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Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu 
ARGE Projesi sonuç raporu proje sahibi tarafından projenin tamamlanmasından sonraki 75 gün içinde tüm 

proje süreçlerine ait faaliyet ve sonuçları içerecek şekilde hazırlanır. Kurum sonuç raporunda sunulan bilgilere 

ait ilave açıklama, belge ya da bilgiler talep edebilir. Sonuç raporu projenin genel değerlendirmesine esas 

dokümandır.  

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul # 

C-16-1100-1000-0007 

405 

 

58898295-110.05.02.01  

Başvuru Sahibi: 

Başkent EDAŞ 

Toroslar EDAŞ 

Anadolu Yakası EDAŞ 

Dicle EDAŞ 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 1 

Çukurambar Çankaya ANKARA 

Proje Adı: 

Enerji Atlası Uygulaması Kapsamında Elektrik Dağıtım 

Şirketlerinin Kamu Coğrafi Verilerine Erişimi, İş Süreçlerinde 

Kullandırılması ve Tüketicilerin Internet Tabanlı Bir 

Yazılımdan Kesinti ve Arıza Bilgilerine Erişiminin 

Sağlanacağı Yazılımın Geliştirilmesi 

Proje Bölgesi: Katılan dağıtım şirketlerinin sorumluluk alanlar 
Proje Süresi: 18 ay 

Proje Sorumlusu: 
Ebru ÖZTÜRK 

Halil ERTÜRKLER 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: Telefon   : +90 553 569 4280 

 

B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 
BAŞKENT EDAŞ/AYEDAŞ/TOROSLAR EDAŞ / DİCLE EDAŞ 

Projenin temel amacı ulusal ölçekte kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilmekte olan konumsal veri 

setleri ve veri servislerinin Enerji Atlası uygulaması üzerinden proje paydaşları olan elektrik dağıtım 

firmalarının kullanımına açılmasını mümkün kılacak olan yazılımların geliştirilmesi ve veri iletişiminde 

sürekliliği destekleyebilmek için ihtiyaç duyulan düzenlemelerin gerçekleştirilmesidir.  

Bu çerçevede Enerji Atlası uygulaması kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin coğrafi veri ihtiyaçlarını, kamu 

tarafından üretilen ve Enerji Atlası uygulaması ile hâlihazırda paylaşılmakta olan web servisleri üzerinden 

gidererek; şirketlerin mükerrer coğrafi veri üretim harcamalarını sonlandırmak, dağıtım şirketlerinin iş 

süreçlerinde mekansal verilerin entegrasyonunu gerçekleştirmek, abonelerine verdikleri hizmetin kalitesini 

artırmak, taşınmaz yönetiminin merkezi bir uygulama ile takibini gerçekleştirmek, tüketicilerin arıza bildirim 

ve kesinti bilgilerine erişimini sağlamaktır. 

Bu kapsamda proje çerçevesinde geliştirilen adaptör yazılım vasıtası ile proje kapsamında gerçekleştirilen 

analiz çalışmalarında tespit edilen veri ihtiyaçlarının projenin paydaş kurumları tarafından kullanılabilmesi için 

uygulama bileşenlerinin oluşturulması hedefi doğrultusunda yazılım geliştirme çalışmaları sürdürülmüştür. 

Bu çerçevede hâlihazırda paydaşların kullanmakta olduğu mobil ve masaüstü uygulama altyapılarını 

destekleyecek bir veri paylaşım altyapısı geliştirilirken bir diğer yandan ise ağ tabanlı yazılımları web uygulama 
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vasıtası ile söz konusu paylaşıma esas verilerin yönetiminin sağlandığı bir altyapının geliştirilmesi 

gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında elektrik dağıtım firmalarının kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

üretilmekte olan coğrafi ve kamu servislerine erişimi mümkün kılacak bir altyapı geliştirilmiş olmakla birlikte 

aynı zamanda elektrik abonelerinin ve tüketicilerinin planlı kesinti bilgilerine erişim sağlayabileceği ve arıza 

ve kesinti bildirimi gerçekleştirebileceği IOS ve Android platformlarda çalışabilecek mobil uygulama 

geliştirilmesi de gerçekleştirilmiştir.    

Projenin hayata geçen maddeleri dışında, kapsamda gerçekleştirilemeyen kısımlar bulunmaktadır. Proje 

kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin kamu kurum ve kuruluşlarının coğrafi ve sözel verilerine erişiminin 

sağlanması planlanmaktaydı. Proje mimarisi ve uygulamalar planlandığı şekilde geliştirildi ancak kamu kurum 

ve kuruluşlarının ilgili verileri elektrik dağıtım şirketlerine açılmadı. Geliştirilen uygulamaların aktif bir şekilde 

dağıtım şirketleri tarafından kullanılabilmesi için ilgili verilere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde geliştirilen 

uygulamaların mobil uygulama dışındaki kısımları atıl kalacaktır. Proje kapsamında satın alınmış olan 

uygulama ve veritabanı sunucuları için gereksiz bakım, lisans maliyetleri oluşmaya devam edecektir.  

*Proje kapsamında ihtiyaç duyulan veri setleri belirlenmiş ve ekteki resmi yazı ile belirtilmiştir. 

C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 
BAŞKENT EDAŞ/AYEDAŞ/TOROSLAR EDAŞ 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Gerçekleşme bazlı nihai iş planı sunulacaktır. İzleme raporuna göre sapmalar varsa açıklamaları yapılacaktır. 

 Proje için Ocak 2016 döneminde EPDK’ya başvuruda bulunulmuş olup, 58898295-110.05.02.01 sayılı 

onay yazısı ile Mart 2016’da EPDK tarafından kabul edildiği bildirilmiştir.  

 Projede danışman olarak beraber çalışılan GEOSYS firmasıyla Aralık 2016 tarihinde sözleşme 

imzalanmıştır.  

 Projenin başlangıç tarihi 23 Kasım 2016’dir.  

 Proje zaman planında aşağıda belirtilen hususlardan dolayı 5 aylık gecikme yaşanmıştır. 

 Tasarım dökümanına göre geliştiren rest servislerinin datapower’a aktarılması sırasında karşılaşın 

tecrübe eksikliği- 1 ay 

 Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim’ sistemi geliştirmelerinin geç başlaması ve sistem 

geliştirmelerinin beklenenden uzun sürmesi ve android testlerinde karşılaşılan hataların 

düzeltilmesi ve testlerin tekrarlanması. – 3 ay 

 SMS ile kullanıcı doğrulaması kararının verilmesi – 1 ay 
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Tablo 1 Planlanan İş Planı 

 

 

Tablo 2 Gerçekleşen İş Planı 

 

 

DİCLE EDAŞ 

DEDAŞ’ la proje yüklenicisi Geosys arasında Temmuz 2016’da sözleşme imzalanmıştır. İş paketleri de 

aşağıdaki gibi planlanmıştır.  
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C.2. İş Paketleri 

BAŞKENT EDAŞ/AYEDAŞ/TOROSLAR EDAŞ/DİCLE EDAŞ 

Proje kapsamında sözleşme imzalanmasını takiben hazırlanan iş planı çerçevesinde proje kapsamında toplam 
7 ana başlık altında faaliyetler sürdürülmüştür. Bu iş paketlerinin başlıkları aşağıda yer almaktadır. 

Tablo 3 Proje İş Paketleri 

PROJE İŞ PAKETLERİ 

   IP 01 - İş Süreçleri ve Gereksinim Analizi Çalışmaları 

   IP 02 - Yazılım Tasarım Çalışmaları 

   IP 03 - Yazılım Geliştirme Çalışmaları 

   IP 04 – EDAŞlara Kurulumlar 

   Uygulama Eğitimleri Verilmesi 

   Proje Sonuç Raporu Hazırlanması 

   Proje Çalıştayı Düzenlenmesi 

 

Yukarıdaki iş paketleri göz önüne alındığında her bir iş paketi sonunda elde edilecek olan çıktılar ve teslimat 
durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.  
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Tablo 4 Proje Çıktıları ve Teslimat Kalemleri 

Proje Çıktıları ve Teslimat Kalemleri Teslimat Durumu 

Sözleşme imzalanması Tamamlandı 

Proje Planı Tamamlandı 

Resmi Proje Başlangıç Toplantısı Tamamlandı 

EDAŞ Analiz Raporu Teslimi Tamamlandı 

Tasarım Raporu Teslimi Tamamlandı 

EDAŞ Bağımsız EPDK tarafı Enerji Atlası Bağlantı Adaptörü Teslimi Tamamlandı 

EDAŞ Veri Adaptörü Core + Web Servisler Yazılımı Teslimi Tamamlandı 

Veri Adaptörü Web Tabanlı Yönetim Uygulaması Teslimi Tamamlandı 

Offline Veri Cachleme Motoru Teslimi Tamamlandı 

Adaptör ESRI Masaüstü İstemci Arayüzü Teslimi (**) Tamamlandı 

Adaptör EDAŞ Web Uygulama Entegrasyon Modülü Teslimi Tamamlandı 

Adaptör EDAŞ Mobil Uygulama Entegrasyon Modülü Teslimi Tamamlandı 

Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim Sistemi Teslimi (**) Tamamlandı 

Uygulama Eğitimlerinin Verilmesi Bekleniyor (*) 

Proje Sonuç Raporu Tamamlandı 

Proje Çalıştayı (**) Bekleniyor (*) 

* Planlama için EPDK’ nın tarihler üzerinden karar vermesi beklenmektedir. * Planlama için EPDK – ENERJİSA – DİCLE EDAŞ 

paydaşlarının tarihler üzerinden karar vermesi beklenmektedir. İlgili planlamanın en geç 31.Aralık 2018 tarihine kadar yapılması 

gerekmektedir.  

** Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ için geçerlidir. Dicle EDAŞ’ın talebiyle bu maddeler kapsam dışında bırakıldı. 

Proje Fazları 

 

“Enerji Atlası Uygulaması Kapsamında Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Kamu Coğrafi Verilerine Erişimi, İş 

Süreçlerinde Kullandırılması ve Tüketicilerin İnternet Tabanlı Bir Yazılımdan Kesinti ve Arıza Bilgilerine 

Erişiminin Sağlanacağı Yazılımın Geliştirilmesi Projesi” dört fazdan oluşmaktadır. Her faz bir önceki fazda 

belirlenmiş kontrol aşamaları dikkate alınarak şekillendirilmiştir.  
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Şekil 1 Proje Fazları 

 

 

1. Analiz ve Tasarım Çalışmaları 

Proje kapsamında geliştirilen adaptör yazılım vasıtasıyla sunumu ve paylaşımı sağlanması planlanan veri ve 

veri setleri ve kurumsal gereksinimlerin tanımlanması işlerini gerçekleştirmek amacıyla analiz ve tasarım 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında analiz çalışmaları, gereksinim analizi çalışmaları ve uygulama tasarım çalışmalarının 

tamamlanmasını takiben uygulama geliştirme çalışmaları faaliyetleri ile süreç yürütülmüştür. Bu kapsamda 

analiz çalışmaları kapsamında paydaş kurumların gereksinimleri doğrultusunda uygulama bileşenlerinin 

fonksiyon – veri ekseninde gereksinimlerinin tanımlanması gerçekleştirilmiştir.  

 

1.1. Analiz Çalışmaları  

 

Proje paydaşlarının Enerji Atlası üzerinden verileri ve veri setlerini kullanmalarına ve iş süreçlerine entegre 

edilebilmesine yönelik adaptör yazılımın geliştirilmesi için gerçekleştirilen analiz çalışmaları aşağıda belirtilen 

kapsamdan oluşmuştur.   

 

 Proje paydaşları tarafından halihazırda kullanılmakta olan mevcut altyapıların veri iletişim, veri 

gereksiniminin belirlenmesi, 

 Proje paydaşlarının faaliyetlerini sürdürürken ihtiyaç duydukları, kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından üretilmiş olan verilerin tespit edilmesi,  

 Tespit edilen veri taleplerinin ve kurulan yapıda yer alması planlanan ve/veya öngörülen işlem – istek 

– kullanıcı sayıları üzerinden veri – donanım – bilişim altyapısı ihtiyaçlarının belirlenmesi,  

 Halihazırda paydaşlar tarafından kullanılmakta olan mevcut coğrafi bilgi sitemi altyapılarının mobil – 

web – masaüstü platformlarda incelenmesi  

Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda proje kapsamında “Analiz ve Gereksinimler Raporu” hazırlanmıştır 

ve paydaş kurumlara sunulmuştur.  

 

1.2. Tasarım Çalışmaları 

Analiz ve 
Tasarım 

Çalışmaları

Geliştirme 
Çalışmaları

Uygulama 
Testleri

Kullanıcı 
Eğitimleri
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Tasarım aşaması, Analiz aşaması sonucunda belirlenen gereksinimlere yanıt verecek ve geliştirilecek olan 

uygulamanın mimarisinin temel yapısının oluşturulacak şekilde gerçekleştirilmiştir.  

Tasarım aşaması kapsamında gereksinimler kapsamında oluşturulan fonksiyon – veri ekseninde uygulama 

sistem mimarisinin ne şekilde kurgulanacağı ve sistem bileşenlerinin yer alacağı yapının güvenlik – donanım 

– veri yapısı – işleyiş formu üzerinden değerlendirilmesi dokümante edilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda 

kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan iletişim protokollerinin tanımlanması ve farklı sunucularda 

yer alan servis sağlayıcı ve adaptör bileşenlerin veri ve servis trafiğinin paydaş kurumda halihazırda 

kullanılmakta olan ESB (Enterprise Service Bus) bileşenleri ile uyum içinde çalışabilmesi için öngörülen 

yaklaşımların tanımlaması gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında geliştirilecek olan adaptör yazılımı sistem mimarisi ve süreç yönetimi kapsamında sistemin 

hangi yapısal öğelerden oluştuğu, bu öğelerin nasıl ilişkilendirildiği, servis mimarisi, katman mimarisi, Grafik 

Kullanıcı Arayüzü (GUI), verilerin sistem içerisindeki yeri gibi sistemin bütün bileşenleri ve mimarisi tasarım 

çalışmaları kapsamında oluşturulmuştur. Bu kapsamda tasarım çalışmaları çerçevesinde 

Tasarım aşaması aşağıda yer alan adımlar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.  

 Yazılım Entegrasyon Altyapısının Hazırlanması (Mimari Tasarımlar) 

 Yazılım için Uygun Teknolojilerin Belirlenmesi 

 Farklı Mekansal Servislere Karşı Uygulanacak Stratejilerin Belirlenmesi 

 Yazılım Kullanım Senaryolarının Belirlenmesi 

 Yazılım Use Case Şemalarının Oluşturulması 

 Yazılım Akış Şemalarının Oluşturulması 

 Veri Akış Şemalarının Hazırlanması 

 Veri Tabanı Model Tasarımı 

 Arayüz Kontrol Dokümanının (ICD) Hazırlanması 

Yukarıda yer alan tasarım çalışması başlıkları kapsamında analiz çalışmalarında inceleme faaliyetleri 

gerçekleştirilen paydaş kurumların altyapılarına entegrasyon metotları belirlenmiştir. Bu kapsamda mevcut 

altyapı incelemelerinde, dağıtım firmalarında halihazırda kullanılmakta olan yapılara entegrasyon için ihtiyaç 

duyulan tasarım çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada söz konusu proje içerinde yer alan elektrik 

dağıtım firmalarının tasarım çalışmaları ile halihazırda kullanmakta oldukları altyapının entegrasyonu 

kapsamında aşağıda belirtilen çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

• Paydaşlar tarafından kullanılmakta olan masaüstü uygulamasının, Enerji Atlası’nda yer alan veri 

setlerine erişebilmesi ve yetkiler dahilinde bu verileri kullanabilmesi için ihtiyaç duyulan 
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eklentilerin yapısal tasarımının hazırlanması ve kod geliştirme faaliyetleri için yol haritası 

oluşturulması,  

• Paydaşlar tarafından kullanılmakta olan web tabanlı uygulamanın, Enerji Atlası’nda yer alan veri 

setlerine erişebilmesi, yetkiler dahilinde bu verileri kullanabilmesi, süreç otomasyonuna dahil 

edilebilmesi için ihtiyaç duyulan eklentilerin veya modüllerin yapısal tasarımının hazırlanması ve 

kod geliştirme faaliyetleri için yol haritası oluşturulması,  

•  Paydaşlar tarafından kullanılmakta olan mobil uygulamaların, Enerji Atlası’nda yer alan veri 

setlerine erişebilmesi, yetkiler dahilinde bu verileri kullanabilmesi, süreç otomasyonuna dahil 

edilebilmesi için ihtiyaç duyulan eklentilerin incelenmesi, teknolojik olarak mümkün olması 

durumunda entegrasyon için yol haritasının oluşturulması, mevcut yapının kurgulanan genel 

yapıya uygun olmaması durumunda yeni bir mobil uygulama oluşturulabilmesi için modüllerin 

yapısal tasarımının hazırlanması ve kod geliştirme faaliyetleri için yol haritası oluşturulması. 

 

2. Yazılım Geliştirme Çalışmaları 

 

Proje kapsamında geliştirilen adaptör yazılım, Enerji Atlası’nda yer alan veri setlerine, konumsal servislere, 

metaverilere ve ilişkili hizmetlere (görüntüleme, düzenleme… vb) web servisleri ve iletişim protokolleri 

aracılığıyla erişmek için kullanılan bir aracı yazılım olarak oluşturulmuştur.  

Bu çerçevede geliştirilen sistem altyapısı web – mobil – masaüstü bileşenlerinden oluşmaktadır. Proje 

kapsamında geliştirilen uygulama bileşenleri aşağıda yer almaktadır.  

 EDAŞ Bağımsız EPDK tarafı Enerji Atlası Bağlantı Adaptör Sunucusu  

 EDAŞ Veri Adaptörü (core) 

 Veri Adaptörü Web Tabanlı Yönetim Uygulaması 

 Offline Veri Cachleme Motoru 

 Adaptör ESRI Masaüstü İstemci Arayüzü 

 Adaptör EDAŞ Web Uygulama Entegrasyon Modülü 

 Adaptör EDAŞ Mobil Uygulama Entegrasyon Modülü 

 Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim Sistemi (IOS ve Android) 

 Enerji Atlasına EDAŞ'ların Taşınmaz Varlık Servislerinin Entegrasyonu 

 

2.1. EDAŞ Bağımsız EPDK tarafı Enerji Atlası Bağlantı Adaptör Sunucusu Geliştirilmesi: 

Proje kapsamında EPDK Enerji Atlası veri tabanı üzerinden kamu verilerinin elektrik dağıtım şirketlerine 

kullandırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, elektrik dağıtım şirketlerindeki adaptörün isteklerine cevap 

vermek üzere, Enerji Atlası uygulaması üzerinde bir adaptör uygulaması geliştirilmiştir. Bu uygulama bileşeni 
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ile EPDK tarafından, elektrik dağıtım şirketlerine gereksinim duyulan veri katmanlarının yetkilendirme vasıtası 

ile paylaşılması mümkün olmaktadır.  

 

2.2.  EDAŞ Veri Adaptörü (Core) Geliştirme Çalışmaları 

Bu modül, EPDK Enerji Atlası üzerinden elektrik dağıtım şirketlerinin mekansal verileri yetkiler çerçevesinde 

EDAŞ tarafına kurularak EDAŞ ile EPDK arasındaki temel iletişim altyapısının EDAŞ ucunun oluşmasını 

sağlamıştır. 

 

2.3.  Veri Adaptörü Web Tabanlı Yönetim Uygulaması Geliştirilmesi 

Elektrik dağıtım şirketlerinde, EPDK üzerinden elde edilecek olan farklı veri katmanlarının yönetilmesi ve 

gerektiğinde farklı son kullanıcılara farklı katmanların yetkilendirilmesi için web tabanlı bir uygulama modülü 

geliştirilmesi sağlanmıştır ve söz konusu uygulama üzerinden veri adaptörüne erişen servis verilerinin 

yetkilendirilmeleri ve kullanım izinlerinin elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde yönetilebilmesi de mümkün 

kılınmıştır. 

 

2.4. Offline Veri Cachleme Motoru 

Adaptör uygulama yazılımı kullanılarak Enerji Atlası uygulamasında yer alan/alacak olan veri servislerinin, 

internet erişiminin mümkün olmadığı koşullarda offline (çevrimdışı) çalışma üzere kullanma ihtiyacı 

karşılamak amacı ile uygulama içerisinde verilerin cache mantığı ile biriktirilmesi ve daha sonra son kullanıcı 

platformlardan kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır.  

 

2.5.  EDAŞ'a Özel Entegrasyonlar  

Bu çalışmaları kapsamında elektrik dağıtım şirketlerindeki mevcut masaüstü, web uygulaması ve mobil 

uygulamalar ile EPDK üzerinden erişimi saplanan mekansal verilerin entegrasyonunun sağlanması 

gerçekleşmiştir. Bu çerçevede servis yapıları dahil olmak üzere kurumsal kullanılmakta olan ESB (Enterprise 

Service Bus) yapıları da dikkate alınarak kurumsal güvenlik politikaları da göz önünde bulundurularak 

uygulama bileşenlerinin geliştirilmesi tamamlanmıştır. Aynı zamanda Enerjisa özelinde masaüstü coğrafi bilgi 

sistemi uygulaması (ArcGIS Desktop) üzerinden de ihtiyaç duyulan veri servislerinin kullanımının mümkün 

kılındığı masaüstü uygulamaya özel bir bileşen geliştirilmiştir. 

 

2.6. Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim Sistemi Geliştirilmesi 

Projede kapsamında, elektrik dağıtım şirketlerinin abonelerine kesinti bilgilerini daha net verebilmek ve 

gerektiğinde mobil cihazlar üzerinden kesinti bildirimlerini yaparak mekansal koordinatlar üzerinden 

geocoding (Google geocode açık kullanıma kapatıldığı için ESRI geocode kullanılmıştır) servislerini kullanarak 
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adres ve tesisat bilgisi belirlenmesi ve ilgili adrese ekip yönlendirilmesinin sağlanması için. IOS- Android 

altyapısı üzerinde uygulama geliştirilmiştir. 

 

2.7. Enerji Atlasına EDAŞ'ların Taşınmaz Varlık Servislerinin Entegrasyonu 

Proje kapsamında temel hedeflerden biri olan elektrik dağıtım şirketlerindeki taşınmazların EPDK Enerji 

Atlasına bağlanmasıdır. Bu kapsamda Enerjisa tarafından veri servisinin oluşturulmuş olduğu coğrafi veri 

servislerinin EPDK Enerji(Arge) Atlası entegrasyonları da proje kapsamında gerçekleştirilmiştir.  

 

3. Geliştirme Çalışmaları Teknik Kapsamı 

Proje kapsamında uygulama geliştirme çalışmaları servis ve istemci katmanları için ayrı geliştirme çalışmaları 

çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda servis tarafı geliştirme çalışmaları ve istemci tarafı geliştirme 

çalışmalarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.  

3.1. İş Zekası (Servis) Katmanı Geliştirme Çalışmaları 

3.1.1. Sistem Genel Özellikleri 

Arge Atlası uygulaması kapsamında kullanılan servis alt yapısı WCF ve Web Api olmak üzere 2 ayrı alt yapı 

üzerinde hazırlanmıştır. Bu servis alt yapıları Microsoft Asp.Net Framework kapsamında bulunan standartlara 

göre hazırlanmış olup bu alt yapılar asıl işlemlerin yürütüldüğü Asp.Net Class Library’ lerine erişim için 

kullanılmıştır.  Proje kapsamında kullanılan teknolojiler aşağıda sürümleri ile beraber listelenmiştir olup proje 

gelişmesi Visual Studio 2015 ile geliştirilmiştir 

 Asp.Net Web Api proje taslağı üzerinden .Net Framework 4.5.2 

 WCF Service Library proje taslağı üzerinden .Net Framework 4.5.2 

 Class Library proje taslağı üzerinden .Net Framework 4.5.2 

 Entity Frameowork 6.0.0.0 

 Entity Frameowork Sql Server Provider 6.0.0.0 

 DotSpatial Projection 1.9.0.0 

 

Kullanılan servis alt yapısı tasarım şablonu taslak olarak aşağıda gösterilmektedir. 
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Şekil 2 Servis Altyapısı Tasarımı 

Aşağıda önemli olduğu ön görülen bazı işlemlerin işleyişinden bahsedilmektedir. Bu süreçler merkezi 

işlemlerin içeriğine girilmeden üst düzey anlatılmıştır 

3.1.2. Servis ve Kullanıcı Doğrulama Altyapısı 

Uygulama kapsamında geliştirilen servislerin kullanıcı bazında stateless olması için ilgili servislerin 

kullanılması için session bazlı bir kullanımı öngörmektedir. İlgili session bilgisinin oluşturulması için sistem 

giriş işlemi esnasında bir session üretir ve Client tarafına gönderir böylece client yapılan her işlemde bu 

session bilgisi ile hareket ederek işlem esnasında kendi bilgisini servislere aktarır ve işlemi yapan kullanıcının 

doğrulanması bu şekilde servis tarafında kontrol edilir. Sistem kullanımı esnasında gönderilen bu session 

bilgisinin elle tahmin edilerek üretilmesini engellemek için server tarafında şifrelenerek client tarafına 

gönderilmektedir. 



 

Hizmete Özel 

13 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

 

Coğrafi servis alt yapısında ise, içerik hem uygulama hem de dış kaynaklı uygulama veya kullanıcılar tarafından 

servis tüketimi yapıldığından ilgili servisin tüketilmesi Basic Authentication standartı ile 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu standart gereği kullanıcı istek attığında istek içerisine kullanıcı adı ve şifresini 

ekleyerek gönderir. Bu durumda sistem session üretimi yapma ama bunun yerine kullanıcı bilgileri mevcut 

olduğundan kullanıcı doğrulaması yapılır ve atılan istek bir sonraki katmana iletilir.  

Yukarda bahsi geçen iki doğrulama mekanizması dışında üçüncü bir mekanizma daha kullanılmaktadır. Burada 

ise özelikle UAVT ve TKGM servislerinde yine hem dış kaynaklı hem de uygulama tarafında bir kullanım söz 

konusu olduğundan ilgili servisleri kullanırken aynı kullanıcı ile farklı uygulamalardan kullanıcı 

uygulamalarının birbirini kesmemesi için (özelikle Arge Atlası arka planında çalışan veri eşleştirme ve versiyon 

toplama servisi) istek esnasında parametre olarak kullanıcı adı ve şifre alınarak doğrulama yapılmaktadır. 

Yukarda bahsedilen doğrulama mekanizmaları CrossCutting Katmanın içerisinde yer almaktadır. Böylece 

servis alt yapından gelen içerikler doğrulanmadan işlem katmanına geçmemekte ve işleyişi engelleyecek olan 

bazı işlemler burada sistem dışına aktarılmaktadır. Ayrıca bu katman alt yapısında Loglama gibi merkezi 

işlemlerde bulunmaktadır. Böylece merkezi olan işlemler tek bir yerden kontrol edilmektedir. İlgili Katmanın 

işleyiş şeması aşağıdaki gibidir. 
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Şekil 3 Cross Cutting Katmanı İşleyiş Şeması 
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3.1.3. UAVT Versiyonlama Sistem Altyapısı 

Sistem bünyesi altında kullanılan UAVT verilerinin hızlı ve tek elden kullanılabilmesi için hazırlanan sitem 

taslağında; Merkezi EPDK Ar-Ge Atlası verilen kullanıcı adı şifre ile İç İşleri UAVT servislerine bağlanıp ilgili 

versiyon bilgilerini alır ve sistemine kayıt eder. Daha sonra oluşturulan kullanıcılar ile alt Ar-Ge Atlas 

uygulamalarına bu kullanıcıların yetkileri doğrultusunda bu verileri dağıtır. Bu işlemler esnasında her bir 

uygulama için UAVT servisi kullanılmasın diye ilgili veriler yedeklenir ve sistemdeki isteklere bu veriler 

üzerinden cevap döndürülür. Böylece veri erişimi servis katmanı devre dışı bırakıldığından daha hızlı bir 

şekilde sağlanmış olur. Ayrıca ilgili verilerin her uygulamanın kendi veri tabanında yetkisi dahilinde tutulması 

ile de her uygulamaya kendine özgü sorgu imkanı sağlar.  

UAVT versiyon bilgilerinin alınabilmesi için her sistemin alt yapısında bir versiyon Windows servisi 

bulunmaktadır. Bu servisin amacı 5 saniye aralıklar ile servis katmanına istek atarak bilgi toplamasını 

tetiklemektir. Böylece servis devreye girer ve versiyon bilgilerini son kalınan noktadan itibaren toplamaya 

başlar. Bir hata olması durumunda hatalı versiyon bilgisi sisteme kayıt edilir ve bir sonrakinde gene bu 

versiyon bilgisinden devam edilir böylece hatalı verinin önüne geçilmiş olur. Sistemsel arızalarda ilgili sistem 

alınan hata bilgisini yöneticiye mail atarak bildirir. 

Yukarıda bahsedilen işleyiş dışında sistemde tanımlanan alt sistem kullanıcılarının UAVT yetkileri 

değiştirildiğinde ilgili kullanıcılara mail atılır ve ilgili yetkiler kapsamında verilerin uygulamalar arası katman 

sayesinde yönetim panelinden UAVT veri güncelleme düğmesi ile uygulamalar arası veri eşleşmesi sağlanmış 

olur. Bu güncelleme esnasında sistemin verilen yetkiler dahilindeki UAVT verisi istek atılan alt uygulamaya 

aktarılır. 

UAVT Versiyon toplama işleminin işleyişi aşağıdaki gösterilmiştir. 
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Şekil 4 UAVT Versiyon Toplama İşleyiş Şeması 

3.1.4. Mobil Arıza Kayıt ve Planlı Kesinti Servis Altyapısı 

Mobil Arıza Kayıt ve Planlı Kesinti takip uygulamasının kullandığı servis alt yapısı; Mobil uygulama ekranında 

gönderilen içerikler doğrultusunda ilgili arıza kayıtlarının EDAŞ’ların sistemlerine gönderilmesi ve sorgulama 

zamanlarında bu bilgilerin sorgulanması işlemlerini kapsamaktadır. Bu süreçlerde EDAŞ’ların sistemlerine 

erişilmediğinde alınan kayıtlar EPDK tarafına kayıt edilir ve belirli aralıklara tekrar EDAŞ’ların sistemlerine 

gönderilir. Kayıt edilen kayıtlar ile ilgili olarak ta Mobil uygulama tarafında sorgulamalarda anlık olarak iş 

süreci devam eden kayıtların durumları kullanıcıya iletilir.  

Arıza kayıtlarının eklenmesi ve sorgulanması işlemlerinde, daha sonradan sisteme entegrasyonu yapılacak 

olan EDAŞ’ların entegrasyonunu hızlandırmak ve hata anında hatanın oluştuğu yeri bulmak için bu 

entegrasyonlar ara proxy servisleri ile hazırlanmıştır. Böylece yeni ekleme ve güncellemelerde bu proxy 
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üzerinden geliştirme yapılarak işleyiş devam ettirilebilecektir. İlgili Arıza işlemleri için işleyiş şeması aşağıdaki 

gibidir. 

 

Şekil 5 Mobil Arıza Kayıt ve Planlı Kesinti Servis İşleyiş Şeması 

Mobil uygulama kapsamında kullanılan bir diğer işlem de Planlı kesintilerin mobil kullanıcılara iletilmesi 

işlemidir. Bu işlem esnasında EDAŞ’lardan alınan bilgiler EPDK veri tabanına kayıt edilir ve bu adresler için 

beyan veren kullanıcılara bildirim gönderilir. İlgili işlem şeması aşağıdaki gibidir. 

 

Şekil 6 Planlı Kesinti Bildirimi İşleyiş Şeması 
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3.2. İstemci Katmanı Geliştirme Çalışmaları 

Proje kapsamında istemci katmanı web ve mobil platformlar olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu çerçevede 

geliştirme çalışmaları teknik kapsamı aşağıda yer almaktadır.  

 

3.2.1. EPDK Arge Atlası WEB Platformu Geliştirme Altyapısı 

EPDK Web uygulama geliştirmesinde Uygulama sayfaları javascript ile singlepage olarak geliştirilmiştir. Extjs 

ve Openlayers javascript kütüphaneleri kullanılmıştır. Aynı zamanda oluşturulan javascript altyapınn güvenlik 

ve sistem kontrolleri çerçevesinde doğrudan servise erişimi olmaması için öncelikle internet tarayıcısından 

serverda bulunan proje kapsamında geliştirilen “Controller” bileşenine erişimi ve .Controller bileşeni 

üzerinden son kullanıcının girişte elde ettiği “session”ı kullanarak SOAP servislerine erişimi ve tanımlı olan 

metotları kullanması mümkün kılınmıştır. Controller servis katmanından cevap gelmesini takiben sonra 

javascript tarafına yapılan isteğin cevabını JSON olarak geri gönderecek şekilde bir yapının geliştirilmesi 

sağlanmıştır.  

Geliştirilen uygulama kapsamında uygulama panellerine ilişkin ekran görüntüler aşağıda yer almakla birlikte 

geliştirme yaklaşımları işbu proje kapsamında hazırlanmış olan uygulama tasarım raporunda detaylı bir 

şekilde ifade edilmiştir.  

 

 

Şekil 7 Uygulama Web Arayüzü 
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Şekil 8 Uygulama Web Arayüzü 

 

 

Şekil 9 Uygulama Web Arayüzü 
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Şekil 10 Uygulama Web Arayüzü 

 

3.2.2. Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim Sistemi IOS Platformu Geliştirme Altyapısı 

Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim Sistemi iOS uygulaması, çeşitli mobil uygulamaları iOS, Android ve 

Windows UWP platformlarında native olarak geliştirme olanağı sağlayan JavaScript yazılım tabanlı Titanium 

SDK framework’ü ile Axway Appcelerator Studio üzerinden geliştirilmiştir. Titanium SDK framework’ü üç 

temel özellik içermektedir. Bu temel özellikler şu şekildedir. 

 Native UI bileşenlerine (button, window, scrollview vb.) ve cihaz fonksiyonlarına (dosya sistemi, 

network, lokasyon vb.) ulaşmayı sağlayan cross-platform API. 

 Native API özelliklerinin kullanılmasını sağlayan HyperLoop ve native modüller. 

 MVC tabanlı Alloy framework’ü. 

Bu çerçevede Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim Sistemi iOS uygulaması Alloy framework özelliklerinin 

kullanıldığı MVC yazılım mimarisi ile geliştirilmiştir. Bu mimari ile uygulama üç ana bileşene ayrılır: Model, 

View(Görüntü) ve Controller(Denetleyici). Bu yaklaşıma göre MVC aşağıdaki gibi irdelenebilir: 

 Model: Veri tabanı bağlantıları, servis istekleri ve sorgularının gerçekleştiği fonksiyonların bulunduğu 

class 

 View: Kullanıcıların gördüğü ve etkileştiği kullanıcı arayüzü bileşenlerinin (button, window, scrollview 

vb.) bulunduğu tasarım dosyası 

 Controller: Kullanıcıların, arayüz bileşenleri ile etkileşmeleri sonrası event’lerin dinlendiği 

fonksiyonların bulunduğu class  
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MVC kullanımına örnek olarak, Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim Sistemi iOS uygulamasındaki 

kullanıcı giriş sistemini incelediğimizde, kullanıcı View aracılığı ile kullanıcı adı ve şifre alanlarını doldurup 

giriş butonuna tıklar. Sonrasında Controller tetiklenerek giriş eventi dinlenir ve gerekli servis çağrılmak 

üzere ilgili Model class’a giriş bilgileri gönderilir. Model class’tan servise giriş bilgileri, servisin belirlediği 

parametreler üzerinden gönderilerek istek atılır ve cevap beklenir. Gelen cevap Model’den Controller’a 

gönderilir. Controller gelen cevap başarılı ise kullanıcıyı giriş sayfasına yönlendirip, başarılı değilse hata 

mesajını oluşturup View’ı tetikler. Sonuç olarak View’da kullanıcı ya ilgili hata mesajını ya da giriş sayfasını 

görmüş olur. 

 

Şekil 11 Genel MVC Mimari Yapısı 

 

 

Şekil 12 EPDK iOS Login İşleminin MVC Mimarisi ile Gösterimi 
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Kullanılan Servis, Widget, Modül ve API Bilgileri kapsamında ise Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim Sistemi 

iOS uygulamasındaki işlemler için, Enerji Atlası sisteminde yer alan DownTimeNotificationService içerisindeki 

metodlar kullanılmıştır. Bu metodlara RESTful API servis yapısı ile ilgili HTTP istekleri(GET, POST, PUT, DELETE) 

atılarak ulaşılmaktadır. Kullanıcı uygulamayı kullanabilmek için ilk olarak isim, soyisim, telefon no ve e-posta 

alanlarını doldurarak RegisterMe metodunu çağırır ve uygulamaya kayıt olur. Daha sonra tarafına iletilen SMS 

bilgilerinden elde ettiği kullanıcı adı ve şifre bilgilerini kullanarak Login metodunu çağırır ve uygulamanın ana 

sayfasına yönlendirilir. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra, sistem tarafından bir session oluşturulur ve session 

bilgisi veritabanında tutulur. Login, RegisterMe ve şifre unutulduğunda telefon no doldurularak çağrılan 

ResetMyPasswordToRandom metodları dışındaki diğer tüm metodlar için session bilgisi zorunlu 

tutulmaktadır. Servis metodları çağrılırken kullanıcının cevabı beklemesinin sağlanması için loading mask ve 

çağrıldıktan sonra kullanıcıyı bilgilendirmek için toast yapıları kullanılmıştır. Bu yapılar, Titanium SDK’ da 

yetersiz olduğu için dış bir kaynaktan widget olarak uygulamaya dahil edilmiştir.    

Kullanıcı, profil bilgilerini görüntülemek için uygulamadaki profil ikonuna tıklayarak GetMyProfile metodunu, 

şifresini değiştirmek için profil bölümündeki ‘Şifreyi Değiştir’ butonuna tıklayarak ChangeMyPassword 

metodunu, ve kullanıcı bilgilerini güncellemek için UpdateMyProfile metodunu çağırır. Aynı şekilde, adres 

bilgilerini listelemek için adres ikonuna tıklayarak GetMyAddressList metodunu tetikler. Adres listesi ve 

uygulamadaki diğer tüm listeler(Planlı Kesintiler, Arıza Kayıtları ve Bildirimler), Titanium SDK’da tablo(grid) 

yapısı bulunmadığından dolayı dışarıdan widget olarak eklenmiştir.  

Adres kısmında, ‘Adres Ekle’ butonu tıklandığında adres formu oluşturulur ve GetUavtIlList metodu 

tetiklenerek Türkiye’deki il bilgileri listelenir. İl seçildikten sonra, seçilen ilin id bilgisi alınarak GetUavtIlceList 

metodu çağrılır ve seçilen ile ait ilçe bilgileri listelenir. Benzer şekilde, GetUavtMahalleList, GetUavtCSBMList, 

GetUavtYapıList ve GetUavtBagimsizBolumList metodları gerekli id bilgileri alınarak tetiklenir ve ilgili mahalle, 

sokak, bina no ve daire bilgileri ekranda listelenmiş olur. Listeleme işlemi için il, ilçe, mahalle, sokak, bina no 

ve daire alanlarına dış kaynaktan bir picker widget eklenmiştir. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra ‘İleri’ 

tuşuna basıldığında ilçe id bilgisi alınarak GetAvailableInstitution metodu çağrılır ve adres detayları ekrana 

gelir. Daha sonra kullanıcı, ‘Evet’ tuşuna bastığında AddMyAddress metodu tetiklenir ve adres listeye eklenir. 

Benzer bir şekilde adres güncellenmek istediğinde, güncelle ikonu tıklayarak adres formu ekrana gelir. Ancak 

bu sefer, kullanıcı input’u beklenmeden var olan adresin bilgileri callback fonksiyonları kullanılarak sıralı bir 

şekilde otomatik olarak listelenir ve en son, UpdateMyAddress metodu çağrılarak kayıtlı adresin bilgileri 

tabloda değişmiş olur. Son olarak, kullanıcı adres silmek istediğinde DeleteMyAddress metodu tetiklenerek 

adres tablodan silinmiş olur. 

Kayıtlarım kısmında, kayıtlarım ikonuna tıklandığında GetMyFaultInformationList metodu tetiklenerek 

kullanıcının arıza kayıtlarının listelendiği tablo ekrana gelir. Bu bölümden kullanıcı arıza kaydı ile ilişkili takip 
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no, durum ve oluşturulma tarihi bilgilerine ulaşır. Bildirimlerim kısmında da, benzer bir şekilde bildirimlerim 

ikonuna tıklandığında Inbox metodu çağrılarak kullanıcının bildirimlerinin listelendiği tablo ekrana gelir. Bu 

bölümde kullanıcının bildirimleri ile ilgili konu ve gönderilme tarihi bilgilerine ulaşılır. Kullanıcılara 

bildirimlerin iletilmesi için Firebase Cloud Messaging (FCM) servisi kullanılmıştır. Bu servis, uygulamaya dış 

kaynaktan bir modül aracılığıyla entegre edilmiştir. 

Arıza Bildir kısmında, kullanıcı üç farklı şekilde arıza bildirebilir: ‘Yeni Adres Bildir’, ‘Mevcut Adresten Bildir’ ve 

‘Konum Bilgisinden Gönder’. ‘Yeni Adres Bildir’ kısmında kullanıcı adres ekleme kısmındakine benzer bir 

şekilde adres bilgilerini girer. Kullanıcı, adres eklendikten sonra adres kısmından farklı olarak arıza kaydı 

detayları sayfasına yönlendirilir ve ilgili alanları doldurduktan sonra ‘AddFaultInformation’ metodu 

tetiklenerek kullanıcının arıza kaydı oluşturulur. ‘Konum Bilgisinden Gönder’ kısmında adres bilgileri, adres 

güncelleme ve silme özellikleri deaktive edilmiş bir şekilde listelenir. Bu adreslerden biri seçilerek arıza kaydı 

detayları sayfasına ulaşılır ve aynı şekilde ‘AddFaultInformation’ metodu kullanılarak arıza kaydı eklenir. 

‘Konum Bilgisinden Gönder’ kısmında, kullanıcının konum bilgilerini kullanabilmesi için bir harita ekrana gelir. 

EPDK iOS uygulamasında harita olarak dış kaynak kütüphanesi olan Leaflet API kullanılmıştır. Leaflet API html 

kod bloğu halinde uygulamaya bir webview olarak eklenmiştir. Titanium SDK’da bulunan fireEvent fonksiyonu 

yardımıyla webview ve titanium arasında iletişim sağlanmıştır. Leaflet API yardımıyla kullanıcının konumu 

bulunur, enlem-boylam bilgileri alınır ve haritada gösterilir. Haritada seçilen konumun enlem-boylam bilgileri  

arcgis web sitesinin reverse geocoding servisi kullanılarak açık adrese çevrilir. Bu adresten gerekli bilgiler 

kullanılarak kullanıcı işleme devam eder. ‘Devam Et’ tuşuna basıldığında adresin il adı alınarak 

GetUavtIlceListByName metodu tetiklenir. Daha sonra diğer alanlar yeni adres ekleme kısmındakine benzer 

bir şekilde kullanıcı seçim yaptıkça gerekli metodlar çağrılarak doldurulur. Form doldurulduktan sonra 

kullanıcı tekrar ‘Devam Et’ butonuna basarak AddFaultInformation metodunu tetikler ve arıza kaydını 

oluşturmuş olur. 

Planlı Kesintiler butonuna tıkladığında kullanıcı ‘GetPlannedPowerFailureListInMyAddress’ metodunu tetikler 

ve o güne ait planlı kesinti listesinin bulunduğu bir tablo ekrana gelir. Planlanan kesinti listesi ekranında 

kullanıcı isterse ertesi gün ve iki gün sonranın planlı kesinti listelerine de aynı ekran üzerinden ilgili tarihlerin 

bulunduğu butonlara tıklayarak ulaşabilir. Daha sonra kullanıcı, tablodaki herhangi bir satıra tıkladığında, 

planlı kesinti detayları sayfası ekrana gelir. Bu sayfada seçilen planlı kesintiyi kapsayan alan, harita üzerinde 

Leaflet API’ın multipolygon yapısı kullanılarak görselleştirilir. Ayrıca kesintiye ait detaylı bilgiler de kullanıcıya 

sunulur. 

3.2.3. Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim Sistemi Android Platformu Geliştirme Altyapısı 

Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim Sistemi Android uygulaması, C# kullanarak Cross (çapraz) Platform 

mobil uygulama geliştirme frameworkü olan Xamarin kullanılmıştır. 
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 Arayüz düzenlemeleri Xamarin Forms üzerinden XAML kullanarak yapılmıştır. 

 Harita bulunan sayfalar webview üzerinden Html sayfalar kullanılarak yapılmıştır. 

 Uygulama kendi içinde controllera sahip olup client ve web servis iletişimleri bu kanal üzerinden 

yapılmıştır. 

 Uygulama veritabanı olarak sqlite kullanmaktadır. Bu sayede kullanıcı bilgileri ve Servis anahtarları 

(Session) uygulama kapatılsa dahi tekrar açıldığında bu bilgilere erişebilmektedir. 

 Harita gösteriminde html sayfalar hazırlanırken ile hazırlanırken Openlayers javascript kütüphanesi 

kullanılmıştır. 

 Donanımlara özel işlemler için (Gps ve veritabanı) Xamarin Native Android kısımlarında kod yazımı 

gerçekleşmiş projenin geri kalan kısımları Xamarin Forms üzerinden yapılmıştır. 

Kullanılan Servis, Widget, Modül ve API Bilgileri kapsamında ise Abone Mobil Kesinti Takip ve Bildirim Sistemi 

Android uygulaması geliştirilmesi aşamasında Enerji Atlası sisteminde yer alan DownTimeNotificationService 

içerisindeki metodlar kullanılmıştır. Bu metodlara RESTful API servis yapısı ile ilgili HTTP istekleri(GET, POST, 

PUT, DELETE) atılarak ulaşılmaktadır. Kullanıcı uygulamayı kullanabilmek için ilk olarak isim, soyisim, telefon 

no ve e-posta alanlarını doldurarak RegisterMe metodunu çağırır ve uygulamaya kayıt olur. Daha sonra 

tarafına iletilen SMS bilgilerinden elde ettiği kullanıcı adı ve şifre bilgilerini kullanarak Login metodunu çağırır 

ve uygulamanın ana sayfasına yönlendirilir. Kullanıcı giriş yaptıktan sonra, sistem tarafından bir session 

oluşturulur ve session bilgisi veritabanında tutulur. Login, RegisterMe ve şifre unutulduğunda telefon no 

doldurularak çağrılan ResetMyPasswordToRandom metodları dışındaki diğer tüm metodlar için session bilgisi 

zorunlu tutulmaktadır.  

Kullanıcı, profil bilgilerini görüntülemek için uygulamadaki profil ikonuna tıklayarak GetMyProfile metodunu, 

şifresini değiştirmek için profil bölümündeki ‘Şifreyi Değiştir’ butonuna tıklayarak ChangeMyPassword 

metodunu, ve kullanıcı bilgilerini güncellemek için UpdateMyProfile metodunu çağırır. Aynı şekilde, adres 

bilgilerini listelemek için adres ikonuna tıklayarak GetMyAddressList metodunu tetikler. Adres listesi ve 

uygulamadaki diğer tüm listeler(Planlı Kesintiler, Arıza Kayıtları ve Bildirimler). 

Adres kısmında, ‘Adres Ekle’ butonu tıklandığında adres formu oluşturulur ve GetUavtIlList metodu 

tetiklenerek Türkiye’deki il bilgileri listelenir. İl seçildikten sonra, seçilen ilin id bilgisi alınarak GetUavtIlceList 

metodu çağrılır ve seçilen ile ait ilçe bilgileri listelenir. Benzer şekilde, GetUavtMahalleList, GetUavtCSBMList, 

GetUavtYapıList ve GetUavtBagimsizBolumList metodları gerekli id bilgileri alınarak tetiklenir ve ilgili mahalle, 

sokak, bina no ve daire bilgileri ekranda listelenmiş olur. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra ‘İleri’ tuşuna 

basıldığında ilçe id bilgisi alınarak GetAvailableInstitution metodu çağrılır ve adres detayları ekrana gelir. Daha 

sonra kullanıcı, ‘Evet’ tuşuna bastığında AddMyAddress metodu tetiklenir ve adres listeye eklenir. Benzer bir 

şekilde adres güncellenmek istediğinde, güncelle ikonu tıklayarak adres formu ekrana gelir. Ancak bu sefer, 
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kullanıcı input’u beklenmeden var olan adresin bilgileri callback fonksiyonları kullanılarak sıralı bir şekilde 

otomatik olarak listelenir ve en son, UpdateMyAddress metodu çağrılarak kayıtlı adresin bilgileri tabloda 

değişmiş olur. Son olarak, kullanıcı adres silmek istediğinde DeleteMyAddress metodu tetiklenerek adres 

tablodan silinmiş olur. 

Kayıtlarım kısmında, kayıtlarım ikonuna tıklandığında GetMyFaultInformationList metodu tetiklenerek 

kullanıcının arıza kayıtlarının listelendiği tablo ekrana gelir. Bu bölümden kullanıcı arıza kaydı ile ilişkili takip 

no, durum ve oluşturulma tarihi bilgilerine ulaşır. Bildirimlerim kısmında da, benzer bir şekilde bildirimlerim 

ikonuna tıklandığında Inbox metodu çağrılarak kullanıcının bildirimlerinin listelendiği tablo ekrana gelir. Bu 

bölümde kullanıcının bildirimleri ile ilgili konu ve gönderilme tarihi bilgilerine ulaşılır. Kullanıcılara 

bildirimlerin iletilmesi için Firebase Cloud Messaging (FCM) servisi kullanılmıştır.  

Arıza Bildir kısmında, kullanıcı üç farklı şekilde arıza bildirebilir: ‘Yeni Adres Bildir’, ‘Mevcut Adresten Bildir’ ve 

‘Konum Bilgisinden Gönder’. ‘Yeni Adres Bildir’ kısmında kullanıcı adres ekleme kısmındakine benzer bir 

şekilde adres bilgilerini girer. Kullanıcı, adres eklendikten sonra adres kısmından farklı olarak arıza kaydı 

detayları sayfasına yönlendirilir ve ilgili alanları doldurduktan sonra ‘AddFaultInformation’ metodu 

tetiklenerek kullanıcının arıza kaydı oluşturulur. ‘Konum Bilgisinden Gönder’ kısmında adres bilgileri, adres 

güncelleme ve silme özellikleri deaktive edilmiş bir şekilde listelenir. Bu adreslerden biri seçilerek arıza kaydı 

detayları sayfasına ulaşılır ve aynı şekilde ‘AddFaultInformation’ metodu kullanılarak arıza kaydı eklenir. 

‘Konum Bilgisinden Gönder’ kısmında, kullanıcının konum bilgilerini kullanabilmesi için bir harita ekrana gelir. 

EPDK Android uygulamasında harita olarak dış kaynak kütüphanesi olan Openlayers API kullanılmıştır. 

Openlayers API html kod bloğu halinde uygulamaya bir webview olarak eklenmiştir. Android native yazılan 

kod aracılığıyla kullanıcının konumu bulunur, enlem-boylam bilgileri alınır ve haritada gösterilir. Haritada 

seçilen konumun enlem-boylam bilgileri arcgis web sitesinin reverse geocoding servisi kullanılarak açık adrese 

çevrilir. Bu adresten gerekli bilgiler kullanılarak kullanıcı işleme devam eder. ‘Devam Et’ tuşuna basıldığında 

adresin il adı alınarak GetUavtIlceListByName metodu tetiklenir. Daha sonra diğer alanlar yeni adres ekleme 

kısmındakine benzer bir şekilde kullanıcı seçim yaptıkça gerekli metodlar çağrılarak doldurulur. Form 

doldurulduktan sonra kullanıcı tekrar ‘Devam Et’ butonuna basarak AddFaultInformation metodunu tetikler 

ve arıza kaydını oluşturmuş olur. 

Planlı Kesintiler butonuna tıkladığında kullanıcı ‘GetPlannedPowerFailureListInMyAddress’ metodunu tetikler 

ve o güne ait planlı kesinti listesinin bulunduğu bir tablo ekrana gelir. Planlanan kesinti listesi ekranında 

kullanıcı isterse ertesi gün ve iki gün sonranın planlı kesinti listelerine de aynı ekran üzerinden ilgili tarihlerin 

bulunduğu butonlara tıklayarak ulaşabilir. Daha sonra kullanıcı, tablodaki herhangi bir satıra tıkladığında, 

planlı kesinti detayları sayfası ekrana gelir. Bu sayfada seçilen planlı kesintiyi kapsayan alan, harita üzerinde 

Openlayers API’ın multipolygon yapısı kullanılarak görselleştirilir. Ayrıca kesintiye ait detaylı bilgiler de 

kullanıcıya sunulur. 
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Uygulamaya ilişkin ekran görüntüleri aşağıda yer almaktadır. Android ve IOS platformlarda ortak olmak üzere 

uygulama akış şemalarına esas ekran görüntüleri aşağıda yer almaktadır.  

 

Şekil 13 Mobil Ekran Arayüz 
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Şekil 14 Mobil Ekran Arayüz 
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Şekil 15 Mobil Ekran Arayüz 

4. Uygulama Testleri 

Yazılım testleri; güvenlik, kullanılabilirlik, performans açısından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

kullanılabilirlik ve fonksiyonlar çerçevesinde ilgili testler kabul çalışmaları aşamasında gerçekleştirilmiştir. 

Güvenlik ve performans testleri Beam Teknoloji firması tarafından 5-6-7 Aralık tarihlerinde Başkent EDAŞ 

lokasyonunda gerçekleştirilmiştir.  

5. Eğitim 
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Proje kapsamında eğitim faaliyetleri çerçevesinde her biri yarım günlük sürelerde planlanmak üzere 3 ayrı 

eğitim verilmesi planlanmaktadır. İlgili eğitimlerin kapsamı aşağıda yer almaktadır.  

Admin Eğitimi  : Sistemin yönetilmesine yönelik eğitimler 

Kullanıcı Eğitimi : Uygulamaların kullanılışına ve sürekliliğine yönelik eğitimler 

Kod Teslimi Eğitimi : EPDK Bilgi İşlem Birimine Kaynak Kodların teslimi yapısının aktarılacağı eğitimdir.  

C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

BAŞKENT EDAŞ/AYEDAŞ/TOROSLAR EDAŞ 

Gerçekleşme bazlı nihai bütçe sunulacaktır. İzleme raporuna göre sapmalar varsa açıklamaları yapılacaktır. 

Tablo 5 Personel Efor Tablosu 

 

Tablo 6 Planlanan Bütçe 

Planlanan Maliyet kalemi AYEDAŞ BAŞKENT EDAŞ 
TOROLAR 
EDAŞ 

TOPLAM 

Personel          19.320,00            49.680,00           19.320,00              88.320,00     

Seyahat          10.000,00                       -             10.000,00              20.000,00     

Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın            5.000,00              5.000,00             5.000,00              15.000,00     

Danışmanlık hizmet 
alımı/malzeme        308.431,03          462.646,54         415.195,62          1.186.273,19     

Belgelendirme            5.000,00              5.000,00             5.000,00              15.000,00     

Toplam        347.751,03          522.326,54         454.515,62          1.324.593,19     

 

Tablo 7 Gerçekleşen Bütçe 

Gerçekleşen Maliyet kalemi AYEDAŞ BAŞKENT EDAŞ 
TOROLAR 
EDAŞ 

TOPLAM 

Personel          31.406,81            91.002,20           21.668,46             144.077,46     

Seyahat                     -                         -                        -                            -       

Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın                     -                         -                        -                            -       

Danışmanlık hizmet 
alımı/malzeme        308.431,03          462.646,54         415.195,62          1.186.273,19     

Belgelendirme                     -                         -                        -                            -       

Toplam        339.837,84          553.648,74         436.864,07          1.330.350,65     

 

2016

ARA OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ TOPLAM

TOPLAM 0 0,1 0,95 0,9 0,5 0,35 0,95 0,15 0,15 0,8 0,2 0,15 0,75 0,21 0,95 0,89 0,6 1,1 0 0 0 0 0 9,5

BAŞKENT 0 0,1 0,55 0,5 0,3 0,35 0,55 0,15 0,15 0,4 0,2 0,15 0,35 0,15 0,15 0,35 0,4 0,7 0 0 0 0 0 5,3

AYEDAŞ 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0,2 0,06 0,2 0,34 0 0,4 0 0 0 0 0 2,1

TOROSLAR
0 0 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,6 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 2,1

2017 2018

PERSONEL EFOR TABLOSU
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DİCLE EDAŞ 

DEDAŞ için Gerçekleşen Bütçe 

 

 

 

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 
BAŞKENT EDAŞ/AYEDAŞ/TOROSLAR EDAŞ 

Proje ile, ulusal ölçekte halihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında üretilmiş ve güncellenmekte olan coğrafi 

verilerin elektrik dağıtım şirketleri tarafından kullanılmasını mümkün kılan bir altyapının oluşturulması ve bu 

sayede yüksek maliyetler ile mükerrer veri üretiminin önüne geçilmesi planlanmış ancak verilerin kamu 

kurum ve kuruluşlarından elde edilerek elektrik dağıtım şirketleri kullanımına açılamaması nedeni ile 

beklenen katma değer elde edilememiştir. 

Geliştirilen uygulama bileşenleri ile tüketicilerin elektrik kesinti ve arızalarını çevrimiçi bir kaynaktan anlık 

olarak görebilmesi ve gerektiğinde arıza bildirimi yapabilmesi alt yapısı hazırlanmıştır. Verilerin paylaşımından 

sonra aşağıda belirtilen katma değer unsurları elde edilebilecektir. 

 Elektrik dağıtım şirketlerinin ihtiyaç duyduğu doğru ve güncel coğrafi verilere tek resmi kaynaktan 

ulaşabilmelerinin sağlanması, 

 Elektrik dağıtım şirketlerinin coğrafi verileri temin etmek için harcadıkları maliyetlerin minimuma 

indirilmesi ve veri üretiminde verimliliklerinin artırılması, 

 Tüketicilere sunulacak olan hizmetlerde hızın ve verimin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi 

 Elektrik dağıtım şirketlerinin mevcuttaki coğrafi bilgi sistemleri yapılarına müdahale etmeden, 

merkezi bir altyapı üzerinden entegre olmalarının sağlanması ve bu sayede iş süreçleri yönetimi ve 

taşınmaz yönetimlerinin takibinin kolaylaştırılması. 

DİCLE EDAŞ 

Proje, ulusal ölçekte halihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında üretilmiş ve güncellenmekte olan coğrafi 

verilerin elektrik dağıtım şirketleri tarafından kullanılmasını mümkün kılan bir altyapıdan oluşmaktadır. Bu 

sayede yüksek maliyetler ile mükerrer veri üretiminin önüne geçilmiş olmaktadır. 
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Aynı zamanda kurulan olan sistem sayesinde elektrik dağıtım şirketlerinin iş süreçlerine coğrafi veriler entegre 

edilerek, aynı zamanda sorumluluklarındaki taşınmazların yönetimi ve takibine yönelik bir altyapı da 

oluşmuştur ve  EPDK nezninde bu varlıkların takibi sistem entegrasyonları vasıtası ile kolaylaşmıştır. 

Bir diğer yandan ise geliştirilen uygulama bileşenleri ile tüketicilerin elektrik kesinti ve arızalarını çevrimiçi bir 

kaynaktan anlık olarak görebilmesi ve gerektiğinde arıza bildirimi yapabilmesi mümkün kılınmıştır.  

Yukarıda yer alan hususlar doğrultusunda proje kapsamında oluşan katma değer aşağıda açıklanmıştır.  

 Elektrik dağıtım şirketlerinin coğrafi veriler için harcadıkları maliyetlerin minimuma indirilmesi ve veri 

üretiminde verimliliklerinin artırılması, 

 Tüketicilere sunulacak olan hizmetlerde hızın ve verimin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi 

 Elektrik dağıtım şirketlerinin mevcuttaki coğrafi bilgi sistemleri yapılarına müdahale etmeden, 

merkezi bir altyapı üzerinden entegre olmalarının sağlanması ve bu sayede iş süreçleri yönetimi ve 

taşınmaz yönetimlerinin takibinin kolaylaştırılması. 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen 

Deneyimler: 
BAŞKENT EDAŞ/AYEDAŞ/TOROSLAR EDAŞ  

Projenin temel hedeflerinden olan kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak verinin (UAVT, ortofoto,  bilgisi 

vb.) EPDK aracılığı ile dağıtım şirketlerinin kullanımına sunulması, kamu kurum ve kuruluşlarından veri 

alınamadığı için gerçekleşmemiştir. Projenin tam olarak amacına ulaşabilmesi ve geliştirilen uygulamaların 

aktif bir şekilde dağıtım şirketleri tarafından da kullanılabilmesi için ilgili verilerin kullanıma açılmasına ihtiyaç 

vardır. Geliştirilen uygulama bu hali ile sadece EPDK’nın dağıtım şirketlerindeki elektrik şebekesine ait coğrafi 

bilgilerine erişimini kolaylaştıracaktır. Dağıtım şirketleri bu uygulamadan veri alamayacaklar, sadece 

ellerindeki elektrik şebekesi ile ilgili CBS verisini sunabileceklerdir.  

Projenin hedeflenen başarıya ulaşması için bir an önce kamu kurum ve kuruluşları ile veri paylaşımına ilişkin 

protokollerinin imzalanması gerekmektedir. 

Bu sonuca istinaden projeden kazanılmış ders, farklı paydaşlara (kurum ve kuruluşlar) bağımlı olan bu 

nitelikteki projelerin başlangıcı öncesi ilgili paydaşlarla gerekli protokollerin imzalanıp, verilerin açılmasının 

garanti altına alınması gerekliliğidir. 

DİCLE EDAŞ 

Projenin temel hedeflerinden olan kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak verinin (UAVT, ortofoto,  bilgisi 

vb.) EPDK aracılığı ile dağıtım şirketlerinin kullanımına sunulması, kamu kurum ve kuruluşlarından veri 

alınamadığı için gerçekleşmemiştir. Projenin tam olarak amacına ulaşabilmesi ve geliştirilen uygulamaların 

aktif bir şekilde dağıtım şirketleri tarafından da kullanılabilmesi için ilgili verilerin kullanıma açılmasına ihtiyaç 

vardır. Geliştirilen uygulama bu hali ile sadece EPDK’nın dağıtım şirketlerindeki elektrik şebekesine ait coğrafi 

bilgilerine erişimini kolaylaştıracaktır. Dağıtım şirketleri bu uygulamadan veri alamayacaklar, sadece 

ellerindeki elektrik şebekesi ile ilgili CBS verisini sunabileceklerdir.  

Projenin hedeflenen başarıya ulaşması için bir an önce kamu kurum ve kuruluşları ile veri paylaşımına ilişkin 

protokollerinin imzalanması gerekmektedir. 
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Bu sonuca istinaden projeden kazanılmış ders, farklı paydaşlara (kurum ve kuruluşlar) bağımlı olan bu 

nitelikteki projelerin başlangıcı öncesi ilgili paydaşlarla gerekli protokollerin imzalanıp, verilerin açılmasının 

garanti altına alınması gerekliliğidir. 

Geliştirilen uygulamanın testleri EPDK tarafından servislerin sağlanmasında problem yaşandığı için 

yapılamamış, bu durum da ARGE projesinde hedeflenen başarıya ulaşılmasını engellemiştir. Yüklenici firma, 

uygulamanın tamamlanması ve proje raporlaması gibi üzerine düşen görevleri tamamlamıştır. 

Servislerin temini ve süre uzatım talebi konusunda EPDK’da ilgili birimlere resmi yazı gönderilmesine rağmen 

kurumdan bir cevap alınamamasından dolayı kabullerin yapılması süreci de gecikmiştir. Bu nedenlerle tahmin 

edilen tarihlerde bitirilemeyerek gecikmeler yaşanmıştır. 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik 

Öneriler: 
BAŞKENT EDAŞ/AYEDAŞ/TOROSLAR EDAŞ / DİCLE EDAŞ 

Proje kapsamında geliştirilen uygulamalar diğer EDAŞ’lar ve EPDK’nın katılımı ile gerçekleştirilecek bir çalıştay 

ile paylaşılacak ve kullanımları hakkında detaylı bilgi verilecektir. Ancak çalıştay elektrik dağıtım şirketlerinin 

ihtiyaç duyduğu ve kamu kurum ve kuruluşlardan temin edilebilecek coğrafi verilerin uygulama üzerinde 

kullanıma açıldığı noktada çok daha verimli ve anlamlı olacaktır. 

Geliştirilen uygulamaların diğer EDAŞ’lara kullandırılması ve yaygınlaştırılması EPDK’nın yetkisindedir. 


