DATASOFT
PERSONEL BORDROSU
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
BAŞVURU İŞLEMLERİ VE UYGULAMA
KILAVUZU
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma
sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın
işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde
üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Bu kapsamda Pandemi COVİD-19 nedeniyle uygulama alanı genişletilen Kısa Çalışma Ödeneğine
Başvuru işlemleri, Datasoft Personel Bordrosu Programında aşağıda anlatıldığı şekilde yapılmaktadır.

Datasoft Yazılım
09.04.2020

Datasoft Personel Bordrosunda Yapılacak İşlemler:
Datasoft Personel Bordrosu programında ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ uygulama işlemleri aşağıdaki
yöntemlerle yapılır. İlk tanımlama ve kullanım şekli aşağıda anlatılmıştır.

Datasoft Personel Bordrosu,
Başvurusu yapılacak firmaya giriş
yapılır.
Bordro Ana Menüde,
-(A) Personel Dosyası Menüsü
-(G) İŞKUR-Kısa Çalışma Ödeneği
Menüsüne Girilir.

Açılan ‘İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ’ penceresinde Öncelikle ‘Parametreler’ sekmesi tıklanır.
‘Parametreler’ sekmesinde firmaya ait İŞKUR Bilgileri ve Kısa Çalışma Ödeneğine ait başvuru
Detayları girilerek ekran ‘Kaydet’ butonu ile kaydedilir.

Personel Listesinin Hazırlanması,
Başvuru Detayları bilgi girişi tanımlandıktan sonra, ‘Genel’ sekmesi tıklanır.

İŞKUR Kısa çalışma Ödeneği ekranında Firmada ilgili dönemde çalışan tüm personeller
listelenmektedir. Listelenen personeller ile ilgili personel bazında tanımlama yapılabileceği gibi,
‘Toplu Değişiklik’ Butonuna tıklayıp, uygun parametreler girilerek tüm personeller için toplu
değişikliklerin yapılabilmesi sağlanmıştır. Toplu değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle,
Parametreler Sekmesinde yer alan ‘Kısa Çalışma Ödeneği Başlangıç ve Bitiş’ Tarihlerinin Belirlenmesi
gerekmektedir.
NOT : ‘Genel’ sekmesinde listelenen personellerin bilgileri Personel Sicil kartından otomatik
gelmektedir. Bilgilerde Örneğin Cinsiyet, e-posta, Adres, Telefon gibi alanlarda bir hata yada eksiklik
bulunması durumunda Bordro ana menüde ‘Personel Bilgisi İşlemleri’ menüsüne giderek gerekli
değişikliği yapabilirsiniz.

Dikkat
Kısa Çalışma Ödeneği Personel durumlarını program otomatik hazırlama işleminde, İŞKUR
tarafıdan Kısa Ödenek Şartı olarak Belirtilen ‘450 Gün’ Prim ödeme şartını kontrol
etmemektedir. Genel filtreye uygun tüm personel için işlemi gerçekleştirmektedir.
Düzenlenen Listede yer alan personeller ayrıca İŞKUR tarafından uygunluk şartları
aranacağından, kullanıcıların tüm listeyi göndermelerinde sakınca yoktur. İŞKUR tarafından
Kısa Çalışma Ödeneği Onaylanan çalışanların firmalara bildirimi yapılacaktır. Kullanıcıların
Kısa Çalışma Ödeneği Talep Ettiği firmaların Bordro ve e-Bildirgelerini düzenlerken İŞKUR
onayı almış Personelleri dikkate almaları gerekmektedir.

Personel Bazında Bilgi Girişi,

1- İşlem yapılmak istenen personel bilgisi üzerinde iken ‘Durumu ‘ alanında Çift Tıklayarak yada
Enter/F1Tuşuna Basarak personelin yararlanma durumu , ‘Yararlanır / Yararlanmaz’ şeklinde seçim
yapılarak değiştirilir.
2-‘Kısa Çalışma Ödeneği Başlangıç’ ve ‘Kısa Çalışma Ödeneği Bitiş’ Tarihleri alanında Çift Tıklayarak
yada Enter/F1 tuşuna basarak açılan Takvim penceresinden ilgili tarihler seçilir.
3-Haftalık Çalışılmayan Saat kolonunda ilgili personelin Haftalık eksik çalışma saati yazılır. Haftalık
Çalışma Saati kolonuna ise Personelin Normal mesai Saati yazılır. Bu alanda bir personelin haftlık
Normal Mesai saati kontrolü yapılmıştır. Maksimum 45 saat olarak tanımlanmasına izin verilmektedir.
Gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra ekran ‘Kaydet’ butonu ile kayıtedilir.
NOT: ‘Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) Başlangıç Tarihi’, ‘Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) Bitiş Tarihi’, ‘Haftalık
Çalışılan Saat’ ve ‘Haftalık Çalışılmayan Saat’ gibi alanlar ise hem personel bazında hemde ‘Toplu
Değişiklik’ butonu ile toplu olarak tanımlanabilmektedir.

İŞKUR – Kısa Çalışma Ödeneği ‘Genel’ sekmesinde listeleme ,
İŞKUR – Kısa Çalışma Ödeneği ekranında ‘Genel’ sekmesinde yer alan Filtre Bilgileri Kullanılarak
kullanıcının belirleyeceği filtrelere göre personel listeleri oluşturulur. Filtre Bilgileri ve Çalışma
Özellikleri Aşağıda belirtilmiştir.
İlk Sicil No : İşlem yapılacak İlk Personel Numarası Aşağıda
Listelenmiş olan personellerden işlem yapılmaya
başlanacak ilk sicil numarası
Son Sicil No: İşlem yapılacak Son Personel Numarası
Aşağıda Listelenmiş olan personellerden işlem yapılacak
Son sicil numarası
Departman No: Aşağıda Listelenmiş olan personellerden
işlem yapılacak Departman seçimi
Dönem: Kısa Çalışma Ödeneğine başvuru yapılacak İlk dönemin belirlendiği alandır.
Listele: Listele Butonu ile yukardıda belitilmiş bulunan Filtre parametrelerine göre Çalışan
Personellerin Listelenmesi sağlanmıştır.

İŞKUR – Kısa Çalışma Ödeneği ‘Genel’ sekmesinde ‘Toplu Değişiklik’ işlemi,
‘Toplu Değişiklik’ penceresinde yer alan filtre ve parametreler aşağıda belirtilmiştir.
Seçili Satırları Değiştir: Personel Listesi
Ekranında yer alan ve Sadece Seçim
kolonunda işaretlenmiş olan personel için
işlem işlem yapılır. Diğer personellerin
durumlarında herhangi bir değiiklik yapılmaz.
Filtrelere Göre Değiştir: Filtrelere göre
değiştir seçeneği tercih edildiği durumda
kullanıcıdan öncelikle personellerin tespit
edileceği filtre bilgileri sorulmaktadır.
Uygulama tüm personel için yapılacak ise
Tüm Filtreler program tarafından beirlenmiş
kriterlere göre tercih edilir ancak belirli
departman yada Sicil aralığı yada Sigorta
Grupları için yapılacak ise bu alanlarda ilgili tercihler yapılır.
Örneğin : Kısa Çalışma Ödeneğinde, Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyen Emekli Çalışanlar
Faydalanamadığından Top.Sig. Grupları Filtre alanında (… ) Butonuna Basılarak Emekli Sigorta Grubu
tercihi kaldırılabilir. bu sayede Emekli Sigorta kolunda kayıtlı olan Personeller için mevcut
durumunda herhangi bir değişiklik yapmaz,
Yapılacak İşlem: Bu alanda yapılacak tercih ile yukarda belitilmiş olan Filtre özelliklerine uygun olan
personelin Kısa Çalışma Ödeneğine Ait detayların değiştirileceği alandır. Bu filtre alanı ikiye ayrılmış
olup öncelikle Personelin Yararlanma durumu ve Dönem Parametrelerinin toplu olarak değiştirilmesi
sağlanmıştır.
a- Kısa Çalışma Ödeneğinden Yaralanma Değişikliği,
Bu alanda yapılacak tercih ile filtrelere uygun olan personel durumlarının belirlenen seçeneğe göre
düzenlenmesi sağlanmaktadır.
Örneğin; Filtre alanında Tüm Filtreler Program tarafından belirlenen standart filtreler ise tüm çalışan
personel için durum bilgisi yararlanır olarak güncellenir.
b-Kısa Çalışma Ödeneği Parametre Değişikliği,
Bu alanda yapılacak tercih ile filtrelere
uygun olan personellerin Kısa Çalışma
ödeneğinden faydalandırılacağı dönem ve
çalışma bilgileri toplu olarak değiştirilmesi
sağlanır. Değişiklik yapılması istenilen
seçeneğin başında bulunan onay kutucuğu
seçilmesiyle birlikte ilgili değişiklik ‘Genel’
sekmesinde personel listesine kaydedilir.
Bu alanda yer alan filtrelerden Kısa Çalışma
Ödeneği Başlangıç ve Bitiş Tarihleri,
Parametrelerden otomatik alınmaktadır.

Haftalık Çalışılmayan saat ve Haftalık Çalışma Saati kullanıcı tarafından belirlenir. Haftalık Çalışma
Saatinin en fazla 45 saat olarak tanımlanması gerekmektedir.
Kullanıcı tarafından filtrelerin belirlenmesi sonucunda ‘Tamam’ butonuna tıklayarak, Programın
gerekli düzenlemeleri otomatik olarak yapması sağlanır.

Tanımlama işlemleri bittikten sonra ‘KAYDET’ butonu ile değişiklikler kaydedilir.
‘Kısa Çalışma Talep Formu’ Butonuna tıklayarak İŞKUR tarafından belirlenen Başvuru formunun. Ms
Word Formatında kaydedilmesi ve form dökümü alınması sağlanır.
‘Excel’ Butonuna tıklayarak sadece Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanacak olan Personellerin listesi
alınır.

