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BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2021/175 SAYILI GENELGE

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nden alınan
22/12/2021 tarihli ve 39613454 sayılı yazıda;
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 14.08.2020 tarihli yazı ile
“Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı" başlatıldığı,
Anılan yazının onikinci maddesinde; "Telafi eğitimi uygulamasında, her bir dersin
toplam ders saatinin 1/6'sın dan fazla devam etmeyen öğrenciler o dersten başarısız
sayılacaklardır" onüçüncü maddesinde ise; "Telafi eğitimleri ders yılı başında başlatılacak
olup öğrenci kayıt işlemleri de bu tarihe kadar tamamlanacaktır. Ancak bu tarihten sonra
yapılan kayıtlar devamsızlık süresinden değerlendirilecektir" ifadelerin yer aldığı,
Bu kapsamda; 2021-2022 eğitim ve öğretim yılındaki "Mesleki Eğitim Merkezi
Diploma Telafi Programının" 6 Eylül 2020 tarihinde başlatıldığı ve devamsızlık süresinin
sonu olan (6 hafta sonunda) 15 Ekim 2020 tarihinde kayıtların sona erdiği,
Ancak, buna rağmen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne kayıt tarihinin
uzatılması yönünde talepler geldiği belirtilerek, "Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi
Programına son kayıt tarihinin 31 Aralık 2021 mesai bitimi olacak şekilde uzatıldığı ifade
edilmiştir.
Bilgilerinizi ve genelge ekinde yer alan MEB yazısının titizlikle incelenerek,
konunun bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara ivedilikle duyurulması
hususunda gereğini rica ederiz.
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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:

a) 14.08.2020 tarihli ve 19863661-130.04-E.10683970 sayılı yazımız.
b) Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 20.12.2021 tarihli ve 39415309 sayılı yazısı.

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 (a) yazı ile "Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı"
başlatılmıştır.
İlgi (a) yazının onikinci maddesinde; "Telafi eğitimi uygulamasında, her bir dersin toplam ders
saatinin 1/6'sın dan fazla devam etmeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılacaklardır" onüçüncü
maddesinde ise; "Telafi eğitimleri ders yılı başında başlatılacak olup öğrenci kayıt işlemleri de bu tarihe
kadar tamamlanacaktır. Ancak bu tarihten sonra yapılan kayıtlar devamsızlık süresinden
değerlendirilecektir" ifadeleri yer almaktadır.
Bu kapsamda; 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında "Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi
Programı" 6 Eylül 2020 tarihinde başlatılmış olup devamsızlık süresi olan 6 hafta sonunda 15 Ekim 2020
tarihinde kayıtlar sona ermiştir.
Ancak, Genel Müdürlüğümüze kayıt tarihinin uzatılması yönünde talepler gelmektedir.
Bu kapsamda; "Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı"na son kayıt tarihi, 31 Aralık
2021 mesai bitimi olacak şekilde uzatılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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kodu ile teyit edilebilir.

