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ODALARA 5 SAYILI GENELGE 

 

 

İLGİ : TESK’in 07.01.2022 tarih, 6 sayılı genelgesi. 

 

 

 

Konfederasyonumuzun “Mesleki Eğitim Merkezi Programına İlk Kayıt Tarihinin Uzatılması” 

hakkındaki ilgi genelgesi Birliğimize gönderilmiş olup, bir sureti ektedir. 

 

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Serkan CEYLAN         Hulusi DEMİR 

Genel Sekreter         Başkan Vekili 

 

 

 

 

EK : İlgi genelge  
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Sayı : 51617450-775.05-4/6 07.01.2022
Konu : Mesleki Eğitim Merkezi Programına

İlk Kayıt Tarihinin Uzatılması

BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2022/6 SAYILI GENELGE

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nden
alınan 05/01/2022 tarihli ve 40627725 sayılı yazıda ;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde
mesleki eğitim merkezi programına ilk kayıt ile nakil ve geçiş tarihlerinin daha
önce açıklandığı,

Anılan yönetmeliğin "Kayıt İşlemleri" başlıklı 22 nci maddesinin dokuzuncu
fıkrası kapsamında, mesleki eğitim merkezi programına ilk defa kayıt olacakların
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 12 nci sınıfına
kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıt süresinin uzatılması yönünde çok fazla
talep geldiği belirtilerek,

Bu kapsamda yapılan değerlendirme neticesinde, 2021-2022 eğitim ve
öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere; mesleki eğitim merkezi programına ilk defa
kayıt olacak öğrenciler ile kalfalık belgesi olup en az ilköğretim mezunu veya
ortaokul/imam hatip ortaokulunu bitirmiş ve mesleki eğitim merkezi programının
12 nci sınıfına kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıt tarihlerinin ikinci
döneminin başlangıcına (4 Şubat 2022) kadar uzatıldığı, ifade edilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve
sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Sinan ÖZKAN
Genel Sekreter

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili

 

Ek-1: MEB Yazısı (1 Adet-1 Sayfa)

zeynep@tesk.org.tr
7a78b3faebce42d4b406678a64a50f44

EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
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BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR
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Bu belge güvenli
Adres : Emniyet Mah. Milas Sok. No: 21 Yenimahalle/ANKARA

elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys         

Bilgi için:  Aydın YAVŞANCI         
Telefon No : 0 (312) 413 33 66 Unvan :  Öğretmen         

  E-Posta: aydin.yavsanci@meb.gov.tr 
  Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr

İnternet Adresi: http://mtegm.meb.gov.tr            Faks:3122226371         

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  3a78-268b-3837-ad81-547b  kodu ile teyit edilebilir.

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-19863661-199-40627725 05.01.2022
Konu : Mesleki Eğitim Merkezi Programına

  İlk Kayıt Tarihinin Uzatılması

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
b) 31.12.2021 tarihli ve E-19863661-10.07.01-40227270 sayılı yazımız.

Mesleki eğitim merkezi programına öğrenci kayıt, nakil ve geçişleri hakkındaki ilgi (b) yazımız 
ile ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mesleki eğitim merkezi programına ilk kayıt ile nakil ve 
geçiş tarihleri açıklanmıştır.

İlgi (b) yazımızda özetle: İlgi (a) Yönetmeliğin "Kayıt İşlemleri" başlıklı 22 nci maddesinin 
dokuzuncu fıkrası kapsamında, mesleki eğitim merkezi programına ilk defa kayıt olacakların aralık 
ayının son iş gününe kadar kayıt yaptırmaları halinde eğitimlerine mevcut sınıflarında dönem 
kaybetmeden devam edecekleri belirtilmiştir.

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 12 nci sınıfına kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıt süresinin uzatılması yönünde 
Genel Müdürlüğümüze çok fazla talep gelmektedir.

Bu kapsamda yapılan değerlendirme neticesinde, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı 
olmak üzere mesleki eğitim merkezi programına ilk defa kayıt olacak öğrenciler ile kalfalık belgesi olup 
en az ilköğretim mezunu veya ortaokul/imam hatip ortaokulunu bitirmiş ve mesleki eğitim merkezi 
programının 12 nci sınıfına kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıt tarihleri ikinci döneminin 
başlangıcına (4 Şubat 2022) kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Nazan ŞENER
Bakan a.

     Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
B Planı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu

REZERVASYON:      

5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:6812789752022111101044. Bu kod ile http://evrak.iesob.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.


		2022-01-11T10:20:19+0300
	SERKAN CEYLAN
	Pdf İmzalama


	

		2022-01-11T13:41:39+0300
	HULUSİ DEMİR
	Pdf İmzalama


	



