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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 19863661-130.04-E.10683970 14.08.2020
Konu : Mesleki Eğitim Merkezi

 Diploma Telafi Programı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
             Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde    
             Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
         b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.
         c) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
         ç) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

d) Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve  Ölçme  
    Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge. 

         e) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.07.2019 tarih ve 18 sayılı Kararı.
         f) Talim ve Terbiye Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 10 sayılı Kararı.

g) 06.08.2020 tarihli ve 90757378-20-E.10228754 sayılı Makam Onayı.
      

09.12.2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi 
(a) Kanun ile, ilgi (b) ve ilgi (c) Kanunlarda değişiklik yapılmış olup mesleki eğitim 
merkezleri örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. 

İlgi (e) Karar ekinde yayımlanan “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi 
ve Diploma Fark Dersleri” açıklamalarda “Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran 
öğrenciler diploma alabilmek için Bakanlıkça belirlenen fark derslerini öğrenimleri süresince 
alabileceklerdir” denilmekte olup ilgi (f) Karar ile de, ilgi (e) Karar eki "Mesleki Eğitim 
Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı" yayınlanmış ve 2019-2020 eğitim 
öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde diploma programı kademeli olarak 
uygulamaya başlanmıştır.

İlgi (b) Kanunun 35 inci maddesinin birinci paragrafında; “Kapsamı, şartları ve süresi 
Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda 
yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri 
meslek alanının diploması verilir” ayrıca, ilgi (ç) Yönetmeliğin 61 inci maddesi (ç) fıkrasında 
“3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 
meslek lisesi mezunu olmak isteyen ortaöğretim kurumu mezunlarıyla ortaokul veya 
imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen 
takvime göre, telafi programı uygulanır” hükümleri bulunmaktadır.

Daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış 
olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil 
olmayan öğrencilerin de diploma sahibi olabilmeleri amacıyla, ilgi (b) Kanun ve ilgi (ç) 
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;
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1-En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup kalfalık veya ustalık belgesi 
sahibi olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına 
dahil olmayan öğrencilerin diploma alabilmeleri için "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık 
Ders Çizelgesi ve Diploma Programı"ında yer alan derslerin tamamından başarılı olmaları 
esastır.

2-İlgi (e) Karar ile yürürlüğe giren "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders 
Çizelgesi ve Diploma Programı"ndan önceki çerçeve öğretim programlarına göre ustalık 
belgesi almış olanlar, ilgi (e) Karar ile yürürlüğe giren "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık 
Ders Çizelgesi ve Diploma Programı"nda belirtilen fark dersleri alacaklardır.

3-İlgi (e) Karar ile yürürlüğe giren "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders 
Çizelgesi ve Diploma Programı" çerçeve öğretim programından önceki çerçeve öğretim 
programlarına göre kalfalık belgesi almış olanlar, mesleki eğitim merkezi diploma 
programının 12 inci sınıfına kayıt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar ile yürürlüğe 
giren "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı"ndaki 9, 10 
ve 11 inci sınıf diploma fark derslerini alacaklardır.

4-Halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil 
olmayan öğrenciler, ilgi (e) karar ile yürürlüğe konulan "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık 
Ders Çizelgesi ve Diploma Programı"ndaki diploma fark derslerini alacaklardır.

5-İlgi (d) Yönergenin 08.04.2019 tarihli değişikliğine göre ortak dersler ile seçmeli 
dersten sınava girmeden ustalık belgesi almış olanlar, ilgi (e) Karar ile yürürlüğe giren 
"Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı"ndaki seçmeli 
ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır.

6-İlgi (d) Yönergenin 08.04.2019 tarihli değişikliğine göre ortak dersler ile seçmeli 
dersten sınava girmeden kalfalık belgesi almış olanlar, mesleki eğitim merkezi diploma 
programının 12 inci sınıfına kayıt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar ile yürürlüğe 
giren "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı"ndaki 9, 10 
ve 11 inci sınıf seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır.

7-İlgi (b) Kanun kapsamında doğrudan ustalık belgesi almış olanlar, ilgi (e) karar ile 
yürürlüğe giren "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma 
Programı"ndaki seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır.

8-İlgi (b) Kanun kapsamında doğrudan kalfalık belgesi almış olanlar mesleki eğitim 
merkezi diploma programının 12 nci sınıfına kayıt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar 
ile yürürlüğe giren "Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma 
Programı"ndaki 9, 10 ve 11 inci sınıf seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini 
alacaklardır.

9-Lise mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesine sahip olanlara ustalık belgesinde 
yazılı olan alan ve daldan ilgi (g) Makam Onayı ile uygun bulunan diploma doğrudan 
düzenlenecektir. 

10-"Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı"nda yer 
alan dersleri ortaöğretim kurumlarından alarak başarılı olduğunu belgelendirenler söz konusu 
derslerden muaf olacaktır.

11-Telafi eğitimi uygulamasında, her bir dersten ilgi (ç) Yönetmeliğin 26 ncı 
maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda sınıf oluşturulacaktır. Öğrenci sayısının birinci 
fıkrada belirtilen sayıdan az olması hâlinde bu öğrenciler, mesleki eğitim merkezi diploma 
programına devam eden öğrenciler ile birlikte eğitim alabileceklerdir.

12-Telafi eğitimi uygulamasında, her bir dersin toplam ders saatinin 1/6'sın dan fazla 
devam etmeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılacaklardır.
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13-Telafi eğitimleri ders yılı başında başlatılacak olup öğrenci kayıt işlemleri de bu 
tarihe kadar tamamlanacaktır. Ancak bu tarihten sonra yapılan kayıtlar devamsızlık 
süresinden değerlendirilecektir.

14-Sadece telafi eğitimine kayıt olan öğrenciler için  sigorta ve devlet katkısı işlemleri 
yapılmayacaktır.

15-Telafi eğitimi bir eğitim öğretim yılından (36 hafta) az olmamak üzere planlanacak 
olup her bir dersten başarılı olanlara ilgili eğitim öğretim yılı çalışma takviminde belirtilen 
tarihlerde, ilgi (g) Makam Onayı ile uygun bulunan diploma düzenlenecektir. 

16-Telafi eğitimine katılacak öğrencilerin kayıtları ve diğer iş ve işlemleri e-Mesem 
sisteminde açılacak olan modül üzerinden yapılacaktır.

Telafi eğitim programlarının yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi 
hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

                                                                                                      Kemal Varın NUMANOĞLU
                                                                                                                      Bakan a.
                                                                                                                  Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:                  Bilgi: 
B Planı                                                        Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı                         İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
                                                                          Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başk
                                                                          Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı
                                                                          Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
                                                                          Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerini 
                                                                          Geliştirilmesi Daire Başkanlığı
                                                                          Öğrenci İşleri ve Sosyal Ekilikler Daire Başk

   


