
 
 

e-OKUL SİSTEMİNDE  

ATP / AMP MESLEK  ALANLARINA  ŞUBE KONTENJAN 
GİRİŞ İŞLEMLERİ 

 
 

e-Okul sisteminde; şube bazlı kontenjan giriş işlemlerinin sorunsuz 

yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar; 
 

1. Kontenjan Girişleri, okul müdürlükleri tarafından 30 Mart/10 

Nisan 2015 tarihleri arasında e-Okul sisteminden yapılacaktır. 11-

13 Nisan 2015 tarihleri arasında da Genel Müdürlük/Bakanlık 
tarafından kontrol ve onay işlemleri yapılacaktır. Bu tarihlerden 

sonra Makam Onayı ile açılmasına karar verilen alanların şube 

kontenjan giriş işlemleri Bakanlıkça yapılacaktır. 
 

 

2. Kontenjan giriş işlemleri; Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok 
Programlı Anadolu Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim 

Merkezlerinin bünyesinde yer alan tüm “Anadolu Meslek 

Programları ile Anadolu Teknik Programları”nın alanları için 
yapılacaktır. 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

3. Okula ait program türü ve öğrenim türü Bakanlıkça alınan Makam 

Onayları doğrultusunda Devlet Kurumları Modülünden sisteme 
otomatik olarak yansıtıldığından bu bilgilerde herhangi bir 

değişiklik yapılamayacaktır. 

 
4. Kontenjanlar Anadolu Meslek Programına kayıtlı 9 uncu sınıf 

öğrenci sayısı esas alınarak yapılacaktır. Bünyesinde her iki türü 

de bulunduran (AMP/ATP) okullar her iki tür için ayrı ayrı 
hesaplanarak yapılacaktır. 9 uncu sınıf kayıtlı öğrenci sayısından  

daha az kontenjan girilmesi halinde sistem tarafından kayıt 

edilmesine izin verilmeyecektir.  

 
 

 

                 
 

 

 

 Kurum İşlemleri / ATP ve AMP Meslek Alanlarına Geçiş / Alan 

Kontenjan Giriş İşlemleri ekranı kullanılarak yapılacaktır. 

 

 
 

                                             

                                             
 

 
 

 



 
 

 

5. Kontenjanlar ‘şube sayısı’ olarak (1 Şube X 34) açık olan her alana 

en az bir şube girilerek yapılacaktır. Şube sayısı girildikten sonra 
alana alınacak toplam öğrenci sayısı sisteme otomatik olarak 

yansıtılacaktır.  (2X34=68, 3X34=102 ….) Giriş işlemi bittikten 

sonra kaydet butonuna basılarak  ‘Onay Bekliyor’ pozisyonuna 
getirilecektir. 

 

6. Sisteme tanımlanan alan kontenjanlarında yerleştirme işlemleri 
bittikten sonra azaltma ve artışına ilişkin talepler 

değerlendirmeye alınmayacak olup sistem tarafından şube 

açılmasına izin verilmeyecektir. 

 
7. Protokollü Okullar; şube kontenjan giriş listelerinde yer 

almamaktadır. Bu kapsamda olan okulların şube kontenjan giriş 

işlemleri Genel Müdürlük/Bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir. 
 

8. Makam onayı olduğu halde listede bulunmayan alan veya alana ait 

yabancı dil varsa bu durum Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğünün (Eğitim Ortamları ve Öğrenme Süreçlerinin 

Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) 0 (312) 413 13 85 – 413 13 95 

numaralı telefonlarına bildirilecektir.  
 

 

İLETİŞİM:  

 
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı 

 
 

Meral ARSLAN/Güllü AKSOY 

Tel: 0 312 413 12 50/413 13 02   
Faks:0 312 425 19 67 
 


