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Bilindifii tizere 1774 sayir Kimlik Bildirme Kanununun 6. maddesi geregi her geqit ticaret ve
sanat amacr gi.iden iq yerleri ve ofirenci yurllarr vb. yerlerde Eahqanlar igin o yerin sorumlu igleticisi
tarafindan ornefiine uygun " Qaltqanlara ait Kimlik Bildirme Belgesi" doldurulup muhtara onaylatrlmak
sureti ile genel kolluk orgtitrine verilmekte, ahnan bu bildirimler gerekli kontroller yaprldrktan sonra
ilgili kanunun Ek-2. maddesi gere[i Sosyal Giivenlik Kurumuna gdnderilmektedir.

ilgi tarih ve sayth yazrile: emek, kaynak ye zaman israfinrn dnlenmesi, iqveren ve kollufun iq
yi.ikrintin azalttlmast amacryla 1774 Sayilr Kimlik Bildirme Kanununda 2510312020 tarihinde yaprlan
dtizenleme ile Kanunun 6. Maddesine. gahqanlara ait kimlik bildirim iqlemlerinin elektronik orlamda da
yaprlabilecefi. bildirimlerin elektronik orlamda yaprlmasr halinde ilgili maddede yer alan muhtar onayl
htikmiiniin uygulanmayacafr. elektronik ortamda ahnan bilgilerin muhtarlarla paylagrlaca[r
bildirilmiEtir.

Qahqanlarrn kimlik bildirimlerinin elektronik ortamda ahnmasrna olanak sallayacak "Kimlik
Bildirim Sistemi/Qahqan Bildirimi" projesi 2010412020 tarihi itibari ile hUpr:lkbsEatisa4.ggm.go\'.tU
adresinde iq yerlerinin kullanrmrna agrlmrg olup; idaremiz dahilinde bulunan ig yerlerimtzden banlarr
Polis Merkezi Amirliklerimize baqvurarak sisteme kayrt iqlemlerini gergekleqtirmiqlerdir.

Halen KBS qahqan bildirim sistemine gegmeyen ttm iq yerleri, ba[h bulunduklan Polis
Merkezlerine mtiracaat ederek (iq yeri ruhsatr, vergi levhasl, varsa TAPDK belgeleri. iqleticiye ait
kimlik bildirme formu (Form 1). internetten cifirenebilecekleri ve ekran gortinttisii alarak grktr

alabilecekleri adres kodu belgesi ile kurumsal e-postalannr belirterek sisteme kayrt edilmeleri yontinde
kurumumuza hitaben 5'azacaklan dilekge ile ) KBS/qahgan kimlik bildirim sistemine dahil
olabileceklerdir.

Bu ba$amda Baqkanlrsrmza kayrth ttim iqyerlerinin 2021 yrh itibari ile gahganlanna ait kimlik
bildirim iqlemlerini "Kimlik Bildirim Sistemi/Qahqan Projesi" tizerinden yapmasr igin gerekli
bilgilendirme ya mtz ekinde sunulmuq olup: Baqkanh[rnva ba|h riyelere konu hakkrnda duyuru
yaprlmasr ve koordinasyonun saflanmasr hususunda; \
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KiMLiK BiLDIRME sisrnuilqAlr$AN sir,niRiNri pno"rnsiNn KAyrr nnilnN ig
yBRtBRiNiN nixx,lr rrupsi GEREKEN HUSUSLAR

1-Sisterne Kayrt yaptrran iE yeri sorumlu igleticisi https://kbscalisan.egm.gov,trl adresinden girig yaparak
Kullantcr Kodu alantna kayrt esnastnda bildirmig oldu$u e posta adresini ve $ifre alanrna bu adrese gelen
qifresini girerek kayrt iglemine baglayacaktrr.

2-Sistemde agtlan ekrandan Qalrr;an Ekle sekmesini trklayarak Qalrgan gahsrn TC. Kimlik Numarasr veya
Yabancl Kimlik Numarastnt girerek bu alanrn kargrsrndaki profil resim geklini rrklamasl halinde kimlik
bilgileri otomatik olarak gelecek, gelen kimlik bilgileri kontrol edilecek yanlrg ise temizle butonundan ekran
temizlenerek tekrar kimlik no girilecek, sorumlu igletici gahganrn ige girig tarihi, gdrevi ve adresini manuel
olarak girecek (gahrs yabanct ise uyruk boliimti manuel yazrlacak) ve kaydet sekmesine trklanacaktrr.

3-Sorumlu igletici mevcut ti"im galrqanlannr ige baglama tarihlerine dikkat ederek sisteme kayrt edeceklerdir.
Toplu veri giriq ve diigiim iglemlerinin yaprlabileceSi dosya forrnatr igyerlerinin kullanaca[r web sitesine
entegre edilmiqtir.

4-Qrkrg iglemlerinde Qahgan Ekle Boli.irniiniin alt tarafrnda yer alan iq Yerinizde Aktif Qahqanlarrn
Listesi boltirniinden grkrgr yaprlacak gahstn bilgilerinin yer aldrgr satrr segilecek, satrr sonunda bulunan igten
Qrkar butonu trklanarak grkrg iglemi gergeklegtirilecektir.

S-Toplu veri gonderme iglerninde. Qahgan Ekle Boliirni.indeki Toplu Veri Giriq sekmesi trklanarak aqrlarr
alandaki Excel Listesi ile Veri Giinderme islemi Yap alanrndan Excel Ornek butonu trklanacak, agrlan
sayfa etkinleqtirilerek sayfada higbir defiigiklik yaprlmadan Excel Tablosunda yer alan bilgiler doldLrrulacak
Uyru$u bdlUrniine sistem igerinde verilen iirnek UIke fodu tablosundaki tilkelerin Oniinde yer alan rakarn
girilerek dosya dijital olarak bilgisayara kaydedilecek. Dosya Seg sekmesine trklanarak hanrlanan dosya
segilecek ve Excel Yiikle butonurra trklanarak veri girigi tamamlanacaktrr. Bu bdliirnde toplu veri giri;i
yaprldrgrndan dolayr adres boltimti bulunmamaktadrr.

6-Toplu grkrq iglernirrde, Qahqan Ekle bcjliimi.indeki Toplu Veri Girig sekmesi trklanarak agrlan alandaki
Excel Listesi ile Diigiim iqlemlerini Yap alanrndan Excel Ornek butonu trklanacak, aqrlan sayfa

etkinleqtirilerek sayfada higbir de[iqiklik yaprlmadan Excel Tablosunda yer alan bilgiler doldurulacak dosya

dijital olarak bilgisayara kaydedilecek, Dosya Seg sekrnesine trklanarak hazrrlanarr dosya segilecek ve Excel
Yiikle butonuna tlklanarak veri girigi tamamlanacaktrr,

7-igyerinizde aktif gahgan ve daha dnce gahqmrq olan kiqileri gcirmek, liste almak igin Qahqan Ekle
bdliimi.indeki Qahgan Sorgulama Ekranr sekmesi trklanarak tarih arah[r belirleyip sorgula butonuna

trklanrr.

8-ilgili mevzuat gere[i yeni iqe girig yapan gahganlann bilgileri 3 gi.in igerisinde sisteme kayrt edilecek. grkrq

iqlemlerinde aynt siire gOz dnUnde bulundurulacakttr.

9-Sorumlu igleticinin de[iqmesi halinde, yeni igletici Kirnlik Bildirme Formu doldurularak sisteme kaytt

yaptrrdrklan kolluk birirnine 24 saat igerisinde bildireceklerdir.

10-Herhangi bir nedenle faaliyetine son veren ig yerleri sisteme kayrt yaptrrdtklan Emniyet Birimine

mUracaat ederek kayltlarlntn pasife alrnmastnr talep edeceklerdir.

ll-iqletici de$igikliSinin24 saat igesinde, gahganlann ve igten ayrtlanlartn tig giin igesinde bildirilmemesi.

gergefie aykrn kayrt tutanlann tespiti halinde ilgili rnevzuat gere[i idari yaptrnm uygulanacakttr.

iq bu teblif tebelliif betgesi tarafimzdan tanzimle altl birlikte imzalanmrqttr...l....12020

TEBLIG EDEN TEBELLUC POPX



KAYIT iQiN isrnNirEx nirci vE BELGETTR rnsriGi

l- Ig yeri Agma Ve Qahqtrrma Ruhsatr veya Vergi Levhast, http://adreskodu.dask.gov.trl adresinden

6frenebilecekleri iq yerinin adres kodu ve aktif olarak kullandrklan e-posta adresi ile birlikte mtiracaat

eleceklerdir.(internei Servis Saglayrcrnrzdan alaca[rnrz SABiT(STATiK) IP ADRESi: (Bilgisayar

terminalinize ba[lanmak igin bilgisayannlzln olmasr gerekmektedir). Kayrt iglemleri ve kullanrcr adtntz

igin kullanacagrnrz(aktif olarak kullandrklan), ELEKTRONiT pOSrA ADRESI (e-mail adresi) olmast

gerekmektedir.
2 Sisterne kayrt esnasrnda verilmesi gereken formda yer alan i9 yeri adr, unvanl bolr.irntine i9 yeri igin

aylca bir tabela ismi kullanrhyorsa mutl;ka belirlecekler, adres koclu ve kullandrklart e posta adreslerir-ri

eksiksiz ve do$ru yazacaklardrr'

3- Sisteme kayrt olan ig yerleri sisteme https://kbscalisan.egm.gov.trl adresinden girig yapacak, ekrana

gelen girig alanrndaki Kullanrcr Adr boliimtine kaytt strastnda bildirdikleri e posta adresini, gifre

b6ltimtine bu e posta adresine gelen gifrelerini girerek ba$lanacaklardrr.

-iq yerleri gahganlannrn iqe baqlama tarihlerine dikkat ederek sisteme kayrt edeceklerdir.

-yeni ige girenler iEin igyerleri 3 giin igerisinde galtqanlartna ait bilgiteri eksiksiz olarak sisteme

girigini yapacaklar, grkrg iqlerrlerinde aynr siireyi dikkate alacaklardrr.

-Sorumlu igleticinin defiiqrnesi halinde de, yeni i;letici Kimlik Bildirrne Fotmu doldurLrlarak

sistenre kayrt yaptrrdrklan kolluk birimine 24 saat igerisinde bildireceklerdir.

-Herhangi bir nedenle faaliyetine son veren ig yerleri sisteme kayrt yaptrrdrklan Emniyet Birimine

mriracaat ederek kayrtlannrn pasife altnmastnt talep edeceklerdir.

24 saat igesinde, galtqanlann ve igten ayrtlanlann U9 giin igesinde

kayrt tuianlann tespiti halinde ilgili mevzuat gerefi idari iqlem

3- KAYIT SONRASI I$LEMLER :

l-Sisteme kayrt olan iqletici, kayrt iqlemleri strastnda bildirdi[i E-PosTA adreslerine gelen gifre ile'

Almrg olduklan sabit (statik) Ip numarasrnr tanrmladrklan bilgisayar tizerinden internetlerini agarak

htpps:i/kbscalrsan.egm.gov.trl adresinden kullantct adt boliimtine e-posta adresini ve gifre boliimiine br"r

adrese gelen qifresini girerek galrqanlapn (TC Kimlik numaralan girilerek ) kayrt iglemlerine

baqtanrla=cak, sistemde kayrth galrganrn ayrthqr halinde sistem iizerinden ayrrltqr bildirilecek;

ig bu Teblif Bilgilendirme Tutana$ tarafimrzdan tanzimle altr birlikte imzalanmtgtr""l"'12020-

Saat:

-iqletici de[igikliPinin
bildirihnemesi, gerqefie aYktrr

uygulanacakttr.
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