BATMAN ÜNİVERSİTESİ
PDKS Yönetici Kullanım Yönergesi

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından kullanıma açılan Personel Devamlılık
Kontrol Sistemi (PDKS) üzerinde yöneticiler için kullanıcı tanımlamaları yapılmış olup,
hesaplarından şifre değişikliği, personel giriş-çıkış takibi, izinli-maruzatlı-toleranslı personel
kayıtları yapabilir günlük, haftalık ve aylık olarak rapor çıkarabilirler.

PDKS sunucusuna, Üniversitemiz anasayfasından Hızlı Erişim Menülerinde bulunan link
tıklanarak erişim sağlanabilmektedir.
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PDKS sunucusuna erişim sağlandıktan sonra sağ üst köşede bulunan kısımdan “Şifre
değişikliği” yapılabilmektedir.

Kullanıcılarla ilgili işlemler için sol menüden “Hareketler” kısmının altında bulunan “Kart
Okuma Bilgileri” tıklanır.

“Kart Okuma Bilgileri” kısmında gelen “Bölüm-Birim listesinden” idari görev alanınızdaki
birimi ve unvan bazında kategorileri seçerek, “Personel Getir” tıklamak suretiyle ilgili
birim\kategoride bulunan personellerin listesine erişim sağlayabilirsiniz.

Gelen “Personel Listesi” içinden belirlediğiniz bir personelin detay giriş-çıkış bilgilerine erişim
sağlayabilirsiniz.
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Biriminize bağlı personellerin çeşitli nedenlerle izin alma durumlarının ortaya çıkması halinde
bu izinleri personellerin izin tablolarına işlemek suretiyle devamsızlık durumlarına
yansımamasını sağlayabilirsiniz.

Personellerin izin alması durumunda doldurulması gereken tablo ile ilgili bilgiler resimde
verilen numaralarına göre aşağıda verildiği üzeredir:

1. PDKS hesabınıza erişim sağladığınızda önünüze gelen soldaki menüden “Hareketler”
altından 1numaralı kısımdan “Mesai Tablo Değişikliği” tıklanır.
2. “Mesai Tablo Değişikliği” tablosu tıklandığında gelen 2. Kısımda yer alan
“Bölüm\Departman Listesi” bölümünden ilgili birim ve unvan bazında kategori
seçilmek suretiyle personel listesine erişim sağlanabilmektedir.
3. “Personel Getir” tıkladıktan sonra sağ taraftaki “Personel Tablosu” kısmında uygun
personeller bulunup (Ok -3) sıralanır. Bu bölümde kendisi ile ilgili değişiklik yapmak
istediğiniz kişinin ismini seçip tıklayarak bilgi güncellemesini yapabilirsiniz.
4. 3. Kısımda seçilen personel ile ilgili girilmek istenen izin türü (Yıllık, ücretsiz, mazeret,
görevlendirme izinleri..) Ok-4 te gösterilen tablodan seçilir.
5. İzin Türü seçildikten sonra Ok-5 te gösterilen tarih aralığından izin tarihleri belirlenmek
suretiyle izin süresi girilir.

6. Ok-7 de gösterilen “Tatiller Mesai Tablosundan Alınacak” seçeneği tıklanır.
7. İzin türünün altında gelen “Tarih Aralığı Mesai Tablo Değişikliği Oluştur.” Seçeneği
tıklanıp Ok-7 de gösterilen “KAYDET” tıklandığında ilgili personele tanımlanan izin
kendisinin tablosuna işlenmek suretiyle kayıt altına alınır.

1. Biriminizle ilgili personellerin giriş-çıkış bilgilerini içeren raporları günlü aylık ve yıllık
olarak alabilirsiniz. Bunun için hesabınızın sol kısmındaki menüde Ok-1 ile gösterilen
ilgili yerden “Raporlar” tıklıyorsunuz.
2. “Raporlar” tıklandıktan sonra açılan menüden sırayla “Hareketler” – “Kart Okuma
Bilgileri” – “Personel Giriş Çıkış” alanlarını tıklıyorsunuz.
3. Raporu düzenlemek istediğiniz tarih aralığını Ok-3 ile belirtilen alana “Başlangıç
Tarihi” ve “Bitiş Tarihi” giriyorsunuz.
4. Yetki alanınızdaki birimler “Bölüm\Departman Listesi” kısmında Ok-4 ile gösterildiği
şekilde sıralanacaktır. İlgili bölümü ve birimdeki kişilerin ünvanlarına göre
kategorilerini seçip “Gelmeyenleri Göster” ve “İzinlileri Göster” seçeneklerini arzu
ettiğiniz şekilde işaretleyorsunuz.
5. Sizden istenen bilgiler girdiğiniz takdirde Ok-5 ile gösterilen “Rapor Getir”
tıklandığında ayrı bir tab olarak rapor oluşturulacaktır.

Bilgi İçin: Hafzullah İş:3939- Muhammed Ece:3707
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