Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme (GİYKİMBİL) Sistemi
GİYKİMBİL Sistemi, ülke genelinde yaklaşık 15.000 kullanıcısı olan, 7 gün 24 saat, internet ve POLNET
(Polis Bilişim Ağı) üzerinde çalışan bir projedir.
1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında olan ve ülke geneli polis sorumluluk bölgesinde bulunan
otel, motel ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ile
yatarak tedavi uygulayan özel sağlık müesseselerinde konaklayanların kayıtları internet aracılığı ile
GİYKİMBİL Sistemine aktarılmaktadır.
GİYKİMBİL Sistemi ile suçluların takibi süratle yapılmakta, iç göç ve turizm hareketleri izlenebilmekte,
birimler arasındaki iletişim siber ortamda yapılarak genel kolluk kuvvetlerinin geçici ikamet yerleri
üzerindeki denetimi sağlıklı olarak yürütülmektedir.
TESİSLERİN İHTİYAÇ DUYDUKLARI DONANIM VE YAZILIM
Projeye dahil olan Geçici İkamet Yerleri, mevcut mevzuat hükümleri gereğince kendi imkânları ile
•
Bilgisayar
•
Yazıcı
•
İnternet Bağlantısı
•
Tesis Otomasyon Programı
temin etmesi gerekmektedir.
GÖNDERME PROGRAMI
AKBS Uç Birim Programının 3.0.0 versiyonunun kullanılması gerekmektedir. Bu versiyon ile Geçici ikamet
Yerleri Sistemine kayıtlı tesislerin “tesis çalışanlarının da bildirimini” Form 1 ve Form 2 ile yapacağı gibi
ayrıca AKBS Uç Birim Sistemi üzerinden de yapmaları gerekmektedir.
Gereken dosya listesi aşağıdadır:
• AKBS Uç Birim (Versiyon 3.0.0) (Halihazırda bilgisayarında Java Runtime kurulu
olan bilgisayarlar için Gönderme Programıdır. Boyutu: 3.82 MB)
• Java Runtime 1.5 (Halihazırda bilgisayarında Java Runtime kurulu olmayan
bilgisayarlar için Java Runtime'ın Sun Microsystems internet sitesinden indirilmesi için kullanılır.
Boyutu: 14 MB)

DİKKAT: AKBS Uç Birim Yazılımı Programını bilgisayarına kuran konaklama tesisleri sunucuya erişebilmek
için Sunucu Adı/IP Adı yazan bölüme “giykimbil.egm.gov.tr” DNS ismini yazmaları gerekmektedir. Söz
konusu değişikliği yapmayan konaklama tesisleri sunucuya erişemeyecektir.
1- Genel İlkeler: Hali hazırda yukarıdaki donanım ve yazılımlara sahip olan tesislerin yeniden bunları
almaları gerek olmayıp, bunlara sahip olmayanların ise herhangi bir firmadan ve herhangi bir marka ve
model sınırı olmaksızın almaları gerekmektedir. Bu yönüyle GİYKİMBİL Projesi tamamen serbest bir ticari
ortam yaratmaktadır.
2- Bilgisayar: İnternet bağlantısı yapabilecek ve standartlara uygun Tesis Otomasyon Programı
çalıştırabilecek herhangi bir marka, model ve konfigürasyona sahip bilgisayar yeterli olacaktır.
“Gönderme Yazılımı” Java platformunda hazırlandığı için, işletim sistemi kısıtlaması bulunmamakta olup,
Microsoft Windows veya Linux kullanılabilir.
3- İnternet Bağlantısı: Herhangi bir isp (internet servis sağlayıcı) üzerinden herhangi bir internet
bağlantısı projeye katılım için yeterlidir. Dial up, lised-line, gprs veya firma bağımlılığı yoktur.
4- Tesis Otomasyon Programı: İlgili uygulama yönetmeliğinde tanımlanan iş ve fonksiyonları
yürütebilecek, GİYKİMBİL XML standardını destekleyen her hangi bir yazılım olabilir. Firma veya ürün
sınırlaması yoktur.
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Halihazırda Tesis Otomasyon Programı kullanan tesislerin kullandıkları programa, kayıtları bu XML
standardında çıktı verecek küçük bir ek modül hazırlatmaları gerekmektedir. Bunun için otomasyon
programını aldıkları firmaya müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yeni bir Tesis Otomasyon Programı alacaklar için ise, EGM tarafından ilan edilen GİYKİMBİL XML
standardını destekleyen program almaları gereklidir.
GİYKİMBİL SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
1- Projeye hangi tesisler dahil olacak?
Ülke geneli polis bölgesinde bulunan yatak sınırı olmaksızın tüm otel, motel ve tatil köyleri, 30 yatak
üzeri kapasitesi olan pansiyon ile yatarak tedavi uygulayan özel sağlık müesseseleri, 30 yatak üzeri
kapasitesi olan her türlü resmi ve özel tüm konaklama yerleri.
2- Projeye dahil olmak için ücret ödenecek mi?
İlgili uygulama yönetmeliğinde Form-7 olarak ifade edilen defter kayıtlarının EGM’ ye gönderilmesini
sağlayacak “Gönderme Yazılımı” EGM tarafından hazırlanmış olup ücretsiz olarak geçici ikamet yerlerine
verilmektedir.
3- Projeye dahil olmak için neler yapılmalı?
Öncelikle ADB-GİYKİMBİL-FORM T1 kodlu belgenin alınması ve doğru bilgilerle doldurarak bağlı bulunan
yerel Emniyet birimlerine bu belgelerin sorumlu işletici tarafından ibraz edilmesi gerekmektedir.
4- Tesisler şifrelerini nasıl alacaklar?
ADB-GİYKİMBİL-FORM T1 kodlu belgede yer alan bilgilerin, yerel Emniyet birimlerimizde görevli
personelimizce GİYKİMBİL Tesis Bilgileri Programı’na veri girişi yapılır. Bu kayıt işlemi neticesinde
program her tesis için otomatik olarak bir Tesis ID, Kullanıcı Adı ve Şifresi üretecektir. Üretilen bu bilgiler
sisteme dahil olmak için gerekli ve gizli olması nedeniyle Geçici İkamet Yerleri İşletme Sorumlularına
elden verilir.
5- Program nasıl alınacak ve kullanılacak?
www.asayis.pol.tr web sayfasında ki ilgili alandan “Gönderme Yazılımı” ve gerekli diğer yama programlar
alınarak kurulacaktır. Tesis Üye Girişi alanına aldıkları Tesis ID, Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapacaklardır.
“Gönderme Yazılımı” alınıp bilgisayarınıza kurulduktan sonra program içindeki yardım menusu kullanım
kılavuzu yardımıyla program kullanılabilir.
6- Önemli uyarılar
Proje kapsamında öncelikle EGM’ye gönderilecek günlük kayıtların XML dosyasının hazırlanması
gerekmektedir. Bu dosya EGM standartlarında olmalıdır. Dosyanın hazırlanması için Tesis Otomasyon
Programları kullanılacaktır.
Halihazırda Tesis Otomasyon Programı kullanan tesislerin kullandıkları programa, kayıtları bu XML
standardında çıktı verecek küçük bir ek modül hazırlatmaları gerekmektedir. Bunun için otomasyon
programını aldıkları firmaya müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yeni bir Tesis Otomasyon Programı alacaklar için ise, EGM tarafından ilan edilen GİYKİMBİL XML
standardını destekleyen program almaları gerekmektedir.
İlk üye girişinin yapılmasından sonra “şifre değiştirme” işleminin yapılması önerilir. Programın
kullanıcısının değişmesi durumunda şifre değişikliği işleminin yinelenmesi gerekmektedir.
Gönderme Yazılımının çalışması için Tesis ID, Kullanıcı Adı ve Şifresi bilgilerinin doğru olarak girilmesi
gerekmektedir.
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XML DOSYASININ OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
1- KOD VEYA ŞİFRE YANLIŞ
a- Kod ve şifre yazılırken büyük küçük harfe dikkat edilmemesi
b- Tesis kodunun şifre kısmına yazılması.
2- CONNET TIME OUT
a- İnternet kablosu takılı değildir.
b- İnternet bağlantısında problem vardır.
c- Kurumsal internet hatlarını kullanan tesislerin fairwal (Güvenlik
kaynaklanan hatalar (99-88) nolu portların açılması gerekmektedir.

ayarları)

ayarlarından

3- BÖYLE BİR TESİS SİSTEMDE TANIMLI DEĞİL
a- POLNET ortamına kaydı yapılan tesisin internet ortamına transferinin yapılmadığı
anlamına gelir.
b- Sezonluk çalışan veya sezon başında kod ve şifresini aktif hale getirtmediği anlamına gelir.
4- KONAKLAMA LİSTESİNDEKİ XML DOSYASINDAKİ TESİS KODU İLE AKBS İÇİNDEKİ TESİS KODU FARKLI
Otomasyon programı kurulumu yapan tesisin firmaya programını aktif hale getirmemesi
5-

XLM DOSYASI İÇERİSİNDE HASH DEĞERİ BULUNAMADI
Otomasyon programının oluşturduğu konaklama listesinin şifreleme işlemlerinde hata var. Otel
otomasyon programcısı gerekli işlemleri yapmalı. Ayrıntılı bilgi www.asayis.pol.tr adresinde mevcut.

6-

MSCRV 71 DOSYASI BULUNAMADI
Bilgisayarda kurulu olan java programında eksik olan dosya nedeni ile hata verilmektedir.

7-

UÇ BİRİM PROGRAMINDA GÖNDERİLEN PAKETLER LİSTESİNDE SATIR ATLIYOR
a- Güncelleme yapıldı mı?
b- Tarih aralıkları doğru seçildi mi?
c- XML dosyasının içindeki tarih bilgileri uygun değil. Otomasyon programcınızla görüşmeniz
gerekmektedir.

8-

KİŞİ GELİŞ TARİHİ XML OLUŞMA TARİHİNDEN İLERİ OLAMAZ HATASI...
Gönderilmeye çalışan XML dosyasının içindeki bi kişinin otele giriş tarihi xml dosyasının oluştuğu
tarihten ileri. Bunun düzelmesi gerekmekte. Ayın 1 inde oluşturulan bir XML dosyasının içinde ayın
2sinde otele gelmiş biri olamaz.

9-

SUNUCU BİLGİSAYARA ERİŞİM YOK.
a- İnternet bağlantısını kontrol ettin mi?
b- 9988 portu açık mı?
c- EGM sunucuları en son kontrol edilmeli... Sunucu durumları kısmından

10-

TESİS KODU VE PIN NUMARASI DOĞRU DEĞİL VS. HATALAR
a- Programı daha önceden kullanan tesisler giriş sekmesinden ilk defa giriş yapacaktır.
b- Programı ilk defa kullananlar ise kayıt onay sekmesinden bir defaya mahsus pin numaraları ile kayıt
onay işlemi yapacaktır.
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GEÇİCİ İKAMET YERLERİ KİMLİK BİLDİRME PROJESİ KAPSAMINDAKİ TESİSLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN
HUSUSLAR
1-Tesislere konaklamak için gelen şahısların tesise giriş yaptıkları saat itibari ile zorunlu olan bilgileri otomasyon
programına noktalama işaretleri de dikkate alınarak eksiksiz ve doğru olarak girilecektir.
2-Tesislere konaklamak için gelen yabancı uyruklu şahısların kayıtları yapılırken “TC Kimlik No” hanesine hiçbir
ibare yazılmadan “Kimlik Türü” hanesi “Pasaport” olarak işaretlenip, “Kimlik Seri No” hanesine şahsın pasaport
numarası yazılacak olup harf grubu kesinlikle yazılmayacaktır. (Örnek: Pasaport Seri No: TF 6854624 olan bir
yabancı şahsın “Kimlik Seri No” bölümüne rakam grubu olan 6854624 yazılacaktır.)
3- Tesislere konaklamak için gelen grup veya ailelerin tüm bireylerinin bilgileri eksiksiz girilecektir. Araç
Plakaları otomasyon programına girilirken rakamlar ile harf grubu arasında boşluk bırakılmayacaktır. (Örnek:
06KB284 veya 06K2841)
4-Otomasyon programında hazırlanan günlük konaklayanların listesi http://www.asayis.pol.tr adresinden indirilen
AKBS Uç Birim Yazılımı Programı ile her gün 24.00–01.30 saatleri arasında internet üzerinden EGM’ye
gönderilecektir. Tesislerde iletişim veya donanım arızası meydana gelmesi durumunda konaklama listeleri 03.00’e
kadar bağlı bulunulan Polis Merkezi Amirliğine teslim edilecektir. AKBS Uç Birim Programına ait Sunucu Adı/IP Adı
bölümündeki rakamlar silinerek “giykimbil.egm.gov.tr” DNS adı veya “82.222.167.157” IP adresi olarak
değiştirilecektir. Aksi halde sunucuya erişim sağlamak mümkün olmayacaktır.
5-Tesislerde oluşabilecek iletişim ve donanım arızaları en geç 3 gün içerisinde giderilecektir. Konaklama listesini
sistem üzerinden göndermeyen, belirtilen saate kadar elden teslim etmeyen veya kendilerinden kaynaklanan
arızayı 3 gün içerisinde gidermeyen konaklama tesislerine takip eden her gün için ayrı ayrı tutanak tanzim
edilerek, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci maddesine muhalefet etmekten 15 inci madde gereğince
idari para cezası uygulanacaktır. (Örnek: 3 gün veri göndermeyen bir tesise 2013 yılı için uygulanacak para cezası
365 x 3 =1095 TL olacaktır.)
6-24.00’den sonra konaklama listesi gönderilmiş olsa dahi 01.30’a kadar yeni gelen şahısların bulunması
durumunda bu listeler 01.30’a kadar tekrar gönderilecektir.
7-Tesiste konaklayan şahısların bilgileri tesisten ayrılacağı güne kadar her gün gönderilecektir. (Örnek 10 gün süre
ile konaklama yapan bir şahsın bilgileri 10 gün süre ile konaklama listesinde gönderilmesi gerekmektedir.)
8-Faaliyette bulunan bir tesiste müşteri bulunmaması durumunda dahi boş liste gönderilecektir.
9-Konaklama listelerinin bilgisayar çıktıları günlük alınarak sorumlu işleticileri tarafından onaylanıp 5 yıl süre ile
tesiste saklanacaktır. (Bu listeler konaklama yeri kayıt defteri yerine geçmektedir)
10-Sezonluk çalışan veya tadilat nedeniyle kapanan konaklama tesisleri, açılış ve kapanış tarihlerini önceden bağlı
bulundukları Polis Merkezi Amirliğine dilekçe ile bildirecektir.
11-Sistem kapsamındaki tesis, bilgisayarının arızalı bulunduğu ve bilgisayar çıktısı alamadığı süre zarfında
konaklama bilgilerini Konaklama Yeri Kayıt Defterine işleyecektir.
12-Sistem kapsamında bulunup gerekli donanımı kurmayan (Bilgisayar, İnternet, Yazıcı ve Otomasyon Programı)
tesislere 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Ek 1’inci Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak olup
fiilin tekrarı halinde anılan kanun maddesi hükmünce tesisin işletme ruhsatı iptal edilecektir.
13-İhmal nedeniyle veya kasten yanlış bilgi gönderen tesislere Kanunun 17’inci maddesinin 2 nci bendinde
belirtilen idari para cezası uygulanacaktır.
14-1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince tesisler sorumlu işleticilerini,
müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını örneğine uygun olarak
kimlik bildirme belgesi doldurarak (Form 1 ve Form 2) 24 saat içerisinde bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliğine
bildirecektir. Tesisler çalışanlarını ayrıca aynı süre içerisinde AKBS Programı aracılığı ile de bildireceklerdir.
15-Sisteme kayıt edilecek tesisler gönderim yapacakları bilgisayarlarına ait statik (sabit) IP numaralarını bağlı
bulundukları Polis Merkezi Amirliğine müracaat esnasında veya statik (sabit) IP numaralarında değişiklik
olduğunda bildirmek zorundadırlar.
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