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1- KURUM İŞLEMLERİ 
Program yeni kurulduğunda ve ya yeni dönem için  

a. Sol alttan “Kurum Ekle” ye basınız. Kurum Adına örnek olarak;  
2022-2023 9. 10. 11. Sınıflar (İşletmeye Gitmeyenler) yazabilirsiniz. Bu kurumun 
içinde AMP 9. 10. 11. Sınıflar dışında işletmeye gitmenyen ATP öğrencileri ve 
işletmeye gitmeyen Açık Lise öğrencileride olabilir. 
 

b. Sağ alttan “Ders Yılı Ekle” ye basıp Ders yılını seçip “Tamam” a basıp ekleyiniz 
 

c. Sol alttan tekrar “Kurum Ekle” ye basınız ve işletmeye giden öğrenciler için 
kurum oluşturunuz. Örnek; 2022-2023 12. Sınıflar (İşletmeye Gidenler) olarak 
kurumu oluşturunuz. Bu krurumda AMP 12 ler dışında, işletmeye giden ATP ve 
işletmeye giden Açık Lise öğrencileri de olabilir. 

 
d. Sağ alttan “Ders Yılı Ekle” ye basıp Ders yılını seçip “Tamam” a basıp ekleyiniz. 

 
Kurum İşlemleri başarı şekilde tamamlandı. Oluşturduğumuz 2022-2023 9. 10. 11. 
Sınıflar (İşletmeye Gitmeyenler) seçip aşağıdan “Tamam” a basıp aşağıdaki adımları 
izleyiniz. 
 
 

2- SABİT BİLGİLER 
 
Aşağıdaki işlemleri oluşturduğumuz 2 kurum için ayrı ayrı yapınız. 

a. Üst menüden “Sabit Bilgiler” e basıp “Kurum Bilgileri”ni seçiniz. 
 

b. Kurum bilileri doldurunuz. 
 

c. Üst menüden tekrar “Sabit Bilgiler” e basıp “Sigorta Bilgileri”ne giriniz. 
i. “İş Yeri Sicil Numarasını” eksiksiz doldurunuz. 

ii. Sol taraftan “Ders yılını” ve ders yılının “Başlama ve Bitiş tarihleri”ni 
doldurunuz.  

iii. Sağ taraftaki “ Bildirge için Bilgiler” kısmında;  
 

1. Eğer başta 2022-2023 9. 10. 11. Sınıflar (İşletmeye Gitmeyenler) 
kurumunu seçtiysek “9. 10. 11. Sınıflar: Alan Eğitimi” ni seçip sağ 
alttan kayıot ediniz. 
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2. Eğer başta 2022-2023 12. Sınıflar (İşletmeye Gidenler) kurumunu 
seçtiysek “Kış Beceri Eğitimi” ni seçip sağ alttan kayıt edip çıkınız. 
 

SABİT BİLGİLER işlemlerinin altındaki işlemleri oluşturduğumuz 2 kurum için de eksiksiz yapınız. 
 

3- ÖĞRENCİLERİN E-OKULDA ALINMASI 
 
Üst Menüden “Kurum” a basıp “Kurum Seç” e girip. Oluşturduğumuz 2022-2023 9. 10. 
11. Sınıflar (İşletmeye Gitmeyenler) kurumuna giriniz (Seçip aşağıdan “Tamam” a 
basınız.) 

a. Üst Menüden sağ taraftaki “İnternet” e basıp “İnternetten Öğrenci ve 
Devamsızlık Alımı”na giriyoruz. 

b. Sol alt taraftan “Mebbis Anasayfa” ya basıp, mebbis şifrelerinizle giriş yapınız. 
c. Sonra Sol alt taraftaki “Mebbisten Eokula Geç” tuşuna basınız ve bir süre 

bekleyiniz. 
d. “Okul Türlerine” basıp bekleyiniz, sağ tarafında okul türlerini göreceksiniz (Ör: 

Anadolu Meslek Programı) 
e. “Okul Türleri” tuşunun sağındaki alandan, Öğrencileri almak istediğiniz okul 

türünü seçiniz ve bir süre bekleyiniz. 
f. Bir sağındaki “Sınıf Bilgileri” tuşuna basınız ve Açılan ekranda alt taraftan 

“Yenile/Güncelle” ye basınız. 
g. İşlem Tamamlandı uyarısına “Tamam” deyip, sağ alt taraftan “Kaydet”e basınız 

ve yanından çıkış yapınız. 
h. Alt taraftan “Öğrenci Bilgileri” ne basınız. Açılan ekranda “Yenile/Güncelle”ye 

basıp işlemin tamamlanmasını bekleyiniz. 
i. İşlem Tamamlandı uyarısına “Tamam” deyiniz ve sağ alttan “Kaydet” e basıp 

sonra “Çıkış”a basınız. 
j. “Öğrenci Detay Bilgileri” kısmını artık yapmanıza gerek yok.  

 
Öğrenci alım işlemi bitince “İşlem Tamamlandı” uyarsını göreceksiniz. “Tamam” a basın ve sonra 
alt menüden “ 
 
 
 

4- E-OKULDAN ALINAN ÖĞRENCİLERİN KURUMLARA AKTARILMASI 
 

a- Üst menüden “Kurum”a basıp “Kurum Seç”e tıklıyoruz ve 2022-2023 9. 10. 11. 
Sınıflar (İşletmeye Gitmeyenler) kurumunu seçiyoruz. 
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Aktarım işlemini ilk önce 2022-2023 9. 10. 11. Sınıflar (İşletmeye Gitmeyenler) 
kurumu için yapacağız. 

b- “Üst menüde “İnternet” e basıp, “İnternetten Alınan Öğrencilerin Aktarımı” na 
giriyoruz. 

c- Sağ taraftan “9. 10. 11. Sınıf Öğrencilerini Göster” i işaretliyoruz. 
d- Toplam öğrenci mevcudunu sayfanın aşağısına inerek kontrol ettikten sonra sağ 

alt taraftaki “İşaretli Öğrencileri Kayıtlı Öğrenciler Arasına Aktar – Güncelle” ya 
basınız. 

İşlem başarı ile tamamlandı. Üst Menüden “Sınıflar” Menüsünden “Sınıf Bilgileri” ne girip 
sınıfları ve mevcutları kontrol edebilirsiniz.  
 
Diğer kurumda da aynı işlemler yapılmalıdır. Bunun için aşağıdaki adımları takip ediniz. 
 

a- Üst menüden “Kurum”a basıp “Kurum Seç”e tıklıyoruz ve 2022-2023 12. Sınıflar 
(İşletmeye Gidenler) kurumunu seçiyoruz. 

b- “Üst menüde “İnternet” e basıp, “İnternetten Alınan Öğrencilerin Aktarımı” na 
giriyoruz. 

c- Sağ taraftan “12. Sınıf Öğrencilerini Göster” i işaretliyoruz. 
d- Toplam öğrenci mevcudunu sayfanın aşağısına inerek kontrol ettikten sonra sağ alt 

taraftaki “İşaretli Öğrencileri Kayıtlı Öğrenciler Arasına Aktar – Güncelle” ya basınız. 
Toplam öğrenci mevcudunu sayfanın aşağısına inerek kontrol ettikten sonra sağ alt taraftaki 
“İşaretli Öğrencileri Kayıtlı Öğrenciler Arasına Aktar – Güncelle” ya basınız. 
 
 
BU İŞLEMLER BİTTİKTEN SONRA ÖĞRENCİLERİN DOĞUM TARİHLERİN VE VELİ BİLGİLERİNİ 
AKTARMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLARI İZLEYİNİZ 
 

I. E-OKULDAN EXCEL DOSYALARININ İNDİRİLMESİ 
 
Öğrencilerin Doğum Tarihleri için gerekli Excel dosyasını; 

a. E-Okuldan -> Ortaöğretim Öğrenci İşlemleri -> Yazdır -> Raporlar -> Gösterici 
seçenekleri:HTML5(Word, Excel) -> 00G01001R070 nolu rapor – Şube Listesi 
(Doğum Tarihi /Yaş) -> Excel Sadece Veri yi seçerek raporu masaüstüne indiriniz. 

 

Öğrencilerin Nüfus Bilgileri için gerekli excel dosyasını almadan önce 
Masaüstünde yeni bir klasör açınız ve adını NÜFUS olarak değiştiriniz; 
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a. E-Okuldan -> Ortaöğretim Öğrenci İşlemleri -> Yazdır -> Raporlar -> Gösterici 
seçenekleri:HTML5(Word, Excel) -> 00G01001R094 nolu rapor – Künye Defteri -> 
Excel Sadece Veri yi seçerek Sınıfların raporlarını teker teker masaüstündeki 
NÜFUS klasörüne kayıt ediniz. En sonunda klasörde, şube sayınız kadar Excel 
dosyası olmalı. 

Raporları indirdikten sonra programa yükleyerek bilgileri alacağız. 
 

II. EXCEL DOSYALARININ YÜKLENMESİ 
 
Doğun Tarihi bilgilerini; 

a. Toplu İşlemler menüsünde “Öğrenci Doğum Tarihi İşleme (eokul – 
Excel) giriniz. 

b. Sağ taraftaki Seç e basıp masaüstüne kaydettiğimiz 00G1001070 nolu 
raporu seçiniz. 

c. Sağ taraftaki Öğrencileri Göster tuşuna basıp bekleyiniz. 
d. Öğrenciler listelendikten sonra aşağıdan İşaretli Öğrencilere Doğum 

Tarihini Kaydet butonuna basınız. 
 

Nüfus Bilgilerini; 
a. Toplu İşlemler menüsünde “Öğrenci Nüfus Bilgisi İşleme (eokul – 

Excel) giriniz. 
b. Sağ taraftan 1. Sıradan başlayarak Dosya Seç e basıp 

masaüstündeki NÜFUS klasöründe kaydettiğimiz 00G01001R094 
nolu raporların hepsini ayrı ayrı seçiniz. 

c. Sağ taraftaki Öğrencileri Göster tuşuna basıp bekleyiniz. 
d. Öğrenciler listelendikten sonra aşağıdan İşaretli Öğrencilere Nüfus 

Bilgilerini Kaydet butonuna basınız. 
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5- ÖĞRENCİLERİN SİGORTA GİRİŞ TARİHLERİNİN SGK’DAN ÇEKİLİP İŞLENMESİ 

Sene sonunda TÜM öğrenciler sigortadan çıkış yapıldıysa bu 
adımı yapmaya gerek YOKTUR. 6- numaralı Adıma Geçiniz.  

A- “Kurum” menüsünde “Kurum Seç” i tıklayıp 2022-2023 9. 10. 11. Sınıflar 

(İşletmeye Gitmeyenler) kurumu seçiniz aşağıdaki adımları takip ediniz.  
1- Üst menüden “Sigorta” ya tıklayıp “SGK Sigorta Giriş-Çıkış Sabitleri” ne giriniz. 
2- Alt taraftaki kullanıcı adı ve şifre bölümlerini eksiksiz doldurunuz ve kayıt edip 

çıkınız. 
3- Üst menüden tekrar “Sigorta” basıp “SGK Giriş Görüntüleme” ye giriniz. 
4- Açılan ekranda sol alt taraftan “e-bildirge Şifre Sayfası” na tıklayınız.  
5- Kullanıcı Adı ve şifreleri (c-) adımında kaydettiğimiz için şifreler hazır olarak geldi. 

“Giriş” e basarak sigorta sayfasına giriş yapınız. Eğer giriş yapamıyorsanız kullanıcı 
adını ve şifreleriniz kontrol ederek tekrar giriniz. 

6- Giriş yaptıktan sonra sağ taraftan “Öğrencileri Seç” butonuna basınız. Açılan 
ekranda sol üst tarafta tüm sınıfların seçili olduğundan emin olun ve sağ taraftan 
“Öğrencileri Göstere” basınız. 

7- Öğrenciler alt tarafa listelenecektir. En aşağıya inip toplam öğrenci sayısını 
kontrol ediniz. Devam etmek için sağ alt taraftan “İşaretli Öğrencileri Önceki 
Ekrana Aktar”a basınız. 

8- Öğrenciler liste halinde bir önceki şifre girdiğimiz ekranın altına gelmiş olmalıdır. 
Aktarılan toplam öğrenci sayısını listenin alt tarafına inerek kontrol edebilirsiniz. 

9- Sol taraftan “Sigorta Giriş GÖRÜNTÜLEME İşlemi Yap” a basıp bekleyiniz. 
Program, öğrencilerin sigorta girişleri varsa tarihleri getirecektir. “İşlem 
tamamlandı” mesajına tamam deyip, sağ alttan “Çıkış” yapınız. 

 
SGK dan kontrol ettiğimiz giriş tarihlerini, öğrencilere işlemek için alttaki adımları 
takiip ediniz. 

1- Üst menüden “Sigorta” ya tıklayınız ve “Sigorta Giriş Görüntüleme 
Listesi” ne giriniz. 

2- Sol üst taraftan sınıfların seçili olduğundan emin olunuz. 
3- Sağ menüden “Öğrencileri Göstere” bastığınızda öğrencileri sol tarafa 

listelenecektir. 
4- Alt taraftan “Tarihleri Kaydet” e basınız ve SGK dan çektiğimiz giriş 

tarihlerini öğrencilere işleyiniz. 
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5- Sağ taraftan tekrar “Öğrencileri Göster” e bastığınızda listelenen 
öğrencilerin herhangi bir giriş tarihi bulunmamaktadır. Bu öğrencilere 
sigorta girişi yapılmalıdır. İsterseniz sağ taraftan “Yazdır” butonuna 
basarak bir çıktı alabilirsiniz. 

B- Kurum menüsünde “Kurum Seç”e basıp 2022-2023 12. Sınıflar (İşletmeye 

Gidenler) kurumunu seçiniz. İşletmeye giden öğrencilerinde sgk girişlerini kontrol edip 
işlemek için alttaki adımları takip ediniz. 

 
1- Üst menüden “Sigorta” ya tıklayıp “SGK Sigorta Giriş-Çıkış Sabitleri” ne giriniz. 
2- Alt taraftaki kullanıcı adı ve şifre bölümlerini eksiksiz doldurunuz ve kayıt edip 

çıkınız. 
3- Üst menüden tekrar “Sigorta” basıp “SGK Giriş Görüntüleme” ye giriniz. 
4- Açılan ekranda sol alt taraftan “e-bildirge Şifre Sayfası” na tıklayınız.  
5- Kullanıcı Adı ve şifreleri (c-) adımında kaydettiğimiz için şifreler hazır olarak geldi. 

“Giriş” e basarak sigorta sayfasına giriş yapınız. Eğer giriş yapamıyorsanız kullanıcı 
adını ve şifreleriniz kontrol ederek tekrar giriniz. 

6- Giriş yaptıktan sonra sağ taraftan “Öğrencileri Seç” butonuna basınız. Açılan 
ekranda sol üst tarafta tüm sınıfların seçili olduğundan emin olun ve sağ taraftan 
“Öğrencileri Göstere” basınız. 

7- Öğrenciler alt tarafa listelenecektir. En aşağıya inip toplam öğrenci sayısını kontrol 
ediniz. Devam etmek için sağ alt taraftan “İşaretli Öğrencileri Önceki Ekrana Aktar”a 
basınız. 

8- Öğrenciler liste halinde bir önceki şifre girdiğimiz ekranın altına gelmiş olmalıdır. 
Aktarılan toplam öğrenci sayısını listenin alt tarafına inerek kontrol edebilirsiniz. 

9- Sol taraftan “Sigorta Giriş GÖRÜNTÜLEME İşlemi Yap” a basıp bekleyiniz. Program, 
öğrencilerin sigorta girişleri varsa tarihleri getirecektir. “İşlem tamamlandı” 
mesajına tamam deyip, sağ alttan “Çıkış” yapınız. 

 
SGK dan kontrol ettiğimiz giriş tarihlerini, öğrencilere işlemek için alttaki adımları 
takiip ediniz. 
Üst menüden “Sigorta” ya tıklayınız ve “Sigorta Giriş Görüntüleme Listesi” ne 
giriniz. 

1- Sol üst taraftan sınıfların seçili olduğundan emin olunuz. 
2- Sağ menüden “Öğrencileri Göstere” bastığınızda öğrencileri sol tarafa 

listelenecektir. 
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3- Alt taraftan “Tarihleri Kaydet” e basınız ve SGK dan çektiğimiz giriş 
tarihlerini öğrencilere işleyiniz. 

4- Sağ taraftan tekrar “Öğrencileri Göster” e bastığınızda listelenen 
öğrencilerin herhangi bir giriş tarihi bulunmamaktadır. Bu öğrencilere 
sigorta girişi yapılmalıdır. İsterseniz sağ taraftan “Yazdır” butonuna 
basarak bir çıktı alabilirsiniz. 
 

İşlemler tamamlanmıştır. Sonraki adımlara geçiniz.  
 

6 – SİGORTA GİRİŞİ OLMAYAN ÖĞRENCİLERİN TOPLU SGK GİRİŞ İŞLEMLERİ 
 
 Aşağıdaki adımları 2022-2023 9. 10. 11. Sınıflar ve 12. Sınıflar için ayrı ayrı 
yapınız; 
Toplu İşlemler menüsünden “Öğrencilere Sigorta Giriş Tarihi işleme” ye giriniz. 

A- Sağ taraftan Öğrencileri göstere basınız. 
B- “Öğrencileri Göster” tuşunun altındaki alana sgk giriş tarihini yazınız. 

12.09.2022 
C- Sağ alttaki “Bu Tarihli, İşaretli Öğrencilere Sigorta Başlama Tarihi Olarak 

Kaydet” e basarak SGK Giriş tarihini işleyiniz. 
 
Üst taraftaki “Sigorta” menüsünden “Sigorta Giriş Toplu XML Dosyası Hazırlama” 
ya giriniz. 

A- Sağ üst taraftan Toplu giriş yapacağınız tarihi tikleyiniz. 
B- Sağ taraftan “Öğrencileri Göster” e basınız. 
C- Sağ alt taraftan “Toplu İşe Giriş XML Dosyası Hazırla” ya basıp masaüstüne 

kayıt ediniz. (Örnek dosya ismi: 91011Giris) 
 

 

 

https://uyg.sgk.gov.tr/SgkTescil4a/ web sitesine SGK şifrelerinizle giriş 

Giriş yaptıktan sonra;  
a. Talep İşlemleri -> Talep yükleme -> İşte Giriş talebi yükleme ye giriniz. 

https://uyg.sgk.gov.tr/SgkTescil4a/
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b. “Toplu İşe Giriş için XML Dosya Seç” e basınız ve Masaüstüne Kayıt 
ettiğimiz toplu giriş dosyasını seçiniz.  

c. Sağ tarafındaki “Dosya Yükle” ye basınız. 
d. “ İşe giriş talebi kaydedildi.” yazısını göreceksiniz ve sol alt taraftan 

“Talepleri Görüntüle” ye basınız. 
e. Öğrencileri Liste halinde göreceksiniz. Aşağıdaki adımları listede 

öğrenci kalmayana kadar tekrar ediniz. 
 

ADIM 1 - Sağ alt taraftan “Görüntülenecek Kayıt Sayısını” 

100 olarak seçiniz. 

ADIM 2 - Alt taraftan “Seçili Talepleri Onayla” ya 1(bir) kere 

basınız ve bekleyiniz.(Sistem yavaş olabiliyor, fazla basarsanız 
hata verecektir. Lütfen 1 kere basıp bekleyiniz.) 

ADIM 3 - İlk 100 öğrenciyi başarılı bir şekilde çıktıktan sonra. 

100 öğrenciniz çıkış evraklarını kaydetmek için Alt taraftan 
“Toplu PDF Döküm” e basınız ve bekleyiniz.  

ADIM 4 – PDF indikten sonra sol alt taraftan “Talepleri 

Görüntüle” ye basınız ve ADIM 1 e dönüp işlemleri öğrenciler bitene 
kadar tekrar ediniz. 

 
 
 7- İŞLETMELERİN PROGRAMA KAYIT EDİLMESİ 

a- Üst taraftan “İşletmeler” menüsünden “İşletme Bilgileri” ne basınız. 
b- Gerekli işletme bilgilerini eksiksiz doldurunuz. 

 
 8- ÖGRETMENLERİN KAYIT EDİLMESİ 
  

a- Bir başka YABİL programı kullanıyorsanız, öğretmenleri aşağıdaki şekilde 
otomatik alabilirseniz. Yoksa, (b-) adımına geçiniz 
i- “Öğretmenler” menüsünden, “Öğretmenlerin Diğer Yabil 

Programalarından Alınması” na basınız. Öğretmenleri hangi YABİL 
programından almak istiyorsanız onu seçiniz. 
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ii- “Çalışma” göstere, ardından “Öğretmenleri Göster” e ve son 
olarak alt taraftan “Bilgileri Al” a basarak öğretmenleri programa 
aktarmış oluyoruz. Sıradaki işlemler için (c-) adımına geçiniz. 

b- “Öğretmenler” menüsünden “Öğretmen Bilgileri” ne basınız. 
i- Bilgileri eksiksiz doldurunuz ve kayıt ediniz. 
ii- Alan bilgisi kısmı boş olarak geliyorsa; Üst menüden “Alanlar” a 

basarak “Öğretmen Alan Bilgileri (Branş)” a giriniz. Alan/Branşları 
buraya kayıt edebilirsiniz. 

 
 
8- ÖĞRENCİLERE ÖĞRETMEN ve İŞLETME ATANMASI 

a- Üst menüden “Öğrenciler” e basıp “Öğrencilere İşletme ve Öğretmen 
Atama” ya giriniz. 

b- Öğrenciyi seçip,  
i- Sol alt taraftan öğretmeni seçip “Öğretmen Ata” ya basıp 

öğretmeni öğrenciye atayabilirsiniz. Atanan öğretmeni öğrenciden 
çıkarmak için, sağ taraftan “Öğrenciden Öğretmen Çıkar” a basınız. 

ii- Sağ alt taraftan İşletmeyi seçip “İşletme Ata” ya basıp işletmeyi 
öğrenciye atayabilirsiniz. Atanan işletmeyi değiştirmek için sağ 
taraftan “Öğrenciden İşletmeyi Çıkar” a basınız. 

Tüm öğrencilerin atama işlemleri bittikten sonra öğretmenin işletme 
günlerini belirlemek için sonraki adıma geçiniz. 

 
 
 

 
9- ÖĞRETMENİN İŞLETME GÜNLERİNİN BELİRLENMESİ 
 Öğretmenler menüsünden, Öğretmenlerin İşletme Günlerine giriniz; 
 
Eğer YABİL Ders Dağıtım programı kullanıyorsanız ve öğretmen maaş-ücretleri 
kısmında işletme ücretleri günlere işlendiyse; öğretmenin işletmeye gittiği saatler 
soldaki ekranda yeşil işaretli olarak belirecektir. 

a- Sol taraftan öğretmeni seçiniz. 
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b- Sol alt taraftan öğretmenin gideceği işletmeyi seçiniz. 
c- Sonra sağdaki tabloda, öğretmenin o işletmeye hangi saat aralığında 

gideceğini seçiniz ve orta taraftan “Ekle” ye basınız. (Örnek: Öğretmen X 
işletmesine salı günü 2-4 saatte gidiyorsa; 2. Saatten 4. Saate kadar 
işaretleyiniz ve orta taraftan “Ekle” ye basınız. 2. 3.  ve 4. Saatlerde ilgili 
işletmenin adını göreceksiniz. Alt tarafta ise Salı 9:30-12:30 olarak 
görebilirsiniz) 

Öğretmenin tüm işletmelerini işledikten sonra, diğer öğretmelere geçiniz ve işlem 
adımlarını tekrarlayınız. 
 
10- KORDİNATÖRLÜK EVRAKLARININ ÇIKARILMASI VE BELGE TAKİBİ 
 Öğretmenlerin işletme günleri belirlendikten sonra “Listeler” bölümünden 
Günlük, Aylık Rehberlik formlarını çıkartabilirsiniz. 
 
 Teslim edilen evrakların takibini; 

a- “Öğretmenler” menüsünden “Öğretmen Gelen Belge Takibi” 
giriniz. 

b- Sol üst taraftan gelen evrakın türünü seçip, sağ taraftan ay bilgisini 
seçiniz. 

c- Sağ alt taraftan ilgili belgeyi bulup, “Belge Geldi” tuşuna basınız. 
 

Belge takibini Barkod okuyucu ile yapmak istiyorsanız; 
a- “Öğretmenler” menüsünden, “Öğretmenler Gelen Belge Takibi – 

Barkod” a giriniz. 
b- Evrakın üzerindeki barkodu; basit bir barkod okuyucu ile okutup, 

belgeyi otomatik olarak geldi diye işaretleyebilirsiniz. 
 


