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SİTEYE ULAŞIM 

• RAMPLAN uygulamasına erişim için Manavgat Rehberlik ve Araştırma merkezinin web 
sitesi www.manavgatram.meb.k12.tr  giriş yapılması gerekiyor. 

• İkinci aşamada sitenin üst ana menüsünden önce e-RAM sekmesi daha sonra ise 
RAMPLAN alt sekmesi tıklanarak sisteme giriş sağlanır. 

http://www.manavgatram.meb.k12.tr/


RAMPLAN GİRİŞ SAYFASI 

• Giriş sayfasında 
Bakanlığın rehberlik 
programı hazırlama 
ile ilgili temel 
esaslarına yer 
verilmiştir.  

• Uygulamamız da bu 
esaslar 
doğrultusunda 
hazırlanmıştır. 



RAMPLAN GİRİŞ SAYFASI 

• Okul Adı büyük harflerle girilmelidir. 
• Uygulama sayfasının açılması için mutlaka «Kademe» seçilmelidir. 
• Tüm bilgiler girildikten sonra «Program Hazırlamaya Başla» butonuna tıklanarak 

sisteme giriş sağlanır. 



RAMPLAN GİRİŞ SAYFASI 

• Gerekli bölümleri doldurup butonu tıkladıktan sonra kırmızı arka plan ile program 
hazırlama sayfasına yönlendirme uyarısı çıkar. Yaklaşık 5 saniye sonra uygulama 
sayfasına yönlendirilir. 



RAMPLAN ANA MENÜSÜ 

• İşlem Menüsünde; 

• Anasayfa : Uygulamanın anasayfasına yönlendirilir. Yukarda olduğu gibi eğer 
okulunuzun  adı menü araç çubuğunda yazıyorsa Ana sayfayı kullanmaya gerek 
yok. Eğer okul adınız yazmıyorsa Anasayfa tıklanır ve okul adı, kademe  işlemleri 
yapılarak siteme tekrar giriş yapılır. 

• Hedef Yazdır: Program hazırlandıktan sonra Hedef Yazdır sekmesine tıklanarak 
Yerel ve Özel hedefler seçilerek hedeflerin çıktısı alınabilir. 

• Sayfa Yenileme: Plan hazırlarken her ay için çalışmalar belirleneceğinden bir ay 
için program yapıp , pdf çıktısı alındıktan sonra yeni bir ay için program 
hazırlanmadan önce verileri silmek amacıyla Sayfanın yenilenmesi gerekecektir.  



PROGRAM HAZIRLAMA SAYFASI 

• Program hazırlama sayfasında her ay için yapılabilecek toplam 20 çalışma mevcuttur. 

Yaptığınız programın pdf 
çıktısında okul adının 
yazılması için okul adının 
adres çubuğunda yazılı 
olması gerekir. 



PROGRAM HAZIRLAMA SAYFASI 

• Program hangi ay için yapılacaksa öncelikle ay seçimi yapılır. 
• Daha sonra çalışma bölümleri doldurulur. 



PROGRAM HAZIRLAMA SAYFASI 

• Programda her ay için 20 
çalışma planlanabilmektedir. 

• Çalışmaları açmak için yanındaki 
kutucuğu tıklamanız yeterli 
olacaktır. 

• Her ay için 20 çalışmanın 20 sini 
de doldurmak zorunda 
değilsiniz. 

• İhtiyaca göre 5, 12, 18 çalışma 
planlayabilirsiniz. 

• Uymanız gereken tek kural 
çalışmaları sırasıyla doldurmanız 
olacaktır. 



PROGRAM HAZIRLAMA SAYFASI 

• Çalışmayı 
açtıktan sonra 
ilgili alanları 
dolduruyoruz.   



PROGRAM HAZIRLAMA SAYFASI 

• İhtiyaç doğrultusunda Çalışmalarınızı doldurduktan sonra «Programın PDF Dökümünü Al» 
tıklanarak hazırlamış olduğunuz programın çıktısını alabilirsiniz. 



PROGRAM HAZIRLAMA SAYFASI 

• «Programın PDF Dökümünü Al» butonuna tıkladıktan sonra pdf sayfası ekrana gelir. 
Hazırladığınız dokümanı yazdırabilir yada kaydedebilirsiniz. 



PROGRAM HAZIRLAMA SAYFASI 

• PDF sayfasının görüntülendiği sayfadan çıkıp başka bir ay için program hazırlamak 
istiyorsanız önce browser dan geri tuşuna tıklayın.  

• Sonra anamenü araç çubuğundan «Sayfa Yenile» sekmesi tıklanarak veriler temizleyin. 
• Her ay için bu işlemleri takip ederek programınızı tamamlayabilirsiniz. 
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HEDEFLERİ YAZDIRMA 



HEDEFLERİ YAZDIRMA 

• Anamenüden «Hedef Yazdır» sekmesi tıklanarak; 
• Yerel Hedefler 
• Özel Hedefler seçilebilir. 

• Genel Hedefler tüm okullar için aynı olduğundan onlar  otomatik olarak pdf dokümanına 
gelecektir. 

• Hedef Yazdır sekmesine tıklamadan önce okulunuzun adının sekmede yazılı olmasına 
dikkat edin. Yazılı değilse Anasayfa sekmesinden tekrardan giriş yapın. 



HEDEFLERİ YAZDIRMA 

• «Hedef Yazdır» sekmesine tıkladıktan sonra karşımıza Yerel ve Özel hedefleri seçeceğimiz 
sayfa gelecek.  

• Genel hedefler bakanlık tarafından belirlendiğinden bu hedefler pdf dokümanına otomatik 
olarak gelecektir. 



HEDEFLERİ YAZDIRMA 

• Sayfamızda yerel ve özel hedefleri seçtikten sonra «Hedeflerin PDF Dökümünü Al» 
butonuna tıklayarak hazırladığımız Hedef listesinin pdf çıktısını alabiliriz. 



HEDEFLERİ YAZDIRMA 

• «Hedeflerin PDF Dökümünü Al» butonuna tıklandığında ekrana pdf formatında bir hedef 
listesi gelecektir. Listede bir hata yoksa yazdırma yada kaydetme işlemi ile süreci 
sonlandırabilirsiniz. 
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OTURUM SONLANDIRMA 



OTURUMU SONLANDIRMA 

• Sistemde üyelik modülü bulunmadığı için uygulamadan çıkış sekmesine yer 
verilmemiştir. 

• Menü çubuğunda okulunuzun adı yazması oturumu başlattığınız anlamına geliyor.  
• Oturumu başlattıktan sonra bütün işlemleri yapabilirsiniz. 
• Oturumunuzun sonlandığını Menü çubuğundan okulunuzun isminin silindiğinde 

anlayabilirsiniz. 
• Kendi isteğiniz ile oturumu sonlandırmak istiyorsanız web browser ınızı (mozilla, 

chrome vb.) kapatmanız gerekecektir. 




