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vr i r-r-i ecirir\4 BAKANLTeT
Mesleki ve Teknik E[itim Genel Miidiirltifii

DAGITIM YERLERiNE

ilgi : a) 3308 sayrh Mesleki Efiitim Kanunu.

b) Milli ESitim Bakanhfr Orta<ipretim Kurumlart Y6netmeli$i.
' c)Talim Terbiye Kurulu Bagkanh$nrn $.A7.2019tarih ve l8 sayrlr Karart.

g) Talim ve Terbiye Kurulunun 22.05.202A tarihli ve l0 sayrlr Karan.

d)l4.08.2020tarihlive 19863661-130.04-E.l0683970sayrh yaamtz:. ll{.;r';

itgi 1c; Karar ekinde yayrmlanan "Mesleki Egitim Merkezleri Haftahk Ders Qizelgesi ve

Diploma Fark Dersleri" aglklamalarda "Mesleki efitim merkezine kayrt yaptrran 6[renciler diploma

alabilmek igin Bakanlrkqa belirlenen fark derslerini dsrenimleri si.iresince alabileceklerdir" denilmekte

olup ilgi (9) Karar ile de, ilgi (c) Karar eki "Mesleki Egitim Merkezleri Haftalrk Ders Qizelgesi ve

Diploma Programr" yayrnlanmrq ve 2019-2020 efiitim dgretirr yrlrndan itibaren mesleki e[itim
merkezlerinde diploma programt kademeli olarak uygulamaya ba;lanmrgtrr.

itgi ia; Kanunun 35 inci maddesinin birinci paragrafinda; "Kapsamt, qartlan ve stiresi

Bakanftkga belirlenen telafi eSitimi veya tamamlaytct eSitime katrlan ve bu efitim sonurrda yaprlan

srnavlarda baganh olan kalfa, usta ve orta6grctim kurumu mezunlartna, bitirdikleri meslek alantntn

diplomasr verilir" aynca, ilgi (b) Ydnetmelipin 6l inci maddesi (E) fikrasrnda "3308 sayrlr Mesleki

Egitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fikrasr kapsamtnda meslek lisesi mezunu olmak isteyen

orta6gretim kurumu mezunlarryla ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara.

milli egitim mridiirhiklerince belirlenen takvime gOre, telafi programl uygulantr" hiikiimleri

bulunmaktadlr.

Bakanlrgrmrzrn ilgili mevzuat gergevesinde yapmr$ oldufiu gahgmalar neticesinde en az

ortaokul ve imam hatip ortaokulu mezunlanndan, daha 6nceki yrllarda mesleki efitim merkezlerinden

kalfalk ve usta|k beigesi almrq olanlarrn da diploma sahibi olabihnelerine imkan saflanmrgttr.

Bu kapsamda, daha ijnceki yrllarda mesleki efitim merkezlerinden kalfalrk ve ustallk belgesi

almrg olanlarrn da pesleki efiitim merkezlerine bagvuru yaparak ilgi (d) yazrnrrzdaki aqrklamalar

dofrulusunda diploma sahibi olabilmeleri amactyla iiye kurum ve kuruluglanntza gerekli duyurunun

yaptlmast hususlannt bilgilerinize rica ederim.
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T.C.

uir-r-i rGiriu nereNltct
Mesleki ve Teknik ESitim Genel Mtidiirlii$i

Sayr : I9863661-130.04-E. 10683970

Konu : Mesleki ESitim Merkezi

Diploma Telafi Programt

r 4.08.2020

DACITIM YERLERiNE

il$ : a) 02.12.20t6 tarihli ve 6764 sayrh Milli Efiitim Bakanlr$rnrn Teqkilat ve Gdrevleri

, Hakklnda Kanun Htikmiinde Kararname ile Bazr Kanun ve Kanun Hiikm0nde

Kararnamelerde Defiigiklik Yaprlmasrna Dair Kanun.

b) 3308 sayrlt Mesleki Egitim Kanunu.

c) 1739 sayrh Milli E[itim Temel Kanunu.

q) MiUi E[itim Bakanlrfir Ortad$retim Kurumlart Ydnetmeli[i.

d) Milli Egitim Bakanh[l Onceki olrenmelerin Tanrnmasr, Denklik ve Olgme

De[erlendirme iglemleri ile ilgili Usulve Esaslara itiqfin Yonerge.

e) Talim Terbiye Kurulu BaSkanlfirnr n 19.07 .2019 tarih ve I I sayrll Karan.

g Talim ve Terbiye Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve l0 sayrh Karart.

g) 06.08.2020 tarihli ve90757378-20-E. rc228754 sayrh Makam onayt.

Og.tZ.ZArc tarihli ve 29913 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanarak yilriirlli$e giren ilgi

(a) Kanun ile, ilgi (b) ve ilgi (c) Kanuntarda desigiktik yaprlmrq olup mesleki e$itim

merkezleri drgtn ve zorunlu e$itim kapsamtna altnmlgtlr'

ilgi (e) Karar ekinde yayrmlanan "Mesleki Epitim Merkezleri Haftaltk Ders Qizelgesi

ve Diplima Fark Dersleri" agrklamalarda "Mesleki e$itim merkezine ka1'tt yapttran

6grenciler diploma alabilmek igin Bakanhkga belirlenen fark derslerini ti[rcnimleri siiresince

aiabileceklerdir" denilrnekte oiup ilgi (0 Karar ile de, ilgi (e) Karar eki "Mesleki E[itim

Merkezleri Haftalk Ders Qizelgesi ve Diploma Programt"yaytnlanmrg ve 2019-2020 efiitim

iitretim yrlndan itibaren meslit<i efitim merkezlerinde diploma programr kademeli olarak

uygulamaya baglanm tqttr.

itgl 1U; Kanunun 35 inci madtlesinin birinci paragrafrnda; "Kapsamt, gartlart ve siiresi

Bakan6kfa Lelirlenen telafi efitimi veya tamamlaytcl e$itime katrlan ve bu efiitim sonunda

yup,tun sinavlarda baqallr olin kalfa, usta ve ortaogretim kurumu mezunlartna, bitirdikleri

Lestet< alanrnrn diplomasr verilir" ayrrca. ilgi (9) Y6netmelifin 61 inci maddesi (9) fikrastnda
,,330g sayrS Mesieki Efitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fikrasr kapsamrnda

meslek lisesi mezunu olmat< isteyen ortao$retim kurumu mezunlartyla ortaokul veya

imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, milli egitim miidiirltiklerince belirlenen

takvime gore, telafi programr uygulantr" hiikiimleri bulunmaktadrr.

Daha 6nceki yrllarda mesleki e$itim merkezlerinden kalfalrk ve ustaltk belgesi almrq

olanlar ile halen mesteki e{itim merkezlerinde 0[renim g0ren ve diploma programrna dahil

ol*uy*n $frencilerin de dlploma sahibi olabilmeleri amactyla' ilgi (b) Kanun ve ilgi (9)

Ydnetmelik htikiimleri dofrultusunda;
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l'En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup kalfahk veya ustallk belgesi
sahibi olanlar ile halen mesleki efitim merkezlerinde oSrenim gdren ve dipioma programrna
dahil olmayan dsrencilerin diploma alabilmeleri igin "Mesleki E{itim Merkezliri Haftahk
Ders Qizelgesi ve Diploma Programr"rnda yer alan derslerin lamamrndan baganl olrnalap
esastrr.

Z-ilgi (e; Karar ile yiiriirliile giren "Mesleki E[itim Merkezleri Hafta1k Ders
(izelgesi ve Diploma Programt"ndan tinceki gergeve O$retim programlanna g<!re ustaftk
belgesi almrq olanlar, ilgi (e) Karar ile yiiriirltige giren "Mesleki ESitim Merkezleri Haftafuk
Ders Qizelgesi ve Diploma Programr"nda belirtilen fark dersleri alacaklardrr.

3-ilgi (e) Karar ile yiirtirliife giren "Mesleki Egitim Merkezleri Haftallk Ders
Qizelgesi ve Diploma Programt" gergeve dlretim programrndan dnceki qergeve 6[retim
programlanna gOre kalfaltk belgesi almrg olanlar" mesleki e[itim merkezi diploma
programlnrn l2 inci srntfina kayrt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar ile yiiriirliise
gircn "Mesleki Efitim Merkezleri Haftahk Ders Qizelgesi ve Diploma Programr"ndaki 9, l0
ve I I inci srnrf diploma fark derslerini alacaklardlr.

'4-Halen mesleki esitim merkezlerinde Olrenim gOren ve diploma programrna dahil
olmayan O$renciler, ilgi(e) karar ile yiiriirliige konulan "Mesleki Egitim Merkezleri Haftahk
Ders Qizelgesive Diploma Programr"ndaki diploma fark derslerini alacaklardrr.

5-ilgi (d) Y0nergenin 08.04.2019 tarihli de[igikligine gore ortak dersler ile segmeli
dersten srnava girmeden ustahk belgesi almrg olanlar, ilgi (e) Karar ile yiiriirliile giren
"Mesleki Efiitim Merkezleri Haftahk Ders Qizelgesi ve Diploma Programr"ndaki segmeli
ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardrr.

6-ilgi (d) Yrinergenin 08.04.2019 tarihli degiqiklifine gdre ortak dersler ile segmeli
dersten srnava girmeden kalfahk belgesi almrg olanlar, mesleki egitim merkezi diploma
programrntn l2 inci strufina kayrt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar ile yiiriirlii[e
giren "Mesleki E$itim Merkezleri Haftahk Ders Qizelgesi ve Diploma Programr"ndaki 9, l0
ve I I inci srntf segmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardrr.

7-ilgi (b) Kanun kapsamrnda dofrudan uslahk belgesi almrg olanlar, ilgi (e) karar ile
yiiriirl0$e giren "Mesleki ESitim Merkezleri Haftahk Ders Qizelgesi ve Diploma
Programt"ndaki segmeli ders. temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardrr.

S-ilgi (b) Kanun kapsamrnda do[rudan kalfahk belgesi almrE olanlar mesleki e[itim
merkezi diploma programrnln 12 nci srntfina kayrt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar
ile ytiriirlii[e giren "Mesleki Egitim Merkezleri Haftahk Ders Qizelgesi ve Diploma
Programr"ndaki 9, l0 ve ll inci srnrf segmeli ders, temeldersler ve diploma fark derslerini
alacaklardrr.

9-Lise mezunu olup aynr zamanda ustahk belgesine sahip olanlara ustahk belgesinde
yazrh olan alan ve daldan ilgi (g) Makam Onayr ile uygun bulunan diploma dogrudan
diizenlenecektir.

l0-"Mesleki ESitim Merkezleri Haftalrk Ders Qizelgesive Diploma Programr"nda yer
alan dersleri ortadfretim kurumlanndan alarak baqanlr oldu$unu belgelendirenler sbz konusu
derslerden muaf olacaktlr.

1l-Telafi e[itimi uygulamasmda, her bir dersten ilgi (q) Ydnetmeli!in 26 ncr

maddesinin birinci fikrasr do[rultusunda srnrf olugturulacaktrr. Ogrenci sayrsrnrn birinci
fikada belirtilen sayrdan az olmasr hdlinde bu 6[renciler, mesleki e[itim merkezi diploma
programlna devam eden tilrenciler ile birlikte e$itim alabileceklerdir.

l}-Telafi e$itimi uygulamasmda, her bir dersin toplam ders saatinin l/6'stn dan fazla
devam etmeyen 0$renciler o dersten baqanstz sayllacaklardrr.
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l3-Telafi e$itimleriders yth bagrnda ba;latrlacak olup 0flrenci kayrt iqlemleri de bu
tarihe kadar tamamlanacakfir. Ancak bu tarihten sonra yaptlan kayrtlar devamsrzllk
siiresinden deserlendiri lecektir.

l4-Sadece telafi e$itimine kayrt olan o{rencilerigin sigorta ve devlet katkrsr iglemleri
yaprlmayacaktrr.

l5-Telafl e$itimi bir esitim dpretim yrhndan (36 hafta) az olmamak iizere planlanacak
olup her bir dersten baganh olanlara ilgili e$itim dlretim yrh gahqma takviminde belirtilen
tarihlerde, ilgi (g) Makam onayr ile uygun bulunan diploma diizenlenecektir.

l6-Telafi e$itimine katrlacak dgrencilerin kayrtlan ve di$er iE ve iglemleri e-Mesem
sisteminde agr lacak o lan modtil iizeri nden yapr lacaktrr.

Telafi e$itim programlartnrn yukandaki agrklamalar dofirultusunda yiiriitiilmesi
hususunda bilgilerinizi ve gerefini arzlrica ederim.

Kemal Vann NUMANOGLU
Bakan a.

GenelMi.idiir

Da$rtrm:

Gere$i:

B Planr

Bilgiiqlem Dairesi BagkanhSr
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