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iıqi: rESK'in 07 /o1 /2022 tarih ve 2022/06 sayılı genelgesi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün TESK'e göndermiş

olduğu 05/0 1 /2022 tarihli ve 406217 25 sayılı yazısında ;

[ıilli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde mesleki eğitim

merkezi programına ilk kayıt ile nakilve geçiş tarihlerinin daha önce açıklandığı,

Anılan yönetmeliğin "kayıt işlemleri" başlıklı 22 nci maddesjnin dokuzuncu fıkrası

kapsamında, mesleki eğitim merkezi programına ilk defa kayıt olacaklann aralık ayının son iŞ

gününe kadar kayıt yaptırmaları halinde eğitimlerine mevcut sınıflarında dönem kaybetmeden

devam edeceklerinin belirtildiği,
Ancak, mesleki eğitim merkezi programına ilk defa kayıt olmak isteyenler öğrenciler ile

kalfalık belgesi olup en az ilköğretim mezunu veya ortaokul/imam hatip ortaokulunu bitirmiŞ Ve

mesleki eğitim merkezi programının ] 2 nci sınıfına kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıt

süresinin uzatılmasü yönünde çok fazla talep geIdlği beIirtilerek,

Bu kapsamda yapılan değerlendirme neticesind e, 2o21-2o22 eğitim ve öğretim yılı ile

sınırlı olmak üzere; mesleki eğltim merkezi programına ilk defa kayıt olacak öğrenciler ile kalfalık

belgesi olup en az ilköğretim mezunu veya ortaokul/imam hatip ortaokulunu bitirmiŞ ve mesleki

eğiİim merkezi programının 12 nci sınıfına kayıt olmak isteyen öğrencilerin kaYıt tarihlerinin

ikinci döneminin başlangıcına (4 şubat 2022) kadar uzatıldığl, ifade edilmiştir,
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İıgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.
b) 31.12.202| tarihli ve E-19863661_ 10,07,01-4 0227270 sayiıı yazımız.

Mesleki eğitim merkezi programına öğenci kaylt, nakil ve geçişleri hakkındaki ilgi (b) yazımız
ile ilgi (a) Yönetmelik hiilciimleri çerçevesinde mesleki eğitim merkezi programma ilk kayıt ile nakil've
geçiş tarihleri açıklanmıştır,

lıgi 1b; yazımzda özetle: İlgi (a) Yönetmeliğin "Kayıt lşlemleri" başlıklı 22 nci maddesinin
dokuzı.ıncu fılrası kapsamında, mesleki eğitim merkezi programna ilk defa kayıt olacaklann aralık
aylnln son İş giiniine kadar kayıt yaphrmalan halinde eğitimlerine mevcut sınıflannda dönem
kaybetıneden devam edecekleri belirtilmiştiı.

Ancak, mesleki eğitim merkezi programrna ilk defa kayıt olmak isteyenler öğrenciler ile kalfalık
belgesi olup en az ilköğetim mezunu veya ortaokuVimam hatip ortaokulunu bitirmiş ve mesleki eğitim
merkezi programının 12 nci sınrfına kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıt süresinin uzatılmasr yönünde
Genel Müdiirlüğümiize çok fazla talep gelmektedir.

Bu kapsamda yapılan değerlendirme neticesinde, 202|-2022 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı
olmak tizere mesleki eğitim merkezi progıamına ilk defa kayıt olacak öğrenciler ile kalfalık belgesi olup
en az ilköğetim meaınu veya ortaokuVimam hatip ortaokulunu bitirmiş ve mesleki eğitim merkezi
progTamrun 12 nci srnrfina kayıt olmak isteyen öğrencilein kayıı tarihleri ikinci döneminin
başlangıcına (4 Şubal 2022) kadar uzatılmıştır.
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