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ÜCETLİ ÖĞRETMENLERİN AYLIK BORDRO VE SİGORTA 
İŞLEMLERİ 

 

1- Eğer Ek Ders Ücret Programını kullanıp ücretleri otomatik olarak 
aktarmıyorsanız (3.) adımdan devam ediniz. Ek Ders Ücret 
Programından ücretleri otomatik aktarmak için; Ek Ders Ücret 
Programında; 

a. “Listeler” menüsünden “Ücret Bordrosu için Bilgi Hazırla” ya 
basınız. 

 b. Aktarmak istediğiniz ücret dönemini kontrol ederek seçiniz. 

c. “Öğretmenleri Göster” e basarak listelenen öğretmenleri ve 
ücretleri kontrol ediniz. 

 d. Alt taraftan “Ücret Bordro için Bilgi Kaydet” e basınız. 

2- Ücretli Öğretmen Bordro Programında; 

a. “Aktarım” menüsünde “Öğretmen Ek Ders Sayılarının 
Alınması”na basınız. 

b. Hangi Ayın ücretleri aktarmak istiyorsanız tarihleri kontrol ederek 
seçiniz. 

 c. “Çalışma Göster” e basınız ve ilgili çalışmayı seçiniz. 

d. “Öğretmeleri Göster” e basarak, aşağıdan “Günlük Detayları Al” 
a basınız ve “Evet/Yes” e  basıp kayıt işlemini yapınız ve (4.) adıma 
geçiniz.  

 

3- “Öğretmenler” menüsünden “Öğretmen Bilgileri”ne giriniz. Ücretini 
işleyeceğiniz öğretmeni, sol üst taraftan * işaretine basarak seçiniz 

a. “Günlük Ders Sayıları” menüsünden ücret işleyeceğiniz dönemi 
tarihleri kontrol ederek seçiniz  ve ilgili günlere ders sayılarını 
işleyiniz. (Örnek; Gündüz ücreti ise Gündüz satırına) 
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b. Sağ alttan “Kaydet” e basıp sonra diğer öğretmelere de aynı 
şekilde ders saatlerini ekleyiniz. 

 

4- Üst taraftan “Hesapla” menüsünden “Hesaplama İşlemine” basınız 

a. Hesaplama yapacağınız dönemi tarihleri kontrol ederek sol 
taraftan seçiniz. 

b. Ekranın ortasında “Tüm Öğretmenleri Hesapla”ya basınız ve sağ 
alttan çıkış yapınız. 

 

5- Üst taraftan “Sigorta” menüsüne basıp, “Aylık Prim ve Hizmet 
Belgesi” ne basınız. 

a. Sigorta işlemlerini yapacağımız Ayın başlama ve bitiş tarihlerini 
kontrol ederek seçiniz ve “Evet e basınız. 

b. Sol taraftan doğru dönemi seçtiğiniz kontrol ettikten sonra 
“Normal Öğretmenleri Göster” e basınız. 

c. Devlet kurumları; alt taraftan “XML Dosya Hazırla.V2” ye basarak 
dosyayı masaüstüne kayıt ediniz. Eğer emekli öğretmeniniz varsa, 
“Emekli Öğretmenleri Göster” e basarak onun da V2 dosyasını 
masaüstüne kayıt ediniz. 

Özel kurumlar; ebayanname ile işlem yaptıkları için V2 dosya 
yerine alt taraftan “Excel/Metin Dosya Hazırla”ya basarak gerekli 
olan dosyayı indirebilirler. 
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6- Sağ üst taraftaki “Listerler” menüsünden; 

 a. “Ücretli Öğretmen Ek Ders Bordrosu” na basınız. 

i.Açılan ekranda “Tüm Öğremenleri Göster” e basınız. 

ii. Sağ taraftan “Ücret Bordrosu.2” ye basarak listeyi 
görüntüleyip yazdırabilirsiniz. 

 b. Listeler menüsünde “Ücretli Öğretmen Ödeme Emri”ne basınız. 

i. Bu işlemi ilk defa yapıyorsanız, “Varsayılan Ödeme Emri 
Hazırla”ya basıp, aşağıdan “Ödeme Emri Bilgileri oluştura 
basıp “Evet/yes”, “Evet/yes” basıp devam ediniz. 

 

 

ii. “ Tüm Öğretmenler Ödeme Emri” ne basıp, aşağıdan 
“Ödeme Emri Yazdır.1” basıp yazdırabilirsiniz. Bu liste kontrol 
amaçlıdır. Esas ödeme emri MYS sisteminden çıkmaktadır. 

c. Listeler menüsünde “Ücretli Öğretmen Puantaj Listesi” ne 
basınız. 

  i. Sol taraftan başlama ve bitiş tarihleri kontrol edip ilgili Ayı     

seçiniz. 

ii. “Tüm Öğretmenleri Göster” e basınız ve sağ taraftan 
“Puantaj Listesi.1” basarak listeyi yazdırabilirsiniz. 

 d. Listeler menüsünde; “Ücretli Öğretmen AGİ Bordrosu”na basınız 

i. Sol taraftan başlama ve bitiş tarihleri kontrol edip ilgili Ayı 
seçiniz. 
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ii. “Tüm Öğretmenleri Göster” e basıp sağ taraftan “AGİ 
Bordrosu.1” e basarak listeyi yazdırabilirsiniz. 

 e. Listeler menüsünde; “Ücretli Öğretmen Banka Listesi” ne basınız. 

  i. Sol taraftan başlama ve bitiş tarihleri kontrol edip ilgili Ayı 
seçiniz. 

ii. “Tüm Öğretmenleri Göster” e basınız ve sağ alt taraftan 
“Banka Listesi.1” e basarak listeyi yazdırabilirsiniz. 

 

7- Sigorta işlemleri için https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 web 
sitesine şifrelerinizle giriş yapınız. 

Bu adımı masa üstüne kaydettiğimiz dosya (Emekli Öğretmen varsa 2 
dosya olmalı olmalı.)  için ayrı ayrı yapmalısınız. 
XML Dosya yüklemeye basarak; 

a. Masaüstüne kaydettiğimiz 13 nolu belgeyi seçip Dosyayı seçip 
yükleyiniz. 

i. “Hata Satırı 3” diye bir hata verirse Bordro Programında 
Kurum Menüsü ->Kurum Bilgileri kısmını doldurup. 
Dosyayı tekrar hazırlayıp yükleyiniz. 

b. Hata yok ise; Dosyayı yükledikten sonra, sol taraftaki 
yuvarlağa basarak dosyayı seçiniz ve alt taraftan “Belgeyi 
Kontrol Et” e basınız. 
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c- Eğer belge yeşil olduysa (d.) maddesindeki işlem adımına 
geçiniz. Belge kırmızı ise sol taraftan tekrar seçip “Düzeltme Yap” 
a basınız ve gelen ekranda Sağ alt taraftan “Hatalı Kayıtları 
Göster” e basınız. 

i. Kırmızı Hata; öğretmenin adında ve ya soyadında ise; 
isminin üzerine 1 kere basıp orta sağ taraftan “Sicil No 
ile Sorgu” ya basıp sonra güncelleye basınız. Öğretmen 
yeşile dönecektir 

ii. Kırmızı Hata; öğretmenin sigorta gününde ise; ismine 1 
kere basıp “Güncelleye” basınız. Hatanın ne olduğunu 
Mavi yazılarla biraz yukarıda göreceksiniz. 

c. Yeşil olan belgemizi sol taraftan seçip “Bildirgeyi Onayla” ya 
basınız. Şifreyi girip belgeyi onaylayın. Emekli öğretmeniniz 
varsa (5.) adımı tekrar etmeyi unutmayınız.  

8- Onayladığımız evrakların çıktısını almak için; “ANA SAYFA” nın en 
altında “Onaylanmış Belgelere” basınız. 

i. Hangi ayın evraklarını almak istiyorsanız, o Ayı iki tarafta da 
seçiniz. 

ii. “Bilgileri Getir” e basınız. 
iii. Her belge için; Tahakkuk ve Hizmet dosyalarının çıktılarını 

alabilirsiniz. 

 


