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1. AMAÇ
Bu dokuman, Druz İBYS Yazılım kullanıcılarına; “Çalışanların Temel İSG Eğitim” kayıtlarının AÇSHB
veri tabanına gönderilmesi ile ilgili olarak takip etmeleri gereken işlem basamaklarını ve
yaşanması muhtemel gönderim hatalarını açıklanmak amacıyla hazırlanmıştır.
Çalışanların Temel İSG Eğitim kayıtları AÇSHB veri tabanına gönderebilmesi için yapılması
gereken işlemler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. Ayrıca bu açıklamalar sırasında eğitim
modülünün kullanıcılar tarafından nasıl kullanılması gerektiği detaylı olarak anlatılmıştır.

2. ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA) KULLANIMI
2.1.

E-İMZA KULLANIM ZORUNLUĞU

Çalışanların Temel İSG Eğitim kayıtlarının AÇSHB veri tabanına gönderilebilmesi için, “Elektronik
İmza” kullanılması zorunluluğu vardır. Kayıtlar gönderim sırasında kullanıcının elektronik imzası
ile elektronik olarak imzalandıktan sonra gönderim işlemi gerçekleşmektedir. Dolayısıyla İBYS
Yazılımını kullanan İş Güvenliği Uzmanlarının (İGU) ve İşyeri Hekimlerinin (İH) elektronik imza
sahibi olmaları gerekir.

2.2.

E-İMZANIN SATINALINMASI

Daha önce herhangi bir nedenle sahip olduğunuz elektronik bir imzanız varsa, bunu eğitim kayıt
gönderim işlemleri için de kullanabilirsiniz, bunun için ayrıca bir elektronik imza almanız
gerekmemektedir.
Eğer elektronik imzanız yoksa, elektronik imza vermeye yetkili kurumların veya özel firmaların
herhangi birinden elektronik imza satın almalısınız. Satın alma işlemini doğrudan firmaların satış
noktasından yapabileceğiniz gibi, ilgili firmaların web sayfalarından sipariş yoluyla da
yapabilirsiniz. Elektronik imza vermeye yetkili kuruluşlardan bir kısmının web sayfa adresleri
aşağıdadır:
http://www.e-guven.com/
http://www.e-imzatr.com.tr
https://www.kep.net.tr
http://www.turktrust.com.tr/tr/
https://www.e-tugra.com.tr/tr-tr/anasayfa.aspx
https://www.tnbe-imza.com.tr/
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2.3.

ELEKTRONİK İMZANIN KURULUMU

USB Dongle alarak elektronik imzayı temin ettikten sonra, elektronik imzanızın olduğu USB
Dongle’ın bilgisayarınıza kurulması gerekir. Bunun için USB Dongle temin ettiğiniz firmanın web
sayfasından kullandığınız bilgisayarınızın donanımına (64 bit, 32 bit gibi) ve satın aldığınız USB
Dongle’ın tipine uygun olan driver’ını (sürücüsünü) indirerek bilgisayarınıza kurmanız gerekir.
Eğer birden fazla bilgisayarda işlem yapıyorsanız; bu kurulum işlemini, kullandığınız tüm
bilgisayarlarda yapmalısınız. Ayrıca sahip olduğunuz E-İmzanızın özelliklerine bağlı olarak bir
takım yardımcı programların (Java, İmzager, vb.) kurulması da gerekebilir.

3. DRUZ HUB (E-İMZA OKUYUCUSU) KULLANIMI
3.1.

DRUZ HUB (E-İMZA OKUYUCU) KULLANIM ZORUNLULUĞU

Druz Hub bir ara yazılım programıdır. Sahip olduğunuz E-İmzanız ile kullandığınız Druz İBYS
programı arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Web tabanlı çalışan tüm yazılımlar için bu
bağlantıyı sağlayacak bir ara yazılım kullanma zorunluluğu vardır. Druz Hub kayıtlarınızın Eİmzanızla imzalanması işlemini gerçekleştirerek gönderime hazır hale getirmektedir. Masa üstü
yazılımlar için böyle bir ara yazılıma ihtiyaç yoktur.

3.2.

DRUZ HUB (E-İMZA OKUYUCU) TEMİN EDİLMESİ

Druz Hub ara yazılımının https://www.druzyazilim.com.tr/ adresinden “Druz E-İmza Okuyucu
Hub programını indirmek için tıklayınız” ikonuna tıklayarak indirilebilirsiniz. Druz Hub ara
yazılımının son versiyonu olan 2019.1.0.6 olması zorunludur. Kayıt gönderim işlemleri bu
versiyondan önceki versiyonlarla gönderilememektedir. Daha önce Druz Hub programını
indirmiş olan kullanıcıların yeni versiyonu indirmeleri gerekir. Ayrıca Druz Hub ara yazılımı
sadece Windows 8.1 ve üzeri işletim sistemlerinde, gerekli olan e-imza sürücüleri kurulu
olduğunda (akia, safesign, akis ve güncel Java kurulumları) çalışır. Birden fazla bilgisayarların
kullanımı söz konusu ise, bu işlemlerin her bilgisayar için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

3.3.

DRUZ HUB (E-İMZA OKUYUCU) ÇALIŞTIĞI SİSTEMLER

Druz Hub tüm bilgisayarlarda, tabletlerde, cep telefonlarında ve her tür internet tarayıcısında
işlem yapabilmektedir. Yapılması gereken tek şey E-İmzanızı internete bağlı olan bir bilgisayara
takarak Druz Hub programını çalıştırmanızdır. Bu işlemi yaptıktan sonra bir başka bilgisayarda,
tablette veya cep telefonunuzda elektronik imzanızla işlem yapabilirsiniz. Bu özellik elektronik
imza taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.
www.druzyazilim.com.tr
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4. DRUZ İBYS YAZILIMI KULLANIMI
4.1.

ELEKTRONİK İMZAYA AİT PİN KODUNUN GİRİLMESİ

Druz İBYS yazılım programına giriş yaptıktan sonra sol üst köşede kullanıcı “Profil Bilgileri”
ikonuna tıklanarak açılan penceredeki “Elektronik İmza Pin Kodu” alanına elektronik imzanıza
ait pin kodunu girmeniz gerekiyor. Pin kodunu girdikten sonra “Pin Onay” ikonuna tıklayarak
işlemi tamamlayınız.
Eğer pin kodunuzu her gönderim işlemi sırasında yeniden girmek istemiyorsanız, “Hatırla”
sekmesini işaretleyerek “Pin Onay” ikonuna tıklayınız. Böylece pin kodunuzu değiştirmediğiniz
müddetçe yeniden pin kodu girmenize gerek kalmaz. Eğer pin kodunuzu herhangi bir gerekçeyle
değiştirirseniz “Elektronik İmza Pin Kodu” alanına daha önce girdiğiniz (eski) pin kodunuzun da
değiştirilmesi gerekmektedir. Değiştirmediğiniz (yeni pin kodunuzu girmediğiniz) takdirde hem
kayıtlarınızın gönderimi gerçekleşmeyecek ve hem de 3 defa kayıtları gönder tuşuna basmanız
durumunda pin kodunuz bloke olacaktır. Pin kodunuzun bloke olması durumunda elektronik
imzanızı aldığınız kurumla iletişime geçerek pin blokajının kaldırılmasını sağlamalısınız.

4.2.

EĞİTİM MODÜLÜ KULLANIMI

4.2.1. EĞİTİM PLANLANMA İŞLEMİ


Druz İBYS yazılım programına giriş yaptıktan sonra sol üst menüden; Genel/Eğitim
İşlemleri sekmesine tıklayınız.



Açılan ekrandan “Kayıt Girişi” sekmesine tıklayınız.



Açılan ekrandan “İşyeri Ara” alanından kayıt gireceğiniz firmayı çağırınız. Hemen
altındaki “Eğitim Ara” alanından “Çalışanların Temel İSG Eğitimleri” çağırınız. Daha
sonra “Kaydet” ikonuna basarak kayıt işlemini tamamlayınız.



Tamamlanmış kayıtla ilgili olarak üç işlem yapabilirsiniz. Kaydı “Sil” ikonuna basarak
silebilirsiniz, “Güncelle” ikonuna basarak düzenleyebilirsiniz, ya da “Planla” ikonuna
basarak planlama sayfasına geçebilirsiniz.



Planlama ikonuna bastıktan sonra açılan ekrandan, eğitim konularını “Tümü, Genel
Konular, Sağlık Konuları, Teknik Konular” başlıklarından birini seniniz. Seçmiş olduğunuz
seçeneğe bağlı konu başlıkları hemen altındaki alanda seçilebilecek şekilde
listelenecektir. Bu listenin tamamını veya tercih ettiğiniz bir eğitim konusunu ya da
birden çok eğitim konusunu seçebilirsiniz.



Eğitim konularını seçtikten sonra veri girilmesi gereken zorunlu alanlar “Yüzyüze-Uzaktan
Eğitim, İç/Dış Eğitim, Eğitim Tarihi ve Eğitim Süresi) otomatik olarak dolacaktır. Herhangi
bir değişiklik yapmayacaksanız “Kaydet” ikonuna tıklayarak kaydı tamamlayınız. Eğer
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değişiklik yapacaksanız değişikliği yaptıktan sonra kaydı tamamlayabilirsiniz. Ancak bu
işlem bakanlığa gönderimi yapılmış ve onay almış kayıtlar için yapılamaz.


Planlama işlemini tamamladığınız kayıtları yeniden düzenlemek (değiştirmek)
istediğinizde ilgili bir kaydı, birkaç kaydı veya “Seç” seçeneğine tıklayarak tüm kayıtları
seçtikten sonra, planlama bilgilerinde istediğiniz değişiklikleri yaparak yeniden “Kaydet”
ikonuna tıklayınız. Böylece seçtiğiniz kayıtlarınız güncellenmiş olacaktır.



Planlama işlemini tamamladığınız kayıtları silmek istediğinizde ilgili bir kayıt için hemen
kaydın yanındaki “Sil” ikonuna tıklayarak silebilirsiniz. Birden çok kaydı ya da tamamını
silmek için çoklu veya “Seç” seçeneğiyle tüm kayıtları seçtikten sonra, sayfanın altındaki
“Seçilenleri Sil” ikonuna tıklayınız. Böylece seçtiğiniz kayıtlar silinmiş olacaktır.



Düzenleme ve silme işlemi bakanlığa gönderilmiş kayıtlar ve onay almış kayıtlar için
yapılamaz.

4.2.2. EĞİTMEN ATAMA İŞLEMİ


Planlama işlemi tamamlanmış olan kayıtlara eğitmen ataması yapılabilir.



Bu işlem için ekranın sol tarafındaki alanda; “Eğitmen Ataması” sekmesine tıklayınız.
Açılan penceredeki “Eğitmen Ara” alanından eğitimi veren kişiyi personel kayıt
listelerinden bulunuz. Eğitmen ataması yapılacak olan konu ya da konuları altta yer alan
listeden seçiniz ve “Eğitmen Ataması Yap” ikonuna tıklanarak eğitmen atama işlemini
tamamlayınız.



Eğitmen atama işlemi tamamlanmış eğitim konuları ekranın sağ tarafında, atama
bekleyen konular ise son tarafta listelenecektir.



Eğitmen atama işlemi tamamlanmış kayıtları silmek için bir kaydı ya da “Seç” seçeneğiyle
tüm kayıtları seçtikten sonra, sayfanın üstündeki “Seçilmiş Eğitmen Atamaları Sil”
ikonuna tıklayınız. Böylece seçtiğiniz kayıtların eğitmen atamaları silinmiş olacak ve
eğitim konuları ekranın sol tarafına eğitmen ataması bekleyen alana geri dönecektir. Bu
işlem sadece eğitmen atamasını kaldırır, eğitim konularını silmez.

4.2.3. EĞİTİM KATILIMCISI ATAMA İŞLEMİ


Eğitmen ataması tamamlanmış eğitim kayıtlarına katılımcı ataması yapılabilir.



Bu işlem için ekranın üst kısmında yer alan “Eğitmen Atanmış Konular” listesinden
katılımcı atanacak eğitim konusu ya da “Seç” ikonuna tıklayarak tüm eğitim konuları
seçilir. Seçim yapılan eğitim konularına 3 farklı şekilde eğitim katılımcısı eklenebilir;
o Katılımcıları Tek Tek Ekleme: Eğitmen Atanmış Konular listesinin altındaki
“Katılımcı Ara” alanından eğitim alacak kişi bulunur. Ekrana çağırılan kişi “Artı”
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ikonuna tıklanarak seçimi yapılmış konular için ekranın altındaki listeye eklenir.
Ekrana çağırılan kayıt “Eksi” ikonuna tıklanarak temizlenebilir.
o Katılımcıları Bölüm Bazında Ekleme: Eğitmen Atanmış Konular listesinin altındaki
“Bölüm Ara” alanından işyerinin daha önce tanımlanmış ve personel kaydı
yapılmış bölüm kişi sayısı ile birlikte bulunarak, o bölümde çalışan tüm
personeller “Artı” ikonuna tıklanarak ekranın altındaki listeye eklenir. Ya da
ekrana çağırılan bölüm kaydı “Eksi” ikonuna tıklanarak temizlenir.
o Tüm Çalışanları Aynı Anda Ekleme: Eğitmen Atanmış Konular listesinin altında ve
en sağda yer alan alandan “Tüm Bölüm ve Katılımcılar” seçeneği seçilerek o
işyerinde çalışan tüm personel “Artı” ikonuna tıklanarak ekranın altındaki listeye
eklenir.


Eğitim kayıtlarının bakanlığa gönderimi için zorunlu olmayan fakat, eğitim mevzuatı
açısından gerekli olan eğitim katılımcılarının eğitime katılım durumları ile eğitim seviye
tespitlerinin yapılabilmesi gerekir. Bu işlem için Eğitmen Atanmış Konular listesinin
altındaki “Çark” ikonuna tıklanır. Açılan pencereden seçilen kriterlere göre “Eğitim
Katılımı” ve “Seviye Tespiti” ikonlarına tıklanarak (Eğitime Katıldı/Katılmadı) ve (Seviye
Tespiti Yapıldı/Yapılmadı) seçeneklerinden uygun olan seçilerek kayıt tamamlanır.



Silme işlemi de aynı ekrandan yapılır. Kişi/bölüm veya tüm katılımcılar şeklinde seçimler
yapıldıktan sonra silme işlemi gerçekleştirilebilir.

4.2.4. EĞİTİM KAYITLARININ AÇSHB GÖNDERİM İŞLEMİ
1. Eğitmen ve katılımcı ataması tamamlanmış olan eğitim kayıtlarının Bakanlığa
gönderimleri yapılabilir. Bu işlem için “AÇSHB’na Gönder” sekmesine tıklanır. Açılan
pencerede, öncelikli olarak elektronik imza sahibinin bilgilerinin görünmesi gerekir.
Bunun için E-İmza bölümünde anlatılan adımların izlenmesi (Elektronik imzanın
bilgisayara takılması ve Druz Hub programının çalıştırılması) gerekir. Elektronik imza
alanına tıklanarak imza alanında bilgi güncelleme işlemi yapılabilir.
2. Eğitim kaydı gönderilecek olan işyerinin “İşyeri Ara” alanından aranarak seçilip ekrana
getirilmesi gerekir. İşyeri listesinde sadece elektronik imza sahibinin kendisine ataması
yapılan (hizmet verdiği) işyerleri yer almaktadır.
3. İşyeri arama işleminden sonra eğitimle ilgili girilmiş olan tüm bilgiler ekranda listelenir.
Bu listede aşağıdaki bilgiler yer alır;
o
o
o
o
o
o
o
www.druzyazilim.com.tr

Filtreleme kısmı
Alt konuların listelenmesi
T.C. kimlik numaraları
Katılımcı ad soyadı bilgisi
Eğitmen bilgisi
Gönderim durumu
Gönderim açıklama
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: Gönderildi/ Gönderilmedi
: Gönderilmeme sebebi
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o
o
o
o

Onay durumu
Onay Kod
Onay Mesaj
Tarih

: 11
: 12
: 13
: 14

: Evet/Başarılı–Hayır/Başarısız
: Hata ve onay kodları: Bkz. Tablo 1
: Açıklama bilgisi: Bkz. Tablo 1
: Eğitimin verildiği tarih

4. Elektronik imza çalıştırılıp işyeri seçimi yapıldıktan sonra “AÇSHB’na Gönder” sekmesine
tıklanır. Listedeki kayıtlar Bakanlığa gönderilmeye başlanır. Gönderim işlemi kayıt
sayısına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
o Bakanlığa gönderimlerde bir defada en fazla 200 kişi ve 20 eğitim konusunu
gönderilebilmektedir. Eğer kayıt sayısı bu rakamlardan daha fazla ise Druz İBYS
programı bu kayıtları uygun paketlere ayırarak otomatik olarak tek seferde arka
arkaya göndermektedir. Bu durumda sadece gönderim süresi daha fazla
sürmektedir. Kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.
o Gönderilen kayıtların hatalı olması durumunda sadece hatalı olan kayıt değil, 200
kişi ve 20 eğitim konusunu içeren gönderim paketinin hiçbir kaydının gönderimi
gerçekleşmemektedir. Dolayısıyla kayıtların doğru girilmesi gönderim başarısı
açısından son derece önemlidir. Bu durumda hatalı kaydın düzeltilerek tekrar
gönderilmesi gerekir.

4.2.5. AÇSHB GÖNDERİLEN EĞİTİM KAYITLARININ ONAY DURUMU
Eğitim kayıtlarının Bakanlığa “Başarılı” olarak gönderilmesi, gönderim işleminin bittiği anlamına
gelmez. Gönderilen eğitim kayıtlarının bakanlıkça onaylanması da gerekmektedir. Bakanlıkça
onaylanmamış eğitim kayıtları gönderilmemiş olarak kabul edilmektedir.
Eğitim kayıtlarının onay kontrolü için “AÇSHB Doğrulama” ikonuna tıklanır. Açılan pencerede
gönderimi yapılmış tüm kayıtlar listelenir. Listede sırasıyla;
1. Doğrulamak için tıklayınız: Bu ikona tıklamanız gönderdiğiniz eğitim kayıtlarının paket
içeriğine göre (Kayıtların yoğunluğuna göre 1 dakika ile 3 saat arasında değişmektedir)
doğrulanmasını (onay durumunu) sağlar. Eğer doğrulama işlemi kullanıcı tarafından
yapılmaz ise bu işlem sistem tarafından otomatik olarak yapılır ve 30 dakika içerisinde
gönderim durumu hakkında kullanıcı mail aracılığı ile bilgilendirilir.
2. Unvan
: Eğitim verilen firma unvanı
3. Gönderim Tarihi
: Eğitimin gönderildiği tarih
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eğitim Tarihi
Kişi sayısı
Eğitim sayısı
Onay durumu
Onay Kod (Hata ve onay kodları
(Onay durumuna bağlı açıklama bilgisi:

: Eğitimin verildiği tarih
: Verilen eğitimin katılımcı sayısı
: Verilen eğitimdeki alt konuların sayısı
: Evet-Başarılı/Hayır-Başarısız
: Bkz. Tablo 1
: Bkz. Tablo 1

5. BAKANLIK HATA KODLARI VE ÇÖZÜMLERİ
Önemli: “Hata almamak için Druz İBYS sistemine girdiğiniz verileri doğru girmeniz yeterlidir.”

5.1.

HATA KODU 211

Hata Kodunun Anlamı: Daha önce gönderimi yapılmış olan eğitim kaydının tekrar gönderilmesi
veya aynı eğitim konusunun, aynı tarihte ve aynı kişi olacak şekilde yeni bir eğitim kaydı açarak
gönderilmesi durumunda gönderim reddedilmektedir. Kısacası hangi şekilde olursa olsun
Bakanlık mükerrer olan bir kaydın gönderilmesine izin vermemektedir.
Hatanın Çözümü: Daha önce gönderimi yapılmış olan eğitim kayıtları tekrar gönderilmemeli
veya aynı kriterlerde yeni bir kayıt açarak gönderim gerçekleştirilmemelidir.

5.2.

HATA KODU 212

Hata Kodunun Anlamı: Hata kodunun 212 olarak dönmesi eğitimin verildiği tarihte (sisteme
girilen eğitimin tarihi baz alınır) katılımcının belirlenen şirkette sigortalı olarak çalışmadığı
anlamına gelir.
Hatanın Çözümü: Eğitim tarihinin yanlış olması halinde, eğitimi girilen işyerinin insan kaynakları
departmanı ile iletişime geçilerek çalışanların resmi SGK giriş-çıkış tarihleri alınarak sistemin
buna göre güncellenmesi ve eğitim kayıtlarının tekrar gönderimlerinin sağlanması gerekir.
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5.3.

HATA KODU 213

Hata Kodunun Anlamı: Bu hatanın iki nedeni olabilir. Birincisi eğitim kaydı girilmiş olan işyerinin
SGK numarası hatalıdır. İkincisi İSG-Katip üzerinden ataması yapılmış olan İSG profesyonelinin
bilgileri hatalıdır.
Hatanın Çözümü: İşyeri SGK numarasının 26 hane olacak şekilde kaydedilmesi gerekir. Bazı
işyerlerinin sicil numaraları aralarındaki ve/veya sonundaki sıfırlar yazılmadığı için 20 haneye
kadar düşmektedir. Eksik olan sıfırlar doğru yerlere eklenerek eğitim kayıtlarının tekrar
gönderimi sağlanmalıdır.
İSG-Katip üzerinden ataması yapılmış olan İSG profesyonelinin bilgileri konrol edilmelidir. İSG
profesyonelinin İSG-Katip sistemine atandığı tarih ile eğitim tarihinin uygun olması gerekir. İSG
profesyonelinin atama işleminden önceki veya ataması düştükten sonraki eğitim kayıtları
gönderilmez. Eğitimin kayıt tarihi ile İSG profesyonelinin İSG-Katip sistemine atandığı tarihler
eşitlenerek eğitim kayıtlarının tekrar gönderimi sağlanmalıdır.

5.4.

HATA KODU 215

Hata Kodunun Anlamı: Bu hatanın nedeni İSG-Katip sistemine ataması yapılmış olan İSG
profesyoneli ile eğitim kayıt gönderimi sırasında kullanılan elektronik imza sahibinin T.C. kimlik
numaralarının farklı olmasıdır. Bir başka ifadeyle İSG-Katip sistemine ataması yapılan kişiyle
gönderim yapan kişinin farklı kişiler olmasıdır.
Hatanın Çözümü: İSG-Katip sistemine ataması yapılmış olan İSG profesyoneli ile eğitim kayıt
gönderimi yapacak olan elektronik imza sahibinin aynı kişi olması sağlanmalıdır. Normalde Druz
İBYS sisteminde işyeri ve bu işyerlerine ataması yapılan İSG profesyonelinin İSG-Katip bilgileri
uyumlu ise bu hata sistem tarafından otomatik olarak engellenmektedir.

5.5.

DİĞER HATA KODLARI

Diğer hata kodları Druz İBYS sistemi tarafından kontrol edilerek giderilmektedir. Kullanıcıya bağlı
olan hatalar daha çok yukarıda detaylı açıklamaları yapılan 211-212-213-215 kodlu hatalardır. Bu
hatalarda daha çok hatalı kayıtlarla ilgilidir. Kayıtların doğru girilmesi durumunda bu hatalarla
karşılaşılmayacaktır.

5.6.

GÖNDERİM VE ONAY BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Eğitim planlama aşamalarında Druz İBYS sistemi tarafından otomatik olarak ekrana gelen eğitim
gönderim kriterlerinde herhangi bir değişiklik yapmayınız. Kısacası, eğitim konusu, eğitim
www.druzyazilim.com.tr
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süresi, eğitim yeri, eğitim türü, eğitmen, katılımcı, elektronik imza sahibi kriterlerinde
yapacağınız herhangi bir değişiklik, gönderim sırasında farklı eğitim paketleri oluşmasına neden
olmaktadır. Bir başka ifadeyle her yapılan değişiklik farklı paket oluşmasına, kayıtların gönderim
sürelerinin uzamasına, bakanlık tarafından onaylanma süresinin uzamasına neden olacaktır.
Örneğin, 200 kişinin 20 eğitim konusunu (4000 kaydı) bir tek paket olarak bir defada Bakanlığa
gönderebileceğiniz gibi, gönderim kriterlerinde yapacağınız herhangi bir değişiklikle bunu 200
pakete ve gönderime dönüştürebilirsiniz. Doğal olarak artan her gönderim sayısı hata alma
ihtimalini ve Bakanlık onay sürecini etkileyecektir.
EĞİTİM GÖNDERİM KRİTERLERİ
1

2

3

4

5

6

7

Eğitim Alt
Konusu

Eğitim
Süresi (Dk)

Eğitim Yeri
(İşyerinde/Dışında)

Eğitim Türü
(Yüzyüze/Uzaktan)

Eğitin
Tarihi

Eğitim
Katılımcısı

Elektronik
İmza Sahibi

Gönderim ve onay başarınız için gönderim kriterlerinde değişiklik yamamanızı öneriyoruz.

6. SIK SORULAN SORULAR
Soru 1: İşyeri SGK numarası değişmiş olan işyerine ait eğitim kayıtları eski SGK numarasıyla
Bakanlığa gönderilebilir mi? Hayır gönderilemez. Kayıtlar ancak yeni SGK numarasıyla
gönderilebilir.
Soru 2: İBYS programına işyeri SGK numarası yanlış veya eksik girilmiş olan işyerine ait eğitim
kayıtları Bakanlığa gönderilebilir mi? Hayır gönderilemez. SGK numarasının 26 hane olacak
şekilde doğru girilmesi gerekir.
Soru 3: Eski tarihli (2018 tarihli) eğitim kayıtları Bakanlığa gönderilebilir mi? Evet gönderilebilir.
Ancak gönderimi yapılacak olan eğitim kayıt tarihi ile İSG Profesyonelinin iSG-Katip atama tarihi
ve çalışanın SGK giriş tarihinin uyumlu olması gerekiyor.
Soru 4: Eğitimi veren kişi İSG Profesyonelinden (elektronik imza sahibinden) farklı biri olabilir
mi? Evet eğitimi veren kişi başka biri olabilir. Eğitim gönderimi yapacak olan kişi ile elektronik
imza sahibinin aynı kişi olması eğitim kaydı gönderimi için yeterlidir.
Soru 5: Çalışanının T.C. kimlik numarası hatalı ise eğitim kaydı gönderilebilir mi? Hayır
gönderilmez. T.C. kimlik numarasının 11 hane olacak şekilde Druz İBYS programına doğru
girilmesi gerekir.
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Soru 6: İşten ayrılmış olan çalışana ait (eski tarihli) eğitim kayıtları gönderilebilir mi? Evet ayrılma
(SGK çıkış) tarihinden önceki kayıtlar gönderilebilir. Ancak eğitim tarihinin, İSG profesyonelinin
ve elektronik imza sahibinden uyumlu olması gerekir.
Soru 7: Bir defada 200 kişi ve 20 eğitim konusundan fazla kayıt bir defada bakanlığa
gönderilebilir mi? Evet gönderebilir. Normalde bu durumda 2016 ve 2018 hata kodları dönerek
işlem başarısız olur. Ancak Druz İBYS programı gönderilecek kişi ve eğitim konu sayısını
Bakanlığın istediği sayılarda düzenleyerek (paketlere bölerek) gönderimi arka arkaya
gerçekleştirmektedir.
Soru 8: Eğitim kayıt gönderiminin “Başarılı” dönmesi eğitim kaydının Bakanlık tarafından kabulü
için yeterli midir? Hayır değildir. Gönderimin başarılı dönmesi işlemin yarıdır. Diğer yarısı
gönderimin onaylanması işlemidir.
Soru 9: Gönderimi yapılmış olan eğitim kayıtlarında düzenleme/değişiklik yapılabilir mi? Evet
yapılabilir. Ancak yapılan değişiklikten sonra gönderimin tekrar yapılması ve onay alması gerekir.
Soru 10: Bakanlık tarafından onaylanmış eğitim kayıtlarında düzenleme/değişiklik yapılabilir mi?
Hayır yapılamaz.
Soru 11: Eğitim konularının tamamını iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi verebilir mi? Evet
verebilir. Eğitim kayıtlarının gönderimi sırasında eğitimin kim tarafından verildiği değil, İSG
profesyoneliyle elektronik imza sahibinin aynı kişi olması şartı aranmaktadır.
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7. BAKANLIK HATA KODLARI TABLOSU
TABLO-1
Sn
1

Hata Kod No
200

İşlem Başarılı

2

204

İşlem Başarısız

3

210

Zorunlu alanlarda hata var! Lütfen ilgili DVO yu yeniden kontrol ediniz.

4

211

… numaralı eğitim kodu için … eğitim tarihinde … TC kimlik numaralı çalışana
ait bir kayıt bulunmuştur! Tekrarlanan kayıt oluşmaması için ilgili işlem
engellenmiştir. Lütfen daha önce gönderdiğiniz kayıtları kontrol ediniz!

5

212

… kimlik numaralı İSG Profesyoneli ile … TC kimlik numaralı çalışan arasında işyeri
bazında bir bağ bulunamadı!

6

213

… tescil numaralı işyeri için … kimlik numaralı İSG Profesyoneli bulunamadı.
Lütfen SGK tescil numarasını veya İSG profesyonelinin TC kimlik numarasını
kontrol ediniz.

7

214

İmzalı içerik hatası! Lütfen bu mesajdaki xml ile kendi ürettiğiniz xml i
karşılaştırınız! İBYS sunucularında kontrol için üretilen xml : …

8

215

İsg prof TC kimlik no ile e imza sahibi aynı kişi değildir!

9

216

En fazla 20 adet eğitim bildiriminde bulunabilirsiniz.

10

217

En az 1 adet eğitim bildiriminde bulunmalısınız.

11

218

En fazla 200 adet çalışan için bildirimde bulunabilirsiniz.

12

219

En az 1 adet çalışan için bildirimde bulunmalısınız.

13

220

Gönderilen eğitim listesinde aynı değer birden fazla bulunmaktadır!

14

221

Gönderilen çalışan listesinde aynı değer birden fazla bulunmaktadır!

15

222

Gelen imzanın bütünleşik imza (değer ile imzalama) olduğu tespit edilmiştir.
İçerik doğrulaması yapılabilmesi için lütfen CAdES BES ayrık imza yapınız!

16

223

En fazla 100 adet sorgu kodunu aynı anda servise gönderebilirsiniz.

17

401

Firma kodu ve parola ile aktif bir firma bulunamadı!

18

1111

Sistem Hatası

19

2222

SQL Exception

20

0
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