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B. Rapor Dönemi Proje Gelişmeleri: 
1. PROJE AMAÇ 

Dağıtım görev bölgemizde hizmet verilen abonelerin sayaçlarının değiştirmeye gerek kalmadan 
otomatik sayaç okuma sistemine eklenmesi ve sayaçlarının uzaktan okunarak 
faturalandırılmasını sağlamak. Aynı zamanda abonelerin enerji durumlarının takip edilerek 
kesinti anında daha hızlı müdahale edilmesini sağlamak. Bu kapsamda kullanılacak cihazların 
ortak bir protokol üzerinden haberleştirilmesinin sağlanması. 

B.1. Rapor Dönemine İlişkin Bilgilendirme ve Değerlendirmeler 
Proje Algoritması 

 

 

 

 

 

 



Proje İş Programı ve Zaman Çizelgesi 

 

Bu işlemler lora projesi ilerledikten sonra başlamıştır. 

Dağıtım şebekelerinde M2M haberleşme sistemleri için ortak protokol geliştirilmesi 

Edaş ile Firma arasında yapılan toplantılarda Elektrik dağıtım şebekelerinin işletilmesi 
kapsamında bir çok bilgi sistemi kullanıldığı ve bunlar sahadan veri aktarımı için GSM/ethernet 
altyapısı üzerinde çalışan üniteler kullandığı, ilgili ünitelerin veri topladığı teçhizat ( sayaç, röle 
vb ) ile olan haberleşmesinde dünya standartları olmasına karşın bu verilerin merkezi sistemlere 
aktarımında herhangi bir standart bulunmadığı anlaşılmıştır.  

Bu durumda kurulan her sistem için (SCADA, OSOS, kalite izleme, kesinti yönetimi, PLC, 
akıllı aydınlatma vb) ayrı gsm üniteleri kullanılmakta olup bu durum işletme ve operasyon 
maliyetlerini arttırdığı gibi sistemlerin genişletilmesi sürecinde tedarikçi bağımlılığı veya 
entegrasyon yüküne sebep olduğuna hem fikir olunmuştur.  

Geliştirilen M2M ulusal standardizasyon ile entegrasyon gereksinimi olmaksızın ilgili 
standarda uygun tüm teçhizatın tak çalıştır olarak kullanılması hedeflenmiştir. Bu toplantılar 
neticesinde geliştirilecek protokolün ana hatları çizilmiştir. Akabinde mevcut IEC 62056 -21, 
DLMS ve IEC 61850 protokollerin incelenmesine geçilerek bu kapsamda dahil olan 
standartlara çalışılmıştır.  

Firma tarafından diğer dağıtım şirketleri ve tedarikçilerin protokol standartlarına ve kütüphane 
dosyalarına ulaşabilmesi için www.sacip.org adresine web portali açılmıştır. Web adresindeki 
sacip ismi geliştirilen protoköle verilen isim olup Saha Cihazları İletişim Protokolünü temsil 
etmektedir. 

Ayrıca Elder’ de diğer dağıtım şirketlerinin ve EPDK yetkililerinin katıldığı bir toplantı 
düzenlenerek çalışmalar hakkında bilgi verilerek kendilerinin de konu hakkındaki görüşleri 
projede kullanılmak üzere alınmıştır. 

Yapılan çalışmaları kapsayan özet doküman ek- de sunulmuştur. 

 

Ortak M2M Protokolü

Faaliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

EDAŞ Toplantıları yüklenici firma

Tedarikçi Toplantıları yüklenici firma

EPDK Toplantıları KCETAŞ ve yüklenici firma

Mevcut Protokollerin İncelenmesi yüklenici firma

Standardizasyon Geliştirmesi KCETAŞ ve yüklenici firma

Web Portali ve Yayın yüklenici firma

Pilot Trafo Merkezi Kurulumu KCETAŞ ve yüklenici firma

Mukavemet testleri KCETAŞ ve yüklenici firma

Sonuç raporunun oluşturulması KCETAŞ ve yüklenici firma

Zaman ( Ay. )
Uygulama Birimi



B2. Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 
 

   

   
   
   
   

 

C. Sonuç ve Değerlendirme: 
C.1. Risk Analizi ve Alınacak Tedbirler  
Bu proje kapsamında dağıtım sektöründeki tüm paydaşların (EDAŞ, tedarikçi, EPDK ) katılımı 
ile saha-merkez arasındaki haberleşmenin sayaçlarda olduğu gibi ( IEC, DLMS ) ulusal bir 
standarda oturtulması çalışılmıştır. 
İlgili standart için 61850 standardı baz alınmış olup EDAŞ gereksinimleri, tedarikçi özel 
çözümleri ve EPDK akıllı şebekeler yol haritası göz önünde bulundurularak uzun yıllar hizmet 
verebilecek dağıtım şebekeleri için ulusal M2M haberleşme standardizasyon çalışması 
yapılmıştır. 
 
EPDK Akıllı Şebekeler yol haritası göz önüne alınarak ve toplantılar yapılarak sektörde gerekli 
olan protokol alt yapısı hazırlanmıştır. 
 

SACİP ile EDAŞ’lar açısından tedarikçi seçiminde esneklik sağlanmıştır. Bahsi geçen tüm 
cihazlar için yerli ve milli protokol geliştirerek sektöre standart getirilmiştir. Tedarikçiler 
açısından, ise standarda uygun tüm teçhizat ve merkezi sistemin mevcut kurulumlara entegre 
olarak çalıştırabilme hakkı doğmuştur böylece rekabetin güçlenmesi beklenmektedir. 
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Kısaltmalar ve Tanımlar 

SACİP: Saha Cihazları İletişim Protokolü 

Ekipman : Elektrik Dağıtım şirketinin sorumluluğunda olan iletişim arayüzüne sahip saha 
cihazı 

Cihaz : SACİP yüklü saha iletişim noktasında konumlu Ekipmanlarla iletişimi sağlayan 
Haberleşme cihazı 

Sistem : SACİP ile haberleşme yapabilen merkezi otomasyon sistemi 

Özel Sistem : Standart veya kendine özel iletişim kurallarına sahip herhangi bir firmaya ait 
merkezi sistem  

Adaptör : Standart veya kendine özel iletişim kurallarına sahip herhangi bir firmaya ait merkezi 
sistemi SACİP ile uyumlaştırmak için kullanılan sunucu uygulaması  

EUD: Etiket – Uzunluk – Değer haberleşme yapısı. İngilizce Tag-Length-Value (TLV) 

 

Amaç  

 Türkiye çapında faaliyet gösteren Elektrik dağıtım şirketlerinin işletimiyle sorumlu 
olduğu iletişim ara yüzlerine sahip saha cihazlarının merkezi sistemlerce izlenmesi ve 
yönetilmesi işinin ortak ve güvenli bir protokol üzerinden gerçekleştirilmesidir. SACİP Hali 
hazırda iletişime uygun cihazların farklı otomasyon ve izleme sistemleri ile çalışmasını 
sağlamayı hedeflediği gibi gelecekte kullanılacak saha ekipmanlarının da sistemlere ortak bir 
iletişim yöntemi ile bağlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede iletişim protokolü 
seçilecek cihaz için ayırt edici özellik olmaktan çıkacak ve fayda/maliyet oranı yüksek ürünlerin 
seçilmesine olanak sağlayacaktır.  

 

EUD Yapısı  

 Etiket-Uzunluk-Değer yapısı veri aktarımı işlemlerinde kullanılan yaygın bir 
notasyondur. Verilerin kimliklendirilerek bir nesne yapısı halinde iletilmesini sağlamaktadır. 
Ana EDU yapısı şu şekildedir.  

X Byte  Y Byte Uzunluk kadar Byte 

Etiket Uzunluk Değer 

 

 EUD yapısı ile birbiri içerisine eklenerek oluşturulan veri yapıları karmaşık nesnelerin 
kolaylıkla gönderilmesine imkan sağlayan yapılar oluşturmasını sağlamaktadır. 



 EUD kodlamasında standartta kabul edilen formatlar olmasına rağmen SACİP 
protokolü içerisinde dökümanda anlatılan şekilde kendi formatımız ile veri iletimi 
gerçekleştirilecektir. Ancak EUD ana yapısına bağlı kalınacaktır. 

Neden EUD kullanıyoruz? 

 EUD yapısı veri gönderiminde kullanılan yaygın bir yöntemdir. Haberleşme sırasında 
bu yöntemi seçmemizin nedeni farklı boyutlara sahip verileri bir nesne yapısı içerisinde 
taşımada getirdiği esneklik ve kullanım kolaylığıdır.  

 Aynı veri kalemi için farklı uzunluklar olması ve iletim sırasında ağ altyapısını doğru 
kullanmak için EUD yapısı tercih edilmiştir.  

Etiket Hiyerarşisi ve EUD Parmak izi  

 EUD yapısında verinin kimliklendirilmesi için kullanılan etiket alanının veri çeşitliliği 
nedeni ile uzun tercih edilmesi sonucunu doğurabilmektedir. Bunun önüne geçmek ve gelecekte 
doğacak ihtiyaçları karşılamak üzere Etiket hiyerarşisi ve EUD Parmak izi kavramları ortaya 
çıkmaktadır.  

 Etiket hiyerarşisi birbirinin içerisinde bulunan yapılarda aynı seviyede bulunan 
etiketlerin benzersiz olmasını sağlamak için kullanılan bir terimdir. Bütün veri nesnesini 
oluşturan en üst yapı “0” seviyesinden başlar ve içerisinde bulunan EUD nesneleri 
çözümlendikçe seviye pozitif yönde seyreder.  

 EUD parmak izi, EUD yapısı ile haberleşen bir sistemde aynı hiyerarşik seviyede 
bulunan verilerin Etiket değerlerinin o seviye için sistem içinde benzersiz olma durumudur. 
Aynı Etiket değerinin başka bir seviyede kullanılabiliyor olmasına rağmen aynı hiyerarşik 
seviyede başka bir alanda kullanılmaması gerekmektedir.  

 EUD parmak izi veri etiketinin hiyerarşik olarak üstünde bulunan Etiketlerin birleşimi 
ile oluşmaktadır. Her EUD nesnesi için bu yapının tekil olması gerekmektedir. 

 Aşağıda SACİP EUD Hiyerarşisi ve EUD parmak izine örnekler verilmiştir.  

 

  



 



 

Mesajlaşma Prensibi 

 SACİP iletişim protokolü içiçe geçmiş EUD yapılarından oluşmaktadır. Mesajlaşmanın 
her aşamasında EUD yapısı devam etmekte ve kurallar çerçevesinde istisnasız olarak 
uygulanmaktadır. 

Mesajlaşma Kuralları 

Mesajlaşma işlemi yapılırken uyulması gereken kurallar aşağıdaki gibidir 

 Her gönderilen mesaj için mutlaka cevap alınacaktır. Senkron ve Asenkron işlemlerde 
gönderilen mesajın hedef tarafından alındığını gösteren mesaj ile mesajlaşma 
sonlanacaktır. 

 Alındı mesajı sadece mesajın ulaşması değil aynı zamanda gönderilen mesajın 
içeriğinin başarı ile çözümlendiği anlamına gelecektir. Aksi durumda alındı mesajı 
içerisinde hata belirtilecektir. 

 Hedef tarafından alındı mesajı(ACK) alınmazsa süre aşımı(timeout) sonrasında 
toplamda 3 defa gönderim denenecek hepsinin başarısız olması durumunda işlem 
kaydına(Log) mesajın aslı ve hata alındığı yüksek seviye hata kategorisinde 
kaydedilecektir. 

 Parçalı gönderim işlemlerinde gönderilen her mesaj parçası için alındı mesajı alınması 
beklenecektir. Herhangi bir parçanın alındı mesajı ulaşmazsa yukarıdaki kural 
uygulanacak başarısız olması durumunda kalan parça varsa gönderilmeyecektir. 

 Mesajlarda gönderilen bilgilerde opsiyonel olarak belirtilen alanlar gönderilmişse 
komut seti işlenirken opsiyonel alanlar dikkate alınarak çalıştırılır. Aksi durumda komut 
setinde varsayılan olarak belirlenmiş bilgiler üzerinden işlem yapılır. 

Mesaj Akışları 



Merkez ve Cihaz arasında yapılacak mesajlaşma tiplerine göre ekte gösterilmiştir.

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Ana Mesaj Yapısı 

Ana mesaj yapısı protokolün bütün işlevleri boyunca şifresiz gönderilmektedir. Yalnızca veri 
alanı gerekli durumlarda şifreli olarak gönderilecektir. 

Mesaj yapısı aşağıdaki şekildedir; 

Ana Mesaj Kodu Alt Mesaj Kodu Veri Uzunluğu Veri 

1 Byte 1 Byte 4 Byte Uzunluk 

 

Mesaj ile yapılacak Aksiyonlar veri alanının içindeki EUD yapıları ile tanımlanacaktır. 
İşlenecek aksiyonun tipine göre veri alanının içerisinde zorunlu ve opsiyonel EUD yapıları 
bulunabilecektir. 

Ana Mesaj Kodu (Major Kod) 

Ana mesaj kodları haberleşme işleminin (transaction) tipini ve yönünü belirleyen kodlardır. 
Yapılacak işlemin kategorilendirilmesi bu kodlara göre yapılacaktır. Bu kodlar altı gruba 
ayrılmaktadır: 

 GET (AL) 



Cihaz üzerinde yapılan okuma işlemlerini ifade eder. Cihaza bağlı ekipmanların 
okuması ile karıştırılmamalıdır 

 SET (YAP) 
Cihazın konfigürasyon, politika güncellemesi, port listelenmesi gibi cihaz üzerinde 
gerçekleşecek yazma işlemlerini ve aksiyonları tanımlar 

 READ (OKU) 
Cihaza bağlı ekipmanların verilerini okuma işlemidir. Bu işlem cevabı beklenen 
okumalardır. Periyodik okumalar SET komutlarıyla Cihaza kaydedilecektir. 

 WRİTE (YAZ) 
Cihaza bağlı ekipmanlara veri yazmak için kullanılacak komutlardır 

 ALARM (UYAR) 
Cihazdan gönderilecek alarm mesajları için kullanılacaktır 

 TRANSPARENT (NAT) 
Merkez ve cihaz arasında herhangi bir işleme tabi tutulmadan gönderilen mesaj 
komutudur 

ANA Mesaj Kodları ve kod dönüşleri için kodlama tablosu  aşağıdaki gibidir 

Ana mesaj Kodu Byte’ının MSB bitleri için aşağıdaki değerler kullanılır 

 

KOD Adı Kod HEX KOD Açıklaması 
READ 0X10 Cihaza bağlı Ekipmandan okuma işlemi 
WRITE 0X20 Cihaza bağlı Ekipmana Yazma işlemi 
SET 0x30 Cihaz üzerinde Yazma işlemi 
GET 0x40 Cihazdan okuma işlemi 
ALARM 0x50 Cihazın gönderdiği Alarm 
TRANSPARENT 0x60 Cihazın Portuna direk erişim 

 

Aşağıda belirtilen kodlarla ana kodun LSB bitleri kısmına VE(AND) işlemi yapılarak 
mesajlaşma işleminde mesajın içeriği ve yönü belirlenir.  

 Request (Talep) 

Mesajlaşma işlemi için başlangıç komutlarından biridir. Bu mesaj ile başlayan işlemlerde 
EUD yapısında bulunan veri içerisinde bulunan başlık bölümünde belirtilen mesaj işlem kodu 
(Transaction ID) bu işlem tamamlanıncaya kadar aynı kod ile devam edecektir. 

 Response (Cevap) 
Gönderilmiş olan bir mesaj için gönderilen sonuçtur. ACK ile karıştırılmamalıdır. Bu mesaj 

kodu gönderilen işlemin tamamlanıp veri, aksiyon veya kayıt gibi işlemlerin sonucunda 
gönderilecektir. 

 Partial Request (Parçalı Talep) 

Gönderilecek mesajın birden fazla parça halinde gönderilmesi için kullanılacak koddur. Bu 
kodu içeren mesaj gönderildikten sonra devamında aynı kodla gelecek diğer bir mesaj 



beklenecektir. Parçalı gönderimin bittiği LSB bitlerinin Request olarak gönderilmesi ile 
tamamlanır.  

 Partial Response (Parçalı Cevap) 

Gönderilen mesaj cevabının parçalı olarak gönderileceğini ifade eder. Bu kodu içeren mesaj 
gönderildikten sonra aynı kod ile devam edilmesi beklenir. Parçalı cevabın bittiği son paketin 
LSB bitlerinin Response olarak gönderilmesi ile anlaşılır. 

 Stream (Sürekli Veri) 

Mesaj içeriğinin sürekli veri akışı(Stream) olarak veri içerdiği anlamına gelmektedir.   

 Alarm  

Gönderilen mesajın içeriğinde Alarm bilgileri olduğu anlamına gelmektedir. 

 Error (Hata) 

Mesaj içeriğinin başlatılan bir işlem için hata içeriği olduğu anlamına gelmektedir. 

 ACK (Alındı) 

Gönderilen mesajın eksiksiz olarak iletildiği ve içeriğinin yönergeler doğrultusunda 
çözümlenmesinin başarıyla gerçekleştiği anlamına gelmektedir. 

 

KOD Adı Kod HEX KOD Açıklaması 
REQUEST 0x00 Gönderilen Komut veya Mesaj 
RESPONSE 0X01 Gönderilen komutun veya mesajın cevabı 
PARTİAL REQUEST 0X02 Gönderilen komutun parçalı olması 
PARTİAL RESPONSE 0x03 Gönderilen cevabın parçalı olması 
STREAM 0x04 Verinin sürekli olması 
ALARM 0x05 Cihazın gönderdiği Alarm 
ERROR 0x0E Cihazın hata gönderim işlemi 

ACK  0x0A 
Gönderilen komutun hedef tarafından başarıyla 
alınması  

 

 

 

Alt Mesaj Kodu (Minor Kod) 

Alt Mesaj Kodları işlenecek komutu kategorize etmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda 
açıklamaları ile belirtilmiştir. 

 



KOD Adı Kod HEX KOD Açıklaması 
CONTROL 0X10 Cihaz ve Ekipmanla ilgili kontrol işlemleri 
UPDATE 0X20 Cihaz ve Ekipmanla ilgili güncelleme işlemleri 
CONFIGURATION 0x30 Cihaz ve Ekipmanla ilgili konfigürasyon işlemleri 
LOG 0x40 Cihaz ve Ekipmanla ilgili LOG işlemleri 
DATA READ 0x50 Cihaz ve Ekipmanla ilgili veri okuma işlemleri 
DATA WRITE 0x60 cihaz ve ekipmanla ilgili veri yazma işlemleri 
ACTION 0x70 Cihaz ve ekipmanla ilgili aksiyon işlemleri 
PERIODICAL 0x80 Cihaz ve Ekipmanla ilgili periyodik işlemler 
COLLECTION 0x90 Cihaz ve Ekipmanla ilgili biriktirme işlemleri 
ALARM 0xA0 Cihaz ve Ekipmanla ilgili alarm işlemleri 

 

Uzunluk  

Mesajın kendinden sonra gelen uzunluğunu belirleyen alandır. 4 Byte olarak geçilmelidir. 

Veri (Value) 

Mesajın işlenmesi için gerekli bilgileri içeren veri alanıdır. İçerik olarak aşağıdaki yapıya 
sahiptir. 

Başlık (Header) 
Komut veya mesajın tanımlanması için gereken bilgilerin bulunduğu bölümdür. Aşağıdaki 
tabloda Tanım alanında bulunması zorunlu ve opsiyonel etiketler bulunmaktadır. Zorunlu 
Etiketlerin bulunmaması halinde mesaj geçersiz sayılacaktır. 

İçerik (Body) 
Komut veya mesajın asıl veri kısmıdır. Mesaj tipine göre içeriğinde bulunan veri kalemleri 
değişebilir. Bu alan mesaj açıklamalarında detaylı olarak açıklanacaktır. 

Opsiyonel (Options) 
Mesaj için gerek duyulduğunda girilen opsiyonel alandır. Mesajın işletilmesi veya işletim 
sonrası için özel etiketlerle tanımlamalar yapılabilir. 

Komut Seti Yapısı 

Komut setleri iletilen komutun anlamlandırılması ve yapılacak işleme karar verilmesi için 
oluşturulan etiket kümeleridir. Bu kümeler cihaz üzerinde çalışan uygulama versiyonu ve 
eklenmiş kütüphanelerle uyumlu olmalıdır. Cihazın ve Ekipmanların konfigürasyonları 
sırasında uygun komut setleri konfigürasyon içerisinde belirtilmedir. Belirtilmeyen komut seti 
için ekipmana uygun varsayılan komut seti kullanılacaktır.  

Versiyonlama 

 Komut setleri ve kütüphaneleri ortak bir versiyonlama sistemi içerisinde 
geliştirilecektir. Aynı zamanda SACİP uygulamasının versiyonları ile uyumluluklarına göre 
ayırt edilecektir.  



 Versiyonlama yapılırken sacip.org sitesinde bulunan versiyon ekleme uygulaması 
kullanılacak ve versiyonda yapılan değişiklikler için giriş yapılacaktır. Versiyon komut seti, 
kütüphanesi ve hata kodları sacip.org sitesine yüklenecek yapılacak testler sonrasında uygun 
bulunması durumunda yayınlanacaktır.  

 Uygun bulunmayan versiyonlar için test sonuçları geliştiriciye iletilecek ve düzeltilmesi 
için beklenecektir. 

 Versiyon kodlaması sırasında komut setinin kendine ait numerik ve benzersiz bir 
versiyon kodu(VID) olacak ayrıca aşağıdaki notasyon ile kimliklendirme yapılacaktır.   

  

Alan adı 
Geliştirici 
kodu 

Üst versiyon 
kodu 

Alt versiyon 
kodu 

Değişiklik 
kodu 

Derleme 
numarası 

Uzunluk 2 Byte 2 Byte 2 Byte 2 Byte 4 byte 

  

Üst Komut Seti (Master SET) 

Üst komut seti özellikle cihazın kontrol ve konfigürasyonları için kullanılan settir. Ekte bulunan 
versiyonlanmış doküman ile tanımlıdır. 

  

Komut Setleri 

 

Komut Setleri Protokol özelliklerine göre tanımlanmış ve kendi içerisinde bütünlüğe sahip olan 
aksiyon kodu tanımlamalarıdır. Farklı Protokollere göre farklı setler olacağından tanımlanan 
setler ek doküman olarak yayınlanacak ve cihaz üzerinde çalışan SACİP uygulamasına uzaktan 
eklenti olarak ilave edilebilecektir.  

Sahada kullanılan Ekipmanlar doğrultusunda geliştirilecek başlıca komut setleri şunlardır; 

 Üst komut Seti (Master Set) 
 SAYAÇ 

o ISO 62056-21 
o DLMS 

 ANALİZÖR ve Register tabanlı Cihazlar 
o MODBUS-RTU 
o MODBUS-TCP 

 Direk okuma yazma (Özellikle sensör okumaları) 

 

Komut Kütüphaneleri 



 

 Komut kütüphaneleri komut setlerinde belirtilen özelleştirilmiş haberleşme ve 
hesaplama mekanizmalarını barındıran program kütüphaneleridir.  

 SACİP uygulama entegrasyon arayüzüne uygun olarak geliştirilecek olan kütüphaneler 
cihaz ve merkez uygulamaların ana akışını bozmayacak ve ilgili ortamda sorunsuz çalışacak 
şekilde tasarlanmış olacaktır.  

 Kütüphaneler komut setlerine uygun versiyonlar ile versiyonlanacak ve test ortamında 
test edildikten sonra saha uygulaması için dağıtılacaktır.  

Hata kodları (Exception Codes) 

 

 Mesajlaşma ve çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hatalar Hata kodları ile 
tanımlanacaktır. Bu hata kodları komut setlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir. 
Ancak hata kodlarının kategorilendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır. 

 Kullanıcı kaynaklı hatalar 
 Sistem kaynaklı hatalar 
 İletişim kaynaklı hatalar 
 Cihaz kaynaklı Hatalar 
 Ekipman kaynaklı Hatalar 
 Diğer hatalar 

Hata kodları önem seviyeleri açısından uygulamanın işleyişine etki edeceklerdir. Bu 
nedenle hata kodları önem seviyesine göre aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır; 

 Bilgi 
 Uyarı 
 Önemli hata 
 Kritik hata 

 
Bilgi hata kodu sistem açısından göz ardı edilebilen ancak işlem kaydı(LOG) olarak 

yazılacak hata tipindedir.  
Uyarı hata kodu iş akışını bozmayacak beklenmeyen durumlarda oluşacak hata kodudur. 

SACİP uygulamasının uyarı eşik konfigürasyonuna göre SACİP uygulamasının merkeze hatayı 
gönderilmesi veya işlemin kesmesi şeklinde işletilebilir. 

Önemli hata kodu SACİP uygulamasının işlemesine engel veya kurallarına aykırı işlemler 
oluştuğunda oluşan hata kodlarıdır. Başlatılan iş kalemi mutlaka kesilerek merkeze hata kaydı 
gönderilir. 

Kritik hata kodu cihaz, ekipman veya uygulamanın durmasına, bozulmasına veya 
kullanılamamasına sebep olacak hatalarda gönderilecek hata kodlarıdır. İşlemler kesilir ve 
uygulama konfigürasyonuna göre cihaz veya uygulama yeniden başlatma işlemi yapılır. 

 



 

 

 


