eğitim merkez|erinde diplomo progromının kodemeli
olorok uygulonmoyo boşlondığı,

Bokonlıkço i|9ili mevzuof çerçeveslnde yopılon çolışmolor neticesinde; en
oz ortookul ve imom-ho ti ortookulu mezunlorındon doho önceki vıllordo meslekiD

eöiiim merkezlerinden kolf olı k ve ustolık beloesi olmıs olonlonın do diolomo
sohibi olobilmeleri ne imkon soğlondığı
belirtilmiştir.

Bilgileninizi ve genelge ekinde yer olon MEB yozısının titizlikle
incelenerek: doho önceki yıllordo mesleki eğitim merkezlerinden kolfolık ve
ustolık belgesi olmış olonlorın do mesleki eğitim merkezlerine boşvuru
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yoporok diplomo sohibi olobilmeleni hususundo, boğlı odolorınız onocılığı ile il9ili
esnof ve sonotkorın bi|9ilendirilmesi rico olunur.

İ e-imzalıdır

Çetin DEMİRKAZIK
Genel Sekreter V-

EKLER :

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

İ e-imzalıdır

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili
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