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YENİ DERS PROGRAMI YAPTIM. ÜCRETE NASIL 
AKTARIRIM? 

 
 

1- Sınıf Ders Dağıtım Programında Yapılacak İşlemler 
 

a. Sınıf Ders Dağıtım “SDD” programını açarak aktarmak 
istediğiniz ders programını seçiyoruz. 

b. Üst taraftaki “Öğretmenler” menüsünden Maaş-Ücret 
İşlemlerine giriyoruz. 

c. Sağ alt taraftaki “Otomatik İşaret Sabitleri” ne basıp “Ücret 
Program Yolu” nun ve “Çalışma Kodu” kısmında ders yılının 
doğru olarak seçildiğinden emin olunuz. Eğer program yolu 
boş veya yanlış ise, üst taraftaki “Ücret Bağlantısı var” 
kısmındaki tiki kaldırıp tekrar işaretleyiniz. Program Ücret 
yolunu otomatik doldurulacaktır. Sonra alt satırdaki “Çalışma 
Kodu” satırında sağ taraftan seç e tıklayarak ilgili ders yılını 
seçiniz. Sağ alttan kaydedip çıkabilirsiniz. 

d. Sol alt taraftaki “Tümünü otomatik İşaretle” ye basıp; 
programın, ücretleri otomatik renklendirmesini bekleyiniz. 

e. Hata veren ve yanında kırmızı işaret olan öğretmenlerin 
ücretlerini kontrol ediniz ve gerekli düzeltmeleri yapınız. 

Yeni gelen ve ücret programında kayıtlı olmayan öğretmenleri, ilk 
önce Ücret programına kaydediniz ve Ders Programında öğretmenin 
renklendirme işlemlerini yapınız.(d- adımını tekrar yapınız) 
Ders programı kısmındaki işlemleriniz tamamlandı. Ek Ders Ücret 
Programını açarak aşağıdaki adımları takip ediniz. 
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2- Ek Ders Ücret Programında Yapılacak İşlemler 
    

a- İlgili ders yılını seçerek, üst menüdeki “Haftalık Programlar” a 
basıp, “Haftalık Program Tanımla”ya giriniz. 

b- Yeni ders programının geçerli olduğu tarihi “Başlama Tarihi” 
ne yazınız. Programın başlama gününün Pazartesi olmasına 
dikkat ediniz. 

c- Bitiş Tarihi ise okulun bitiş tarihi olmalıdır. 
d- “Açıklama” kısmına istediğiniz açıklamayı yazınız. 
e- “Sınıf Ders Dağıtım Bağlantısı var” kısmını işaretleyiniz. 

İşaretledikten sonra sağ taraftan hangi ders programını 
aktarmak istiyorsanız, seçip sol taraftan “Kaydet” e basınız.  

Eğer bağlantısı var tıklandığında sağ tarafta ders programlarını 
göremiyorsanız, “SDD Program Yolu Belirle” ye basıp, ders 
programının yüklü olduğu klasörü seçiniz. (Örnek: 
C:\\YABIL/SDD) 
Kaydettikten sonra alt tarafta programı göreceksiniz. Sonra sağ 
alt taraftan çıkışa basınız. 
a- Üst menüden tekrar “Haftalık Programlar” a basıp ve 

“Öğretmenlere Program Atamaya” girin. 
b- Üst taraftan az önce kaydettiğimiz programı seçip, orta 

taraftan “Tüm İşaretlileri Programa Ekle” ye basınız. 
Öğretmenler sağdan, sol tarafa geçecektir. Okuldan ayrılan 
öğretmenler içi uyarı mesajı çıkıyor olabilir, tamam deyip 
devam ediniz.  
 
Yeni Program öğretmenlere aktarıldı. Aktarılan ücretlerin 
kontrolü ve düzenleme yapmak için aşağıdaki adımları takip 
ediniz. 
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c- Programları Öğretmenlere aktardıktan sonra kontrol için; 
“Öğretmenler” menüsünden “Öğretmenlerin Haftalık 
Programları” na giriniz. 

d- Öğretmenin üzerine geldiğinizde, sağ üst tarafta öğretmene 
eklediğimiz programı göreceksiniz. 

e- Tabloda ise öğretmenin ücretlerini göreceksiniz. Sağ tarafta 
ise Maaş karşılıkları Ücretleri Nöbetleri vs… olarak ücret 
detaylarını ve toplamlarını görebilirsiniz. 

f- Öğretmene ücret eklemek istiyorsanız; örnek: Öğretmene 
P.tesi 12. 13. 14.ders saatlerine Açık Lise ücretlerini işleyelim 

a. Sağ taraftan “Tam Gün Tam Yıl” ücretini buluyoruz ve 
satırın sol tarafında “KK”(Kısa Kodu) yazan sütunda “T” 
olduğunu görüyoruz. 

b. P.tesi 12. saate tıklıyoruz ve klavyeden “T”ye üç kere 
basıyoruz. 12. 13. 14. saatlere ücretin işlendiğini 
görebilirsiniz. 
 

Fazla işlenen ücreti silmek için; 
Silmek istediğimiz Ücretin üzerine bir kere tıklıyoruz ve 

klavyeden boşluk tuşuna basıyoruz. 
 

g- Ücretleri listede görmek ve kontrol etmek için, üst menüden 
“Listelere” basıp Ücret Çizelgesi (Aylık)” a giriniz. 

h- Sol üst taraftan ilgili Ayı, sağ taraftan istediğiniz listeye almak 
istedikleriniz işaretleyiniz (Yönetici, Öğretmen, Rehber 
öğretmen, SGK 4-A, Kadrosu Başka Okulda …). 

i- Alt taraftaki “Ücret Çizelgesi 6” ya basıp listeyi alabilir ve 
kontrol edebilirsiniz. 

 


