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ADIM ADIM BORDO PROGRAMI 

 

 

1- YENİ ÇALIŞMA VE DERS YILI EKLEMEK 
a. “Çalışma (KURUM) Seçimi” ekranında;  
b. İşlem yapacağımız ders yılını ekleyeceğiz. Sol alt taraftan 

“Çalışma Ekle” ye basınız ve örneğin “2021-2022” yazınız. 
c. Sağ alt taraftan “Ders Yılı Ekle” ye basınız ve “2021-2022”yi 

seçiniz ve Hesap dönemini doğru olarak seçiniz. 
d. Sağ alttan “Tamam” a basarak çalışmanın içine girin. 

 
2- KURUM VE SİGORTA BİLGİLERİNİN DÜZENLENMESİ 

a. “Kurum” menüsünden “Kurum Bilgisi” ne basınız. 
b. Alt taraftan “Önceki Yıldan/Kurumda Al” a basınız. Bilgiler 

gelmez ise, bilgilerini doldurunuz. 
c. Tekrar “Kurum” menüsünden “Sigorta Kurum Bilgileri”ne 

basınız. 
d. Alt taraftan “Önceki Yıldan/Kurumda Al” a basınız. Bilgiler 

gelmez ise, okulun SGK Sicil numarasını giriniz. 
e. Alt taraftaki “Sigortalı İşe giriş GÖREV kodu” İŞÇİ olarak seçili 

değilse sağdan “Bul” a basıp İŞÇİ yi seçiniz. 
 

3- LİSTELERDEKİ BAŞLIK VE ONAY BİLGİLERİNİN AYARLANMASI 
a. “Kurum” menüsünden “Liste Başlık ve Onay Bilgileri” ne basıp 

gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. 

b. Sol taraftan “Başlıklar Listelerde Çıksın” ve “Onaylar Listelerde 
Çıksın” ı işaretleyiniz. 

c. Alt taraftan “Tüm Listelere Aktar” a basıp Kayıt edip 
çıkabilirsiniz. 
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4- ÖĞRETMEN BİLGİLERİNİN KAYIT EDİLMESİ 

Diğer YABİL programlarını kullanmıyorsanız (a-) adımına geçiniz. Eğer 
kullanıyorsanız, öğretmen bilgilerini otomatik diğer programdan 
alabilirsiniz 

 Sağ üst taraftan “Toplu İşlemlere” basıp, Öğretmenleri Ek Ders 
Ücret / Sınıf Ders Dağıtım programından alabilirsiniz. Herhangi birisine 
basıp, sırayla; 

1- Çalışma Göster 
2- Öğretmenleri Göster (Aktarmak istediğiniz Öğretmenleri 

İşaretleyiniz) 
3- Bilgileri Al a basarak öğretmenleri otomatik kayıt edebilirsiniz. 

  

  

a- Üst menüden “Öğretmenler” Öğretmen bilgileri eksiksiz giriniz. 
i- Adı 
ii- Soyadı 
iii- TC Kimlik Numarası 
iv- Alan ve Görev Kodlarını (Eğer “Bul” a bastığınızda liste boş 

ise; Üst menüden Alan/Görev/Bank menüsünde girip 
gerekli eklemeleri yapabilirsiniz. 

b- Özlük/Banka Banka Bilgisi kısmındaki; 
i- Öğretmen Emekli ise “EMEKLİ” yi işaretleyiniz. Usta 

Öğretici ise “Usta Öğretici”yi işaretleyiniz. Normal ücretli 
öğretmense seçenekleri işaretlemeyiniz boş bırakınız. 

ii- “Asgari Geçim İndirimi” kısmından “Bul” a basarak gerekli 
indirimi seçiniz. 
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iii- Sağ taraftaki Banka bilgilerini doldurunuz. 
c- SGK Sigorta Bilgisi kısmındaki; 

i- Öğretmenin “Sigorta Giriş” tarihini, 
ii- “SGK Meslek Bilgisini” doldurunuz. 

 

 


