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           Bu program sınıf, ders, öğretmen ve fiziki 
yerler ile çeşitli kısıtlama tanımlarını kullanarak 
okulun haftalık ders programı otomatik olarak 
hazırlar. Dağıtım öncesi öğretmenlerin ilgili gün 
ve saatlere ders ataması kapatılabildiği gibi 
istenilen derslerin ilgili yerlere çakılmasına ve 
dağıtım sonrasında programda değişiklik 
yapılmasına da müsaade eder. Yapılan 
çalışmaların değişik aşamalarda saklanabilmesi 
ise dinamik arşivleme sistemi ile mümkündür. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Programımız ilk ve orta dereceli okullarda haftalık ders programlarının yapımında okul yöneticilerine yardımcı materyal 
olarak üretilmiştir. 

2) Programın üretimi sürecinde değişik okul türleri ile yakından çalışılmış ve test süreci yaşanmıştır.    

3) Yabil SDD programı, MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 20.07. 2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile yayınladığı Ortaöğretim 
Kurumları ortak ve seçmeli ders çizelgesine tam uygundur. 

4) Programı herhangi bir bilgisayara kurduğunuzda ‘DEMO’ olarak çalışır. Bu haldeyken programa tüm bilgilerinizi 
işleyebilirsiniz. Yabil Genel Müdürlükten şifre alındığında da program yasal olarak tüm fonksiyonları ile kullanılır hale 
gelecektir.  

5) Programı okulunuzda farklı bilgisayarlara kurabilir, hatta evinize çalışmak için götürdüğünüz taşınır bilgisayarınıza da 
kurabilirsiniz. Bunun için ilave ücret talep etmiyoruz. 

6) Programı kurum içinde merkezi bir bilgisayara kurarak ağa bağlı diğer bilgisayarlardan da kullanabilirsiniz.    

7) Sınıflara TM / SOS / DİL gibi Alan/Dal veya grup ekleme imkanı ile ortak dersler ile Alan/Dal derslerini ayrı ayrı tarif 
edebilirsiniz. 

8) Seçmeli dersler nedeniyle sınıflarda oluşan bu farklı grupların ortak dersleri ile Alan/Dal derslerinin otomatik dağıtımını 
yaptırabilirsiniz.  

9) Dağıtım sonunda sınıfın farklı Alan/Dal veya gruplarının (TM,SOS,DİL) derslerinin aynı gün ve saatlere otomatik olarak 
yerleştiğini göreceksiniz.  

10) Gün içinde ortak dersler sabah olsun alan/dal dersleri sonra olsun, veya bunun tam tersi olsun diyebilirsiniz. 

11) Haftalık programda ortak dersler ile Alan/Dal dersleri grup halinde olsun diyerek, öğrenciler için ortak ve Alan/Dal  ders 
değişiminin gün içinde en fazla bir kez olmasını sağlayabilirsiniz. 

12) Öğretmenlerin hangi sınıfın öğretmeni olacağını otomatik buldurabilirsiniz.  

13) Sınırsız sayıda farklı program yapıp değişik isimlerde saklayabilirsiniz. 

14) Yapılan programı bozmadan kopyasını alıp üzerinde çalışabilirsiniz. 

15) Programı kullanırken herhangi bir ekranda yaptığınız seçim ve işaretlemeler otomatik olarak saklanır. Daha sonra aynı 
ekrana tekrar döndüğünüzde önceden yapmış olduğunuz tüm seçim ve işaretlemeler tekrar karşınıza gelir. 

16) Dağıtım öncesinde zümre ve branşlara göre ders yükü analizi ile boş öğretmen atama listesini elde çalışmak üzere 
yazıcıdan yazdırabilirsiniz. 

17) Aynı derse birden çok öğretmen ve fiziki yer atayabilirsiniz. 
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        Meslek liselerinde aynı sınıftaki farklı meslek dallarını kolayca 

tarif edebilir, ortak dersler ile her bir meslek dalının dersleri, 

öğretmenleri ve fiziki mekanlarını ayrı olarak tarif edebilirsiniz. Daha  

sonra sadece bir dalın ders programını yazdırdığınızda ortak dersler 

ile bu dala ait meslek derslerinin programını yazdırabilirsiniz.  
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18) İstediğiniz dersin tamamını veya belli saatleri için fiziki yer atayabilirsiniz. 

19) Derslik sayınız yeterli değilse dersliklerinizi farklı sınıfların kullanımı için planlayabilirsiniz. 

20) Laboratuar , spor salonu vb. fiziki yerlerin atandığı dersleri de otomatik yerleştirebilirsiniz. 

21) Sınıfın, öğretmenin veya fiziki yerin dersini programda istediğiniz yere değiştirilmemek kaydıyla çakabilirsiniz. 

22) Üzerinde değişiklik yaptığınız öğretmenin programını bundan sonra değiştirilmesin diye kilitleyebilirsiniz. 

23) Aynı gün ve saatte yapılmasını istediğiniz farklı sınıfların derslerini önceden planlayabilirsiniz. 

24) Öğle arası ile bölünmesini istemediğiniz dersleri işaretleyebilir veya hiçbir ders bölünemez diyebilirsiniz. 

25) Rehberlik ve Yönlendirme dersinin olduğu tüm sınıflarda bu dersin Çarşamba 6.saate olmasını istiyorsanız bunu uzun uzun 
uğraşmadan sadece bir hamle ile yapabilirsiniz. 

26) Öğretmene günde en fazla verilecek ders saati sayısını sınırlandırabilirsiniz. 

27) Öğretmenin programında istenen saatlerde ders olmasın diye kapatabilirsiniz. 

28) Bilgilerinizin yedeğini diske veya bir başka yedek ünitesine (flash disk) alabilirsiniz. 

29) Programa giriş yapacak farklı kullanıcıları kısıtlı yetkilerle tanımlayabilirsiniz. 

30) Öğretmenlere öğrenci kulübü ve sınıf öğretmenlikleri atayabilirsiniz. 

31) Nöbet yerlerini öğretmenin haftalık programını da görerek planlayabilirsiniz. İlgili güne düşen nöbetçi sayısını her an 
izleyebilirsiniz. 

32) Her öğretmene verilmek üzere el programlarını yazıcıdan yazdırabilirsiniz. 

33) Her listeye kendine özgü başlık ve onay bilgisi oluşturup daha sonraki kullanımlar için saklayabilirsiniz. 

34) Öğretmen programında maaş/ücret saatlerini işaretleyebilirsiniz. 

35) Öğretmenin haftalık programına işletme ziyareti yapacağı saatleri işaretleyebilir ve bunun öğretmene verilen el programına 
da yazılmasını isteyebilirsiniz. 

36) Sınıfın her Alan/Dal’ı için ortak dersleri ile birlikte haftalık programını yazıcıdan yazdırabilirsiniz. 

37) Okuldan ayrılan öğretmenin derslerini aynı branştaki diğer öğretmenlere çok basit bir işlemle paylaştırabilirsiniz. 

38) Yeni gelen öğretmene diğer öğretmenlerden ders aktarımını tek işlemde kolayca yapabiliriniz. 

39) Dağıtım öncesinde bilgilerdeki çelişkileri otomatik olarak programa inceletebilirsiniz. 

40) Daha önce kullanmış olduğunuz veya kullandığınız diğer programlardan Öğretmen, Sınıf, Ders, Atama, Tanımlı kısıtlamalar 
ile Haftalık program bilgilerini kolayca aktarabilirsiniz. 

41) Ders isimlerini girmek çok mu zor?  Kolay, program içinde tüm dersler kayıtlı. Kopyasını alabilirsiniz. 

42) Haftalık ders dağıtımı yapıldıktan sonra öğretmenlerin hangi sınıfın Sınıf Öğretmeni  olacağını bilgisayarınıza otomatik olarak 
yaptırabilirsiniz. Birkaç saniyede bilgisayar tarafından yapılan sınıf öğretmenliği atamasından hemen sonra Sınıf öğretmenleri 
listesini yazıcıdan yazdırabilirsiniz. 

43) Haftalık ders dağıtımı yapıldıktan sonra yine her öğretmenin programı üzerinde Maaş/Ücret işaretlemesini program öğretmen 
bazında otomatik olarak yapmaktadır.  

44) Fiziki mekan atamasını kısmen veya tamamen dağıtım sonrasına bırakabilirsiniz. İstediğiniz sınıfın tüm dersleri için veya 
işaretlediğiniz gündeki dersleri veya herhangi bir dersi için uygun fiziki mekanların program tarafından bulunmasını sağlayıp 
seçtiğiniz bir mekana topluca atama yapabilirsiniz. 
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