
Sayın Velilerimiz ve Öğrencilerimiz ; 

Okulumuzun MESEM sisteminin işleyişi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz ; 

• Öğrenci derse geç kalırsa yarım gün yok yazılıyor. 

• Ders devamsızlığı 6 gündür ; 7.günde okulla ilişiği kesilip işyeri sözleşmesi fes edilerek sigorta 

çıkışı yapılır. 

• İş yeri devamsızlığı 30 gündür ; 31.günde yine okulla ilişiği kesilip işyeri sözleşmesi fes 

edilerek sigorta çıkışı yapılır. 

• Yukarıdaki 2 seçenekten birisi gerçekleştiğinde öğrencinin okulla ilişiği kesilir ve 

devamsızlıktan kalır.Örgün Eğitimde olduğu gibi MESEM’de Veli dilekçesi ile devamsızlık 

silmek yoktur.Bulaşıcı hastalık ve ağır yoğun bakım tarzı gerektiren (ameliyat,trafik 

kazası,covid) durumlarda hastaneden alacağınız belgelere sadece işlem yapılmaktadır. 

• İlerleyen günlerde şayet Devamsızlık açısından durumu mutlaka kritik olanlar olacaktır.Sınıfta 

tek öğrenci bile olsa ders işleniyor."Herkes gitti bende gittim diye bir şey yok herkes 

kendinden sorumludur ; son güne kadar devamsızlık alınıyor.”Öğretmen derse girmedi bizi 

eve gönderdi” diye bir şey sadece öğretmen doktor sevkli ise geçerlidir. 

• Temmuz 2022 itibariyle asgari ücretteki artıştan dolayı 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununca 

Öğrencilerimizin çalıştıkları işletmelerden alacağı Maaşları ; 

9-10-11.Sınıf Öğrencileri için minimum ücret 1650,11 TL 
12.Sınıf Öğrencileri için de 2750,18 TL'dır. 
 

• Öğrenci işletmede işletmenin kurallarına tabidir.İş güvenliği açısından bilmediğiniz hiçbir 

makinayı yada aleti kullanmaya çalışmayınız.İşveren şayet hafta sonu da çalışmanızı isterse de 

bu durum aileniz ve öğrencinin inisiyatifinizde olup bu günler için işletmeden verilen ücretin 

dışında ekstra ücret talep etmeniz gerekmektedir ; hafta sonu çalışmanız için doğabilecek 

her türlü olumsuz sorundan okulumuz sorumlu değildir. 

• İş kazası geçirmeniz durumunda önce ailenizi ve sonrasında da okulunuz haberdar ediniz ; 

ayrıca bu durumu işveren kaza olduğu günden itibaren 3 gün içinde ilgili kuruluşlara 

bildirme zorunluluğu vardır. 

• İş yerinizde ilgili mesleğiniz dışında çalıştırılıyorsanız sizi kontrole gelecek öğretmeninizi bu 

konudan haberdar ediniz. 

• İş yeri değiştirmeniz durumunda mutlaka bizleri haberdar ediniz yoksa işyeri devamsızlığınıza 

işler.Çıkıştan sonra 1 hafta içinde yeniden aynı şartlarda iş yeri bulma zorunluluğunuz vardır 

(Usta ve Usta Öğretici Belgesi olan bölümünüzle ilgili bir işyeri olma zorunluluğu vardır).Bu 

belgelerin fotokopilerini ibraz etmeden sözleşme verilmemektedir. 

• İşten çıksanız bile okul gününüzde okula gelme zorunluluğunuz vardır ; yoksa dersten 

devamsızlık işler. 

• Yeni iş yeri bulup bizden aldığınız sözleşmeyi ilgili kişilere doldurtup bize teslimata geleceğiniz 

zaman ilgili kişiler dışında sözleşmeleri başka görevlilere teslim etmeyiniz ; tüm görevlilerin 

kendine atanmış görevleri mevcuttur.Bizim dışımızda teslim ettiğiniz belge o kişilerin diğer iş 

yoğunluklarından dolayı bize ulaşmayabilir ve sonrasında hak kayıpları yaşanabilir. 

• İşyeri değişikliğinizde çıkmış olduğunuz işyerinden ; işveren yada siz bizden ya da okulumuz 

internet sitesinde bulunan İş Yeri Fesih Dilekçesini öğrenci,velisi ve firma yetkilisi ilgili 

alanları doldurmak suretiyle yeni sözleşmeye almaya gelirken getirmeniz gerekmektedir. 


