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Mjlli Eğitim Bakanhğ! Mesleki vc Teknik Eğitim Genel Müdüİlüğü'nün Birliğimize iletmiş oldugu
:9 9}19:0 ıarih ve lJ785E20 sayılı MesIeki Eğitim Merkczi Diploma-Telafi Programı konulu yazısı ekİe
bilgilerinize sunulmuŞur.

Söz.konusu yazıda daha önceki yıllarda mesıeki eğitim me.kezlcrinden kalfalık ve ustalık belgesi a|mışolanlar. da mes]eki eğitirn merkezlerine başvuru yiparak diploma sahihı oıaiiieceı<leri teıiıiımiş oıup ıuhusı.ısıa ilgiIi kişilere gcrekli dulurunun yapıİmas,n, ,ico .,Jeri'.

Bu belge, 5070 §rylll ElckIronik imzı Krnununa göre Elektronik h zl ile imzlıDmlşh].(;üvcnli
af.t| DoaEl.d.ı |ğ. I hnp //beleed;{uh robb o.
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Gelen Tarih Sayı: 02/11/2020 - 1391



Gclen Evrak Tarih sayr|. 02.10.2020 -29210

T,C.
Mit,Li EĞITiM BAKANLIĞl

Mesleki ve Teknik Eğitim CcnelMüdür!üğü

Ad.6 lşyğn 1ablnl,M.slekı eot,m Do rcBışkınL,8
Emnıd MaJEl]e$ M,]as sok3k ]t

El.klo,r Al h(p hı.gh mcblor V

30 09 2020

DAĞlI]M YERl_ERiNt

Ilgi : a) ]308 saylll Mesleki Eğitim KanUnu,
b) Milli Eğitim Bakanllğ, onaöğretim Kurumlan YönctmeIiği
c) Talim Te.biye Kurulu Başkanl,ğlnln l9 07 20l9larih ve lE sa) ü]l Kararı.
ç) Talim ve Terbiye Ku.u|unulr 22 05 2020 tarih|i Ve Io saylll Ka.arı
d)l4 08.2020 larihli ve ] 986366 l- l 30 04-t ] 068397o say ılı _ıaznız,: Vla i ı -

Ek: llgi (d) Yaz,

Dağütım |-TOrliye Esnaf ve sanatkarlan Konfedemlyonu
2-Tüıkiye odalar ve Borsalal BirIiği

ll8i (c) Karar ekinde ya}lmlanan ..Mesleki Eg;tim Merkezleri Haftalık Ders Çjzel8esi v€
Diploma Fark Delsleri" açük]amalarda .'Mesleki eğitim merkezine ka}lı }aptlran öğrenc;]er dipıoma
alabi]mek için Bakanllkça beıirlencn 

''ark 
dersIerini öğreninleri süıesince a labi]ecekierd if. deni]mekte

olup iIgi (ç) Karar |le de, ıl8l (c) Karar eki ''Mesleki Eğitim Me.kezle.i Haftallk Ders Çizelgesi ve
Diploma Program|" yaylnlanmış vc 20]9_2020 eğitlm öğre(im yılından itibar€n me;leki eğitim
merkezlerinde dip lom a Progranr ı kadenreli olarak u\ 8üJ]amaya baŞIa nüİı ştl r,

llgi (a) Kanunun ]5 inci maddcsinin binnci paragrannda:.'Kapsaml. şanlar! ve soresj
Balanlıkça beIirIenen lelafi eğiıimi veya hmamlaylcü €ğiıime katılan ve bu egilim sonunda yapllan
slnallarda başanll olan kalfa. usta vc omaöğTeıim kurumu mezunlanna. bitirdikleri meslek alanlnln
diplomasl verilia'aynca. iIgi (b) Yönctmeliğin 61 ınci maddesi (ç) fıklasünda.'3308 §avllı Mesleki
Eğitim kanununun 35 inci maddeslnin birinci ıkmsü kapsamlnda mesIek lisesi mezunu olmak ısleven
ortaötselim kurumu nrczunjany]a onaokul leya imam-haıip onaokulun0 bitiren kalfa ve ustalara.
milli eğiıim müdü.lüklerince be]irlenen takvime 8öre. 1e]afi p.ogranrl uygulanlr..hükü|nleri
bulunmakl"adır,

Bakanlığlnüz,n jlgih mevzuaı çerçevesjnde !,apmış olduğU çalışmalar neticesinde en az
ortaokul !e imam hatip orlaokulu mezıınlal|ndan, daha önceki yıilarda mesieki eğtıın merkezlerinden
kalfallk ve ustallk belgesiaımlş oIanların da diploma sahibi olabilmelerine imkan'sağlanmışnr.

Bu kapsamda, daha önceti yllla.dü mcsieki eğitim me.kezlerinden kalfallk ve ustaIük belgesi
almlş oIanlafln da m€sleki eğiıim merkezlerinc başvuru }aparak ilgi (d) }aZlmlzdakı açlklamalar
doğrulusunda diploma sahjbi olabilmel€ri amacıyla üye kurum ve kı;uluşlannıza gcrekli dıılurunun
yapllmasl hLsuslarınl biIgilerini.,e rlcd eoerim,

Kcmal Vann NUMANoĞI_U
Bakan a

Cenel Müdür G..

s,[ İ-^ti 966b eo4€ 3959 abea -6d8a \od.ll.bi.i,l.b,k
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Sayı : I9863661-130 04_E.l37E5820
KonU :Meslekj Eğitim Mcrke7i

Diploma '] elafi Programl



:}.., I.c.
MiLLi EĞİIiN, BAKANLüĞl

Mesleki ve Teknik Eğitim GeneI Müdurlüğü

Sa}ü

Konu
l9E6366 l_ I 30.04_E, l 0683970

Mesleki Eğitim Merkezi
Diploma Telafi Prog.aml

l1,0E,2(l20

DAC] 1,INl Yt.l(Ll]RlNE

ilg, : a) 02.I2,20l6 tarihıi ve 676.{ sa}l|| Milli Eğitim BakanllğlnIn Tğşkilat v€ Cörevlerü
Hakkünda Kanun Hükmünde Karalname l19 Bazl Kanun ve Krrnun H{lkmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapllmaslna Dail Kanun,

b) 3308 sayül, Mesleki Eğjtim KaİıUnu,

c) l7]9 sayIll Mi]li Dğirim Temcl Kanunu.

ç) Mi]li Eğihm Bakanllğl o.taöğreüjm Kurumlarl Yönetmeliği,
d) Milli Eğitim BalGnllğı Önceki Öğrenm€ıerin Tanlnmas|, Denk!ik Ve Ölçme

Değğrtendirmc işlemleri ile ilgiti Usulve Esaslara ilişkin Yönerge
e) Talim Te.biye Kurulu Başkanllğlnln l9.07.20l9 larih ve l8 saylll Ka.rarl
f) Talim ve Tgrbiye Kurulunun 22.05.2020 ıarihlı ve l0 sa\ lll Kaİarl
g) 06.0E_2020 tarihli ve 907573'l8-20-L.10228'754 savlll Makam onayI

09,12,2016 tarihli ve 299lJ sallll Resmi Gazetede yayımlanarak yürttrloğe giren it8i
(a) Kanun lıe, il8i (b] ve jlgi (c) Kanunlarda dcğişiklik yaplIm|ş olup mesl€ki eğitjm
m€rkezleri örgün ve zorunlu eğitim kapsamlna allnmlşllr

llgi (e) Karaİ ekind€ yayınrlanan "Mesleki Eğitirn Merkczleri Haftallk Ders Çiz.lgcsive Diptoma Fark Dersıeri" açlklamalarda '.Meslcki eğitim melkezlne ka}ı! yaptl.an
öğrenciler diploma alabilmek için Bakanlıkça belirlcnen fark derslelini öğrcnimleri siiresinc.
alabileceklerdir" denilmekte olup i]gi (f) Karar ile de. ilgi (e) Karar ğkI ''Nresleki Eğitim
Merkezleri Haf}a]lk De.s Çizelgesi ve Diploma Progıaml 'yaylnlanrnıŞ ve 20l9-2020 eğitim
öğ.edm ylllndan ;ıibafen mesleki eğitim mc.kezlerinde diploma p.ogramü kadtrne]i olarak
uygu]amaya başlanmlştlr

llgi 1tl Kanunun 35 incl maddcsinln bjrinci paraglaflnda: .Kapsaml, 
şanlaf, ve süre§i

Bakanllkça belirlenen telafi eğitimi veva üamamlaylcl eğitime katılan vc bu eğilim soDunda
yapılan slnavlarda başarıll olan kalta. usla v§ oftögretjm kurumu mezunlarına. bıtirdikleıi
m€slek alanünün diploması veriIir" ayrlca. ilgi(ç) Yönetmeligin 6l inc; maddesi (ç) flkraslnda
"3308 saylıl Mesleki Eğitim Kanununun 35 inCi madd€sinjn hirincl İkrası kapsamünıia
meslek lisesj mezunu olmak is(cyen ortaöğreıim kurumu mezunlanyla onaokul vela
imam-hatip ortaokulunu bitj.en kalfa ve uslalara. milli eğilim müdürliiklerince belirlen;n
ralivimt gÖ.e, telafi p.ogramt uygulanlr" hukiimleri buhınmakladır

Daha önceki ylllarda rnesl€kj eğitim m€rkezlcrinden kalf'alük ve ustalük b€lgesi alml§
olanlar ile halen meslekj egitim m€fkczlelinde öğrenim gören vc diPloma Proglamlna dahi!
olmayan öğrencilerin dg diploma sahibi olabilmeleri amaclyla. ilgi (b) Kanun ve llgi (ç)
Yönetrne]ik hiikümleri doğruItusunda;

MEtl €mn lJ el yahalI.§, Mlla§ soka( No ]ı 
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__.,", ',:!i 
-.,"1"9fu| veüa imam-haıip orfaokulu mezunu oIup kalfaIlk veya usralık belgesi

sahlb, olanlar ile halen mEsleli (ğiıim merkezlelinde ögrtnim görcn lc dipiomd protsramlna
dahil olmayan öğrencileİin diploma alabilmeleli için ;Mesıeı.i tg;ılm Ğ*"rıJri- rıunuı,t
Ders Çizclgesi ve Diploma Programı'ında 1cr alan derslerin ıam-amındao t"Ju,İİİ olrrl^n
esashr

_.. 'iıgi 
(e) Karar jle yu rlüğe gjren ''Meslcki Eğilim Merkezl€ri Haflalık Dğrs

Çizelgesi ve Diploma Pfo8.amı''ndan ön!€L| çerçetğ ogr-etim progrumla.,na nt,. ,,oı,ı.
belgesi almış olanlar. ilgi (e) Kara. ile yüıürlıigi giren ''ütsle|l lgiİi. v.ri"rı'"'.i'u"tı,ı,
Ders Ç izel8esi ve Diploma Program ı ''nda belin ilen-fark dersleri a la"itı*a,, 

'''---'-' '

3Jl8i (c) Karar ile yü.ürlüğe
çizelgesi ie oipıor. ıİog.İ,İ,; 

'ç-."İ ık Ders
öğrelimprogramlaflna 

_ 
görc talfalık belgesi diplomaprogEtfilnın 12 inci slnlfına kavüt olac.k]a iirürlüğegiren "Mesleki Eğilim N,lerkezleri Hatialık i.' s, ıove l l inci slnüfdiploma fafk derslerini alacakl

ezlerinde ögrcnlm gö.en !e diploma programına ılahilolma yorilrlüge |ıonııtan 'İVesl.ri Sgİi. Vİİk;;İ;rİ' ;"ftrl,tDers ndaki diploma faık ders]"l"l 
"İ"""llr,İ,r.-''" 

'
0l9 ıafihll değişi}iliğine 8öre orıak derslcr ile seçmeliderstcn sünava tsjrmcden usulık bcluesj aımı§ "ıi.i". ii., ,İ.,'İ, ].]]'',;:'."::-.],l:.. M*hk j Eği;., M;;k.;#;;";t";;,:'?;-,l]:l]"l; '31,1l|"}",f1,1l.,llHlİ'.:,'#]

ders. lemel derslğr!e dipıona fark derslcrini ala(aklardll

., ,. , 7-1lgj.{b) Kanun kapsamlnda dofrudan u§lallt bğlgesi almış olanlaf. ilgi (e) karar ilc}urürlOge giren ,Mesleki EAiıjm Ü"*.rı..ı gun.,ıiı,'o.1,'i'r.Ö*i'"l".'iir"r"
Programı"ndali scçmeli ders. ıeİrcI dcrsler re dipjoma ıarl oerslerini İİac.İİ"ra .. ".

, 9_Ljse mezunu olup atnl zamanda uslalük bel8esjne sahip olanlara ustallk bclqesinde)azılı.olan alan ve daldan jlgi (g) Makam Onay, ile ,rg,r''Urİr"""'Öİ"*"İİ.j.ro""
dijzen'ene§ekıir.

, . lo-"Mcsleki Eğitim Mcfkczleri Haftalık lrers Çizclgesive Djploma Programı''nda ve.alan.dersleri ortaöğreıim kurumlanndan aıuraı. oaş"ıi oıJ,ij,nu b;ü;Hi;.;İJ:;;';."""";;derslcrden muaf olacakır

.. Il:T!]9fi eğitimi ıl)tsulamaslnda. her bir dğrsttn ilgü (ç) Yönetmeliğin ]6 nctmaddesinin bjrinci fı[rası doğruhu5unda ,,n,r olrş,rr"İ".uİİİ.. Öl,"*j'*,."rİ" İ,,'*'tıkrada belifıilen saüıJan az olması helinJe bıı öCren(iler. meslel; e-gitlm .".#İ'ri;rl"."progİamlna dğvam eden bgrcnciler ile hirliIletgjıi; iIabileceklerdır.

. l2-Telafi eğjtımi uygulamasında, hcf bir dersin toplam ders saatinin l/6'§ln dan fazladevam ctmeyen ögrencjlero dersren başarıslz sayılacaklarjlr.

MİB Emnry.lMıha]|csl M,|s sokak No il
T.kn,k ok!llr_YOnımaJınllt/AN(ARA
EI.kronlk At htı rmltgm h.b sol t

A),lnİl, h,le, $ln l\\.. lab ll ıll6ler, tğ ,n, Da . nJ)ı\r|,E,
Y B AL rU\aAŞ Şube MuJurı
T.l (0 ]12)4l] ]3 55
fak (0 ] l2) !226] 7l

f 8540



l]-Telafi egitirnleri ders
tarihe kadar lamamlanacaktlr
sii.esjn dcn değerlend ir i Iecekl ir

yıh başında başlatllacak otup öğ.cnci kaylt işlemleri dc bu
Ancak bu tariht€n sonra }.apllan kayüılar devamslzllk

, . l5-ielafi ccilimt bi.cgiıim ögrcıim\lllndan(j6 haiaıa, olmamak ü/erc planlanataI
olup,nel olr deİslen başanlı olanlara j'gili eEitim öcreljm }ıIl çallşma tal\imin;e bellnilenıafihlcrdc.ilgi(g)MakamOnalıileulgunbuİununaİlo.rİtiz.n1.1,.".kİi;- *""

l6-Te|afi egiljmıne kalılacal ögrencilerin kavıtları ve dığer iş ve işlemıe.i e-Mes€m§i§t€minde açllacal olan modül il,ıerinden 1apılacaklır
Telafi eğllim progfamlarlnln vuka.ıdaki açltlamalar doğrulttlsunda vürütüirhesihususunda bil8jlerjnizj ve geregini arzlrica ederim,

]4-Sadece telafl egitimine kaylt o]an öğrencileriçin sigoİta vc d€vleı katkısl işlemleriyapılmayacaktlr

Kemal Varlo NUMANoĞLU
Bakan a

G9nel Müdü.

Dağltlm
Cereği:
B Planl

Bilgj işl€m Da jresi Başkanllğl

BilgiI
Egltim PoIitikalarl Dairc Başkanlıgı
Izl€me ve D€ğerlendirme Daire Başkanlügl
Progfamlar ve Öğ.etjm lvlateryalleri Dai.e Başk
sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanllğl
Kalite Geıişlirmc Daire Başkanllğı
fgiıjm Unamlaınln le Öğrenme 5ürğçlcrjnı
Geliş|ililmesi Daire tJaşkanllğl
Ögrcnji IşlğritĞ Sostal LkillIl(r Daire Ba)l,

MED EnniycıM6h5lI.9 Mii6 soliaİ No 2l
Tekn,k oııılla.Y.nimana'IğANKARA
DIek@nlk Ag hı|p /hlegnr ftbsor k

A vnntll btI8i ,çln l,t en Tabmll M.slekı [En D D.r. a4llrllğl
Y B^LTUNBAŞ Ştrbd MOü]Oru
Tcı l0 ]]2)]l] ]j 55
Fars (0 rl2) 2226:] 7l
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