
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI 
Alanımızda bulunan atölyelerimiz,  laboratuvarlarımız Türkiye Tekstil Sanayi 
İşverenleri Sendikası ve Türk Tekstil Vakfı tarafından son teknoloji ile donatıl-
mış olup tecrübeli eğitim kadrosu ile  
 Dokuma Operatörü  
 İplik Üretim Teknolojisi  
 Tekstil Boyacılığı  
 Dokuma Desinatörlüğü 
 meslek dallarında eğitim vermekteyiz.  

 

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ALANI 
Alanımızda Mekatronik dalında eğitim verilmektedir.  
Öğrencilerimiz robot teknolojisi, fabrika otomasyon sistemleri, kod yaz-

ma, elektronik kart tamiri, makine parçası tasarımı, sistem tasarımı  otomas-
yon sistem ve makinelerinin bakım onarımı konusunda yeterli bilgi ve beceri-
lerle donatılmış olarak okulumuzdan mezun olmaktadır. 

 Mezunlarımızın kolaylıkla iş bulma imkanı vardır .Alanımıza öğrenciler 
yoğun bir ilgi duymaktadırlar. Alanımızı  tercih edecek öğrencilerimizi bekliyo-
ruz okulumuza bekliyoruz ve şimdiden başarılar diliyoruz. 

Okulumuz,  Türkiye Tekstil Sanayi işverenleri Sendikası Türk Tekstil Vakfı ve 
Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Proje Okulu 
olarak faaliyet göstermektedir.  

Okulumuzda  245 erkek 137kız olmak üzere   toplam 382 öğrenci bu-
lunmaktadır. Endüstriyel Otomasyon ve Tekstil Teknolojisi alanlarında, fabri-
kalarda bulunan makinelerin aynısıyla  donatılmış,  Atölye  ve laboratuvarlar-
da, tecrübeli eğitim kadromuzla eğitim-öğretim faaliyetlerimizi gerçekleştir-
mekteyiz.  
 
Okulumuzda Tekstil Teknolojisi , Anadolu Teknik programı da açılmıştır. Ana-
dolu Teknik Programından mezun olan öğrencilerimizin üniversiteye gitme 
imkânları daha fazla olmaktadır. 

Eğitim verdiğimiz alanlarda, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 
gücünü yetiştirmek, öğrencilerimizi hayata, yükseköğretime hazırlamak en 
önemli görevlerimizden biridir.  
      Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitimi güçlendirmek amacıyla birçok de-
ğişiklik ve yenilikler gerçekleştirmiştir. Son sınıfta işletmeye giden öğrencileri-
mize,  işletmeler asgari ücretin  yüzde otuzundan az olmamak üzere ücret 
ödenmektedir. 
 

Telefon: 0 (352) 2242414 

Faks: 0 (352) 2248208 

E-posta: 764249@meb.k12.tr 



ANADOLU TEKNİK  

PROGRAMI ( ATP ) 
ANADOLU MESLEK 

PROGRAMI      (  AMP ) 

•9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı 
puanı en az 70 olan öğrenciler  14-25 Mayıs 
2018 tarihleri arasında EK1 formu doldurarak  
başvuru yapabilirler  

•Tercihler 14-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. 
•Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak  https://eokul.meb.gov.tr 

 e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK
-1 ve/veya EK-2 formların doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli 
adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir.   

•9. sınıfa devam eden tüm öğrenciler  14-25 Mayıs 
2018  tarihleri arasında EK2 formunu doldura-
rak başvuru yapacaklar.  

•Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul 
sınıflarının yılsonu başarı puanlarının arit-
metik ortalamasının %40’ı ile 9 uncu sınıf 
yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak 
belirlenir 

Öğrenciler, 9 uncu sınıf matematik, fizik, 
kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyati dersle-
rinin yılsonu başarı puanları toplamının arit-
metik ortalamasına göre sıralanırlar ve 
oluşan puanlarına göre  yerleştirilirler. 

ATP ve AMP yerleştirme sonuçları 22 Haziran 2018 de ilan edilecektir. 

Sonuçlar https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 
Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir. 

Dal tercihi 10. sınıftan 11. sınıfa geçenler yapacak 

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ALANININ 

DALLARI 

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANINAN DALLARI 

 Mekatronik 

 Dokuma Operatörü  
 İplik Üretim Teknolojisi  
 Tekstil Boyacılığı  
 Dokuma Desinatörlüğü 

ALAN TERCİHİ 

https://eokul.meb.gov.tr
https://e-okul.meb.gov.tr

