
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA 

20 MART 2017 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

 

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK 

ANADOLU LİSELERİ 

ÜRETİM YÖNERGESİ 
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ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ÜRETİM 

YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 

üretim faaliyetine katılanların üretim içinde gelişimini sağlamak ve üretime dair 

usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanununun 12 nci maddesine göre özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 

yapılan üretim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu ile 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî 

Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Atölye ve laboratuvar: Mesleki ve teknik eğitim programlarının 

gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması 

amacıyla gerekli donanımı yapılmış eğitim öğretim, uygulama ve üretim yapılan 

ortamı, 

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,  

c) Diğer personel: Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası 

kapsamında çalışma izni düzenlenen ve üretim faaliyetlerinde görev alan 

muhasebeci, ambar/depo görevlisi ve iş makinesi operatörünü, 

ç) Genel müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü, 

d) Kanun: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu, 

e) Okul: 5580 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça üretim yapmasına izin 

verilen özel mesleki ve teknik Anadolu liselerini, 

f) Sorumlu öğretmen: Üretim yapılan atölye ve laboratuvarlarda eğitimi 

destekleyen üretim aşamalarını, üretime katılan personel ve öğrencilerin görev 

dağılımını belirleyen, atölye ve laboratuvarların organizasyonu ile gerekli 

koordinasyonu sağlayan öğretmeni, 



g) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliğini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üretim 

 

İnceleme raporları ve üretim yapma izni  

MADDE 5 - (1) Atölye ve laboratuvarında üretim yapmak isteyen okul, 

yetkili iş sağlığı ve güvenliği uzmanınca düzenlenen, üretim yapılacak atölye ve 

laboratuvarlarının 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine uygun 

olduğuna ilişkin raporun ekli olduğu Başvuru Formu (Ek-1) ile bağlı bulunduğu 

millî eğitim müdürlüğüne başvurur.  

(2) Başvurunun il millî eğitim müdürlüğüne ulaştığı tarihten itibaren yirmi 

iş günü içerisinde, okulun üretim yapılacak atölye ve laboratuvarlarının Genel 

Müdürlük internet sitesinde yayımlanan standartlar doğrultusunda üretim 

yapmaya uygun olduğuna ilişkin il millî eğitim müdürlüğünce düzenlenen 

inceleme raporu ile Başvuru Formu (Ek-1) valilikçe Bakanlığa gönderilir. 

(3) Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda üretim yapması uygun 

görülen okula Üretim Yapma İzni (Ek-2) düzenlenerek ilgili valiliğe gönderilir.  

 

Üretime katılım, sipariş ve üretim faaliyetleri 

MADDE 6 -  (1) Okulun üretim yapılması planlanan alan/dallarında 

öğrenim gören 9 uncu sınıf dışındaki 15 yaşını tamamlamış öğrencilerden 

isteyenler Üretime Katılım Başvuru Formu (Ek-3) ile okul müdürlüğüne 

başvurur. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin Başvuru Formu velisi tarafından 

da imzalanır. 

(2) Okul müdürlüğünce; üretim faaliyetlerine katılmak isteyen 

öğrencilerin seçimi ve üretime katılımı, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik hükümleri de dikkate alınarak yapılır.  

(3) Okul yönetimi ile yapılan işe giriş sözleşmesinde; üretim faaliyetine 

katılacağını belirten ve okul yönetimince de uygun görülen eğitim personeli ile 

diğer personel Üretime Katılım Başvuru Formu (Ek-3) ile okul müdürlüğüne 

başvurur. 

           (4) Üretim faaliyeti sipariş üzerine yapılacaksa, siparişler aşağıdaki 

hususlar doğrultusunda kabul edilir:  

a)  Sipariş şartnamesi veya sözleşmesinde; sipariş verenin adı ve 

soyadı/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi numarası, vergi dairesi adı yer 

alır. 

b) Üretim yapılacak ürünü tanıtıcı resim, şema, açıklayıcı yazı gibi 

hususlar sipariş şartnamesi veya sözleşmesinde belirtilir. 



c) Ürünün nihai teslim tarihi, üretim aşamaları, mamul veya yarı mamul 

üretim girdilerinin sipariş veren tarafından tedarik edilip edilmeyeceği hususu 

ile sipariş tutarı Türk Lirası olarak açıkça belirtilir. Sipariş tutarının ödeneceği 

banka hesap numarası/Iban numaraları da yer alır. 

(5) Okulun üretim yapma izni verilen birden fazla alan/dalın katılımıyla 

birlikte üretim yapılabilir. 

(6) Mamul veya yarı mamul üretim girdileri sipariş veren tarafından 

tedarik edilmek suretiyle işçilik maliyetli üretim yapılması hâlinde üretim 

girdilerinin, ilgililerce kayıtları tutulur.  

(7) Üretimi tamamlanan ve teslime hazır hâle getirilen ürünlerin, okul 

içinde ayrılan depo alanına teslimiyle birlikte öğrencilerin üretime katılım 

faaliyeti sona erer. 

(8) Öğrenciler, okul dışındaki imalat ve montaj işlerinde çalıştırılamaz. 

            (9) Satışı gerçekleşen ürünün ilgili mevzuat doğrultusunda faturası 

düzenlenir ve gerekli kayıtları tutulur. 

(10) Üretim faaliyetine katılanların, haftalık eğitim-öğretim çalışma 

saatleri ile üretim faaliyetlerine ilişkin çalışma saatleri 6/4/2004 tarihli ve 25425 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma 

Yönetmeliği ile belirlenen haftalık çalışma saatinden fazla olamaz.  

 

ÜÇÜNCÜ BÜLÜM 

Görev ve Sorumluluklar ile Üretime Katılım Payı 

 

Görev ve sorumluluklar 

MADDE 7 – (1) Üretim saatlerinde okul müdürü veya müdür 

yardımcılarından en az biri sorumlu yönetici olarak görev yapar. Üretim yapılan 

atölye ve laboratuvarlarda görevlendirilen sorumlu öğretmenlerle koordinasyonu 

sağlar. 

(2) Sorumlu öğretmen ve ilgili alan eğitim personelince, öğrencilerin 

eğitim alanlarına uygun iş ve işlemlerde görevlendirilmesinde ve iş dağılımında 

sınıf seviyelerine uygun beceri ve kazanımlara dikkat edilir.  

(3) Üretime ilk defa katılacak öğrencilere, eğitim personeline ve diğer 

personele üretime katılmadan önce iş sağlığı ve güvenliği uzmanınca güvenliğe 

ilişkin açıklamalar yapılır. 

(4) Üretime katılanların devam durumu, Üretime Katılım Takip Çizelgesi 

(Ek-4) ile okul müdürlüğünce takip edilir. Üretim faaliyetlerine ilişkin mali 

hesaplar muhasebe birimi tarafından tutulur.  

 

Üretime katılım payı 

MADDE 8 – (1) Üretim faaliyetinde bulunan özel mesleki ve teknik 

Anadolu lisesinin eğitim-öğretime ilişkin mali hesapları ile üretim faaliyetine 

ilişkin mali hesapları ayrı ayrı muhasebeleştirilir.  



(2) Üretim faaliyetine ilişkin üretime katılım payı iş ve işlemleri, 

Yönetmeliğin Ek 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde yürütülür.  

(3)  Ders saatleri içerisinde atölye ve laboratuvarda temrin çalışmaları ile 

üretilen ürünlerin satış gelirinin en az % 10’u ilgili öğrencilere, öğrenci hakkı 

olarak ödenir. 

(4) Üretime katılım payının belirlenmesi, dağıtılması ve kontrolü 

aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılır. 

a) Üretim faaliyetine katılanların üretime katılım payının hesaplanmasında 

Üretime Katılım Takip Çizelgesi (Ek-4) esas alınır.  

b) Muhasebe birimince üretime katılım payları Üretime Katılım Takip 

Çizelgesi (Ek-4) doğrultusunda hesaplanarak ilgililere ödeme bordrosu çıkarılır. 

Okul müdürlüğünce, üretime katılım payları ilgililerin banka hesapları/Iban 

numaraları esas alınarak hesaplarına aktarılır ve bordro üzerinden imzası 

alınarak dosyalanır. Ait olduğu aya ilişkin bordronun bir örneği ilgiliye verilir. 

c) Üretim faaliyetine katılanlardan her ne sebeple olursa olsun okulla 

ilişiği kesilenlerin üretim faaliyeti çalışmalarından dolayı muhasebeye intikal 

etmiş olan alacakları, ilişiği kesildiği tarihten sonraki ayın ilk on iş günü 

içerisinde ilgili kişilerin banka hesapları/Iban numaraları esas alınarak aktarılır.  

ç) Her mali yılın sonunda muhasebe birimince hazırlanan Üretime Katılım 

Yıllık Faaliyet Raporu (Ek-5) Bakanlığa bildirilmek üzere Millî Eğitim 

Müdürlüğüne gönderilir. 

 

Uygulanacak diğer mevzuat  

MADDE 9 - (1) Bu Yönergede yer almayan hususlarda, resmî benzeri 

kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük  

MADDE 10- (1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

  

Yürütme  

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek-1 

ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ÜRETİM FAALİYETİ İZNİ İÇİN BAŞVURU FORMU 
 

Kurumun Adı  

Kurum Kodu  

Kurucu Adı  

Kurucu  

Vergi Dairesi Adı - Vergi No  

SGK İş Yeri No  

Kurucu/Kurucu Temsilcisinin  

Adı ve Soyadı - T.C. Kimlik No  

Üretim Faaliyeti Yapılacak 

Alanlar ve Dallar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurumun Adresi   

Kurumun 

Telefon / Faks No / e-mail 

  

 

…………………….   Millî Eğitim Müdürlüğüne 

 

Yukarıda bilgileri bulunan özel mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrencilerimizin 

ve personelin mesleki kazanımlarının üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkısı, atölye 

teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması amacıyla 5580 sayılı Kanun kapsamında ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli şartları sağlanan atölye ve laboratuvarlarda üretim 

faaliyeti yapmak istiyorum. 

Bilgilerinize gereğini arz ederim 

 

 

     Kurucu/Kurucu Temsilcisi 

Tarih 

İmza  

Adı Soyadı 

 

EK:  

Okulun iş sağlığı ve güvenliği uzmanı raporu 

  



Ek-2 

T.C. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

 

Sayı  : 

Konu: Üretim Yapma İzni 

 

 

………………… VALİLİĞİNE 

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 

 

 

İlgi    :  ……………..   tarihli ve …………………  sayılı yazınız. 

 

 Ad ve durumu aşağıda belirtilen ve ilgi yazınızla üretim yapma izni başvurusunda 

bulunan özel mesleki ve teknik Anadolu lisesine, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanununun 12 nci maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliğinin Ek 3 üncü maddesine göre üretim yapma izni verilmiştir.  

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

                       ……………….. 

                    Bakan a. 

       Genel 

Müdür 

 

Kurum Kodu  

Kurum Adı  

İli-İlçesi  

Kurum Adresi  

Kurucusu  

Kurucunun 

Vergi Dairesi - Numarası 

 

Üretim Yapma İzni Verilen 

Alan-Dallar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek-3 

                             ÜRETİME KATILIM BAŞVURU FORMU (*) 

 

 

1.  KİŞİSEL BİLGİLER 

Adı ve Soyadı   

Doğum Tarihi  

Doğum Yeri  

Anne Adı  

Baba Adı  

T.C. Kimlik No  

Görevi      

Öğretmen 
Uzman 

Öğretici 

Usta 

Öğretici 
Öğrenci 

Diğer 

Personel 

2.  İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Ev Adresi: 

 

İş Adresi: 

 

Ev Tel: 

 

İş Tel: Cep Tel: E-posta 

3.  DİĞER BİLGİLER 

Alan Adı  

Varsa Daha Önceden 

Alınmış SGK Numarası 

 

Varsa Vergi Numarası  

Banka Adı/Iban Numarası  

 

   Tarih 

 

İmza (**) 

 

Adı ve Soyadı (**) 

 

 

(*)   15 yaşını tamamlamamış öğrenciler başvuramaz. 

(**) 18 yaşını doldurmamış öğrenci ve velisi tarafından imzalanır. 

 

 

 

  FOTOĞRAF 

 

    



GÜNLÜK ÜRETİME KATILIM TAKİP ÇİZELGESİ                                                                         Ek-4  

 

ÜRETİM YAPILAN ALAN/DALIN ADI 

 

 ………………………………………….. 

ÜRETİM TARİHİ 

…/…/20... 

ÜRETİM SAATİ 

 

 .... : …. - .... : …. 

Sıra No Adı Soyadı 
TC Kimlik 

No 
Unvanı Başlama Saati İmza Çıkış Saati İmza 

Toplam 

Çalışma 

Süresi 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Okul Müdürü/Müdür Yardımcısı 

Tarih 

  İmza  

   Adı Soyadı 



                                                                   ÜRETİME KATILIM YILLIK FAALİYET RAPORU                         Ek-5 

ÜRETİM BİLGİLERİ 

Kurum Adı-Kodu  

Ait olduğu yıl  

Üretim faaliyeti yapılan alan/dalların adı 

 

Üretime ilişkin yıllık toplam fatura tutarı  

 

ÜRETİME KATILAN BİLGİLERİ                                                                                ÜRETİMİ YAPILAN ÜRÜNLERİN GİDER DAĞILIMI 

GÖREVİ SAYI ÇALIŞMA 

SÜRESİ 

(SAAT) 

YILLIK ÖDENEN NET 

KATILIM PAYI (TL) 

Okul müdürü    

Müdür yardımcısı    

Öğretmen     

Uzman öğretici    

Usta öğretici    

Diğer personel    

Öğrenci    

TOPLAM    

 

 

Muhasebe Müdürü/sorumlusu 

Tarih 

İmza  

Adı Soyadı 

 

Okul Müdürü 

Tarih 

Mühür 

İmza  

Adı Soyadı 

 

Kurucu/Kurucu Temsilcisi 

Tarih 

İmza  

Adı Soyadı 

 

           

 

 GİDER TUTARI (TL) 

Üretime ilişkin mamul ve yarı mamul maliyeti  

İşçilik giderleri  

Üretime ilişkin müşavirlik giderleri  

İşletme giderleri  

TOPLAM  


