
PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ MODÜLÜ

    Personel giriş ve çıkışlarının takip edilmesi,

Geç gelenler

Erken çıkanlar

Mesaiye kalanlar

Fazla mesai hesaplamalarının yapılması,

Erken işe gelerek yapılan fazla mesai 

İşten geç çıkarak yapılan fazla mesai

Vardiyalı yapılan çalışmalar

Vardiyasız yapılan çalışmalar

Özel vardiya tanımlama

Devamsızlık yapanlar

Giriş ve çıkış unutan personeller

Erken gelme ve geç çıkma toleransları

İzin Tablosu

Personel izin hareketlerinin takibi

PDKS haraketlerinden personel ücretlerinin hesaplanması, 

Personel ücretlerinin  toplu alacaklandırılması

Avans ödemelerinin takibi

Parmak okuyuculu PDKS cihazıyla entegrasyon

Birden fazla PDKS cihazı ile çalışabilme.

PDKS cihazı kullanılmadan barkod okutularak PDKS takibi.

Elle giriş yapılarak PDKS takibi.

Aynı personel sicil kartı ile farklı işyerlerindeki çalışmaların takibi.

Cihazdan gelen bilgiye müdehale izni yada  müdehale yi engelleme, müdehale edilenlerin  ayrıca belirgin 

olarak gösterilmesi

Sınırsız Kullanıcı tanımlama ve her kullanıcının işlemlerinin takibi. 

Kullanıcı yetkileri ile kullanıcıyı program içerisinde kısıtlama yada menülerin sadeleştirilmesinin sağlanması





Vardiya Tanımlama

PDKS vardiya tanımlama ekranından personelin vardiya saat tanımlaması yapılır.
(Kartlar PDKS Vardiya Tanımı)

PERSONEL SİCİL KARTINDAKİ PARAMETRELERİ

Personel giriş çıkışlarının sisteme aktarıldığında düzgün bir şekilde aktarılması için öncelikle parametrelerin doğru bir 

şekilde girilmiş olması gerekiyor. Personel sicil kartındaki parametreleri aşağıdaki bölümlerden oluşur.

    1. Günlük Çalışma Saati: Personellere göre değişen parametredir. Personelin gün içinde çalışması zorunlu 
olan saatini gösterir.

    2. Hafta Tatili: Personellere göre değişen parametredir. Personelin hafta tatilini hangi gün kullanacağı 
belirlenir.

    3. Vardiya Numarası: Personellere göre değişen parametredir. Personelin hangi vardiyada çalışacağı 
bilgisini tutar.



    4. Vardiyasız Çalışacak:  Personellere göre değişen parametredir. Personelin vardiyalı mı yoksa vardiyasız 
düzende mi çalışacağı belirlenir. Vardiyasız çalışacaksa vardiyalar dikkate alınmadan işlem yapılır.

     5. Fazla Mesai Durumu: Personellere göre değişen parametredir. Bir personelin fazla mesai durumunu 
belirler. 3 farklı durum vardır  
-Fazla mesai hesaplanmayacak;
-Geç çıkış fazla mesai olarak sayılsın;
-Erken girişler de fazla mesai olarak sayılsın.

     6. Eksik Saatler (Puantajda): Personellere göre değişen parametredir. Personellerin geç giriş erken çıkış 
veya saatlik izinlerinin toplamının izinlerden düşüp düşmeyeceği belirlenir.

     7. Kabul Edilen Erken Giriş Saati:   Personellere göre değişen parametredir. Personelin giriş saatinden kaç 
saat öncesine kadar kaydı giriş kabul edileceği bilgisidir.

     8. Kabul Edilen Geç Çıkış Saati:   Personellere göre değişen parametredir. Personelin çıkış saatinden kaç 
saat sonrasına kadar kaydı çıkış kabul edileceği bilgisidir.

PERSONEL PARAMETRELERİ
Personel sicil kartı haricinde birde personel parametrelerinde bulunan PDKS ayar tanımlamalarının yapılması 
gerekiyor. Burada yapılan tanımlamalar personel sicil kartındaki parametreler ile bağlı çalışır.

1-Personel sicil kartında bulunan ‘Fazla Mesai Durumu’  parametresi “Fazla Mesai Yok” seçili ise puantaj 
hesaplamalarında fazla mesai dikkate alnmaz. Personelin fazla çalışmaları ihmal edildiği tüm raporlarda görülmesi 
gerekir.

2- Kabul edilen geç çıkış saati: Personel sicil kartında bulunan ‘Fazla Mesai Durumu’  parametresi ”Geç Çıkışlar Fazla 
Mesai Sayılsın” seçili ise personelin normal çıkış saatinden daha geç bir saatte çıkması halinde geç çıkış miktarı ile 
“Kabul edilen geç çıkış saati” ni karşılaştırır. Kabul edilen geç çıkış saati geç çıkış miktarından küçük ise çıkış saatini 
görmediği için eksik giriş yapıldığı görülür. Değil ise geç çıkış miktarı kadar fazla mesai hesaplaması yapıldığı görülmesi
gerekir.



3- Kabul edilen erken giriş saati: Personel sicil kartında bulunan ‘Fazla Mesai Durumu’  parametresi ”Erken Girişler 
de Fazla Mesai Sayılsın” parametresi seçili ise normal giriş saatinden daha erken bir saatte girmesi halinde geç giriş 
miktarı ile “Kabul edilen erken giriş saati” ni karşılaştırır. Kabul edilen erken giriş saati erken giriş  miktarından büyük 
ise giriş saatini görmediği için eksik giriş yapıldığı görülür. Değil ise erken giriş miktarı kadar fazla mesai hesaplaması 
yapıldığı görülmesi gerekir.

4- Fazla Mesai Toleransı -: Fazla mesai için bir değer girilmiş ise oradaki değer kadar personelin fazla mesaisi 
sayılmaz. Ondan sonraki yapılmış olan mesai kadar fazla mesai yazılır.

5- Eksik Saatlerin Durumu: Bu parametre ile personelin eksik saatleri 3 ayrı şekilde takip edilebilir.

    -Ücretsiz izinlere yansıtılsın: Personel günlük veya aylık çalışıyorsa o ay içindeki eksik saatlerinin toplamı 
personelin günlük çalışma saatine, eşit veya büyük ise eksik saatler günlük çalışma saatine bölünür. Çıkan sonucun 
tam sayı kısmı kadar eksik güne yazılır. Saatlik ise eksik saatlerin toplamı eksik saate yazılır.

    -Ücretli izinlere yansıtılsın: Personel günlük veya aylık çalışıyorsa o ay içindeki eksik saatlerinin toplamı 
personelin günlük çalışma saatine, eşit veya büyük ise eksik saatler günlük çalışma saatine bölünür. Çıkan sonucun 
tam sayı kısmı kadar ücretli izin gününe yazılır. Saatlik ise eksik saatlerin toplamı ücretli izin saatine yazılır.

   -Eksik Saatler düşülmeyecek: Bu seçenekte hiç bir işlem yapılmaz. Çalışılan toplam saat üzerinden maaş 
hesaplaması yapılır.

6- Haftalık Asgari Çalışma Saati: Personelin haftalık çalışma saatinin yazıldığı parametredir. Bu parametre personelin 
Hafta tatili gününde çalıştığı zaman mesai hesaplaması için kullanılır.

7- Fazla Mesailer Dahil Edilsin: Eğer bu parametre işaretli ise, Toplam aylık normal çalışma saati bulunur. Toplam 
aylık normal çalışma saatine fazla mesai saatleri de eklenir, işaretli değil ise eklenmez.

8- Resmi Tatil: Resmi tatil günleri belirlenir. Burada yarım gün öğleden önce, öğleden sonra seçenekleri vardır. Eğer 
yarım gün ise ona göre belirlenir. Tam gün ise ikisi birden seçilir.
Buna göre PDKS hesaplanırken o günde çalışıp çalışmadığına bakılır. Çalışmış ise resmi tatil mesaisi hesaplanır.

PDKS İzin Takibi
Personellerin izinlerinin takibi ‘Personel Sicil Kartı – PDKS izin takibi’ bölümünden yapılır.



Yıllık İzin Toleransı: Bir personelin Yıllık izin haricinde yıllık izin gibi ücretli sayılacak izin gün sayısının belirtildiği 
alandır. Personel yıllık izinlerini doldursa bile tanımlanan yıllık izin toleransı kadar hakkı olur.

İzin Dönemi Başlangıç Tarihi: İzin günlerinin sıfırlandığı tarihtir. İzin gün hakkını ve yıllık izin harcamalarını bu 
tarihten itibaren hesaplanır.

Önceki Dönemden kalan İzin Hakkı (Gün): İzin günlerinin sıfırlandığı İzin Dönemi Başlangıç Tarihinden önce 
kullanılmamış devreden izin günlerinin bulunduğu alandır.

İşe Giriş Tarihinden Önce Çalıştığı Gün Sayısı (İzin Hakkı Hesabına Eklenecek): Personel, işe giriş tarihinden önce aynı
firmada çalışmış ve çıkmış ise toplam hizmet yılının bulunması için önceki çalışmasındaki toplam gün sayısı girilir. 
Toplam hizmet yılına karşılık gelen yıllık izin hakkı bulunur.

Saatliklerden Düşen Gün Sayısı -: Personelin gün içinde kullandığı saatlik izinler geç girişler ve erken çıkışların bir aylık
toplamının günlük çalışma saatine bölünüp karşılık gelen gün sayısıdır.
Yıllık izin hesaplamasında hak edilen yıllık izinden düşer.
Bu alanın altında İzin Dönemi Başlangıç Tarihinden itibaren hangi aydan kaç gün saatliklerden düşen gün sayısı varsa 
açıklayarak sıralanır.
Hak edilen Yıllık İzin (Gün): İzin Dönemi Başlangıç Tarihindeki Toplam hizmet süresine karşılık gelen hak edilen yıllık 
izin gün sayısıdır.

Dönem Baş. Tarihinden İtibaren İzin Toplamı (Gün):  İzin Dönemi Başlangıç Tarihinden itibaren hak edilen yıllık izin 
hakkıdır.

Kullanılan Yıllık İzin (Gün):  İzin Dönemi Başlangıç Tarihinden itibaren kullanmış olduğu yıllık izinleridir.

Kalan Yıllık İzin Hakkı (Gün): Bulunulan tarihte kaç gün yıllık izni olduğunu gösteren alandır.

Hak edilen İzinlerin Ayrıntısı: Geçmiş yıllara ait hak edilmiş izinler var ise onların detaylı olarak gösterildiği bölümdür.

Personel Devam Kontrol Sistemi (Admin) Paneli

Personelin giriş ve çıkış hareketlerini, izin hareketlerini kontrol etmek için ‘Personel Devam Kontrol Sistemi(Admin)’ 
ekranından işlem yapılabilir.

 
Bu ekranda personellerin aylık olarak giriş ve çıkış hareketlerine ulaşıp PDKS cihazından aktarılmış kayıtlarda hatalı 
veya eksik kayıtlar var ise onların düzenlenmesi yapılır.






