
  YABİL 3308                İşletmelerde Meslek Eğitimi Programı 

 

Bu program, 3308 sayılı yasa çerçevesinde 
işletmelere meslek eğitimi için öğrenci gönderen 
tüm meslek liseleri için üretilmiştir. Sene başında 

öğrenci bilgisini e-Okul dan alabildiği gibi her ay 
öğrenci devamsızlıklarını da e-Okuldan almaktadır. 
Yazılım kendi içinde SGK İşe giriş ve çıkış işlerinin  

elektronik olarak toplu yapılmasını sağlar. 
Koordinatör öğretmenlere verilecek evrakları A5 
boyutlarında yazdırılabilen yazılım  bu evrakların 

üzerine istenirse barkod da ekler. Öğretmenler 
tarafından geri getirilen evrakların barkod 
okuyucu ile okutulup hangi belgelerin geri 

dönmediğini otomatik olarak takip eder ve 
bölümlere göre  eksik evrak listesini de hazırlar.        

 

   
Çırak öğrencilerin tüm bilgilerini e-Okul sisteminden programa aktarabilirsiniz. Toplu 

olarak sigorta girişlerini ve çıkışlarını programın içinden yapabilirsiniz. Yıl sonunda toplu 
sigorta çıkışı yapılan öğrencilerin çıkış işlemlerinin yapılıp yapılmadığı program tarafından  
SGK ile yapılan otomatik kontrol işlemi ile sağlaması yapılmaktadır. Sigorta çıkışı 
yapılmayan, atlanan öğrenciler otomatik olarak program tarafından bulunur. SGK bilgileri 
ile yapılan bu sağlama işlemi aynı şekilde sigorta girişleri için de yapılmaktadır.  Her hafta 
veya her ay koordinatör öğretmenlere günlük/aylık görev formlarını yazıcıdan bar kodlu 
olarak yazdırabilirsiniz. Her ay öğrencilerin devamsızlıklarını e-Okul’dan alabilirsiniz. Aylık 
sigorta bildirimini xml olarak hazırlayıp e-bildirge sayfasına hatasız olarak 
gönderebilirsiniz.  Her ay yapılan sigorta işlemlerinde öğrenci sayıları her zaman sizin 
kontrolünüzdedir. Liste dışında kalan öğrenci sayısı ve bu öğrencilerin neden aylık sigorta 
primleri listesi dışında kaldığını o anda görebilirsiniz. Programa istediğiniz kadar farklı 
çalışma ekleyebilirsiniz. Örneğin EML ve Anadolu Meslek öğrencilerini ayrı ayrı takip 
edebilirsiniz. Ancak Aylık sigorta primleri yapılırken bu öğrencileri tek bir liste altında 
toplayabilirsiniz. İsterseniz EML ve Anadolu Meslek öğrencilerini tek bir havuza kaydedin. 
Aynı numaralı öğrencilerin EML ve Anadolu Meslek Lisesinde olması sizi düşündürmesin. 
Program aynı numaralı öğrencileri bir arada tutabiliyor.  

 
 
 
 
 
 
 

 

    Günlük Rehberlik Görev Formu                      Aylık Rehberlik Rapor Formu                    Koordinatör Öğretmen Aylık Görev Formu 

 
 

 

 

 

 
 



PROGRAM AÇIKLAMALARI: 
1) Programımız özellikle orta dereceli meslek liselerinde 3308 sayılı kanun kapsamında ÇIRAK ve STAJYER öğrenciler ile 

koordinatör öğretmenlerin iş ve işlem süreçlerini kontrol ve yönetmek amaçlı üretilmiştir.  

2) Program sene içinde ÇIRAK ve AÇIK LİSE öğrencileri ile YAZ STAJI süresince staj yapan öğrencilerin iş ve işlemleri için 
kullanılır. 

3) Program içinde ayrıca bir kurum açarak AÇIK LİSE öğrencilerinizi burada tutabilir veya normal ÇIRAK öğrencilerinizin 
arasına kaydedebilirsiniz. 

4) Yabil 3308 programı, Yabil Ücret programı  ve Yabil Ders Dağıtım programları ile tam uyumludur.  

5) 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. ( Sifre için Gsm: 05327444599 ) Demo konumunda girmiş olduğunuz bilgiler ise aynen korunur. 

6) Programı okulunuzda farklı bilgisayarlara kurabileceğiniz gibi merkezi bir ana bilgisayara da kurabilirsiniz. Hatta programı 
www.yabil.net sayfamızdan indirip taşınır bilgisayarınıza ve evinizdeki sabit bilgisayara kurabilirsiniz. 

7) Programı kurum içinde merkezi bir bilgisayara kurarak ağa bağlı diğer bilgisayarlardan da tanımladığınız yetkiler oranında 
kullandırabilirsiniz.        

8) Öğrenci bilgileri baştan girmek yerine e-Okul’dan aktarabilirsiniz. (Nüfus, Veli , Fotoğraf, Devamsızlık) 

9) Koordinatör öğretmen bilgisini tekrar girmeden Yabil ÜCRET programındaki hazır girilmiş bilgilerden  sadece meslek 
öğretmenlerini aktarabilirsiniz. 

10) Her okul türünüz için ayrı bir kurum açıp öğrencilerinizi ayrı takip edebilirsiniz. Bu durumda istediğiniz kurumların öğrencilerini 
tek listede toplayıp e-bildirge için tek bir XML oluşturabilirsiniz. 

11) Tüm okul türlerinize ait olan öğrencilerinizi tek kurum içinde toplayıp tek bir yerden işlem yapabilirsiniz. Bu durumda aynı okul 
numarasına sahip olan öğrenciler sorun çıkarmaz. 

12) Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi hazırlanırken liste dışı kalan öğrencilerin kimler olduğunu ve neden liste dışı kaldıklarını o 
anda görebilirsiniz. 

13) Aylık Sigorta Prim Bildirgesini SGK’ nın e-bildirge sayfasına aktarmak için XML dosyası hazırlayabilirsiniz. 

14) Koordinatör öğretmenlere verilmek üzere hazırlanacak tüm formlar A5 boyutunda yazdırılır.   

15) Koordinatör öğretmenler için hazırlanan tür formlar üzerinde bar kod tanımlaması bardır. 

16) İstenirse bu formların geri dönüşü bar kod cihazı ile okutularak evrak kontrol sistemini oluşturabilirsiniz. 

17) Öğrencilerin toplu olarak sigortaya giriş ve çıkış işlemlerini programdan çıkmadan yapabilirsiniz. 

18) Toplu olarak yapılan giriş veya çıkış işlemleri sonrasında öğrencilerin SGK sayfasından toplu kontrolünü yaparak çıkış işlemi 
yapılmayan veya giriş işlemi yapılmayan öğrencileri tespit edebilirsiniz. 

19) Aylar sonra sürpriz şekilde gelen SGK cezalarının bir çoğunun yıl sonunda öğrenci sigorta çıkışının unutulması veya 
atlanması sebebi ile geldiği bilinmektedir. Programımız bu durumu kontrol altına almak için tüm öğrencilerinizin sigorta 
çıkışının yapılıp yapılmadığını SGK’dan kontrol etmektedir. Eğer sigorta çıkışı yapılmayan öğrenci bulursa size bunu liste 
halinde verir. Üstelik yüzlerce öğrencinizin durumunu SGK’dan saniyeler içinde kontrol eder.  

20) Açık Lise öğrencilerini de diğer öğrenciler arasına kaydederek diğer öğrencilerle beraber işlemleyebilirsiniz.   

21) Staja giden öğrenciler için yeni bir çalışma açabilirsiniz. Bu öğrencilerin sigorta işlemlerini bağımsız olarak yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Yabil Yazılım Bilgisayar ve Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
6007/13 Sok. No:2 D:1 Karşıyaka / İZMİR   Tel: 0232.3698104 Gsm:0532.7444599 

 

http://www.yabil.net/

