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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
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