
1. Sisteme Kayıtlı Tesisler

a) İş yerleri, sisteme internet üzerinden https://kbscalisan.egm.gov.tr adresinden girecek ve veri gönderimi buradan 

gerçekleştirecektir.

b) İl yöneticisi veya standart kullanıcısı tarafından sisteme kaydedilen iş yeri giriş ekranında kullanıcı adı kısmına kayıt esnasında 

beyan ettiği e-posta adresini, şifre alanına e-posta adresine gelen şifresini girerek  sisteme giriş yapacaklardır. (Şekil 14)



TESİS İŞLEMLERİ

İş yerleri karşılarına gelen ekrandan, Çalışan Ekle menüsünden çalışan bilgilerini mevzuatta belirlenen süre 

içerisinde sisteme giriş yapacaklar, ayrılış yaptıklarında aynı süre gözetilerek sistemden çıkışlarını 

yapacaklardır.  (Şekil 15)



• Çalışan ekle menüsünde, TC Kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası giriş yapıldığında şahsın kimlik bilgileri otomatik

gelecek, işe giriş tarihi, görevi ve ikamet adresi manuel doldurularak kaydet sekmesine tıklanacaktır. (Yabancı kimlik

numarası girilen şahıslar için uyruk kısmı manuel doldurulacaktır.) (Şekil 15)

• Çıkış işlemlerinde işten çıkar butonuna tıklanarak düşüm işlemi yapılır.



a) Toplu Veri Gönderme; Sistemde, iş yerlerine grup halinde girişler için Excel formatında toplu veri gönderme bölümü 

oluşturulmuştur. İş yeri sistem içerisindeki formata uygun halde toplu veri gönderimini bildirebilir. Bildirilecek dosyalar 

EXCEL ortamında hazırlandıktan sonra dijital olarak bilgisayara kaydedilecek, dosya seç sekmesine tıklanarak veri girişi 

yapılacak ve  Excel Yükle butonuna tıklanarak veri girişi tamamlanacaktır.  (Şekil 16) 



Toplu veri girişi yapmak için örnek EXCEL tablosu 

yukarıdaki gibi karşınıza gelmekte olup, bilgiler 

doldurulacak, Uyruğu bölümüne Şekil 16’da yer alan 

örnek Ülke Kodu tablosundaki ülkelerin A sütunundaki 

rakamlar girilerek dosya kaydedilecek. (Bu bölümde 

toplu veri girişi yapıldığından dolayı adres bölümü 

bulunmamaktadır.) (Şekil 17)



Toplu veri düşümü yapmak için örnek EXCEL tablosu yukarıdaki gibi karşınıza gelmekte 

olup, bilgiler doldurulacak, bildirilecek dosyalar EXCEL ortamında hazırlandıktan sonra 

dijital olarak bilgisayara kaydedilecek, dosya seç sekmesine tıklanarak veri girişi 

yapılacak ve  Excel Yükle butonuna tıklanarak veri girişi tamamlanacaktır. (Şekil 18)



İşyerinizde aktif çalışan ya da daha önce çalışmış olan kişileri 

görmek, liste almak için yukarda belirtilen butonlar aracılığı ile 

tarih aralığı belirleyip sorgula butonuna tıklanır. 
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