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PROJE ÖZETİ 

Dağıtım şirketleri faaliyet gösterdikleri bölgelerde doğal tekel olarak görev alıp, lisansları 

çerçevesinde tüketicilere elektriği kesintisiz ve kaliteli şekilde dağıtmakla yükümlüdürler. 

Sürekli gelişen ve büyüyen dağıtım sistemi, ticari ömürleri dolan şebeke parçalarının 

yenilenmesinin yanı sıra, yeni tesislerin sürekli yapılması gerekliliği ile sürekli yatırım yapılan 

sistemlerdir. Verimlilikleri ve yatırımları ile tarifelerden pay alan dağıtım şirketleri bu tempoya 

ayak uydurmak zorunda ve şebekelerini uluslararası standartlara uygun halde inşa etmeye 

devam etmelidirler. 

Yapılan yatırımların düzenleyici kurum olan EPDK tarafından takip edilmesi, sayıca oldukça 

fazla olan yatırım projelerinin süreçlerinin yoğunluğu, dağıtım şirketlerine ağır iş yükü 

oluşturmakta, dağıtım şirketleri yatırım süreçlerinin takibi için geniş ekipler kurmaktadır. 

Birbiri ardına ya da birbirlerine paralel olarak yürütülen süreçler takip edilmelerini ve geriye 

dönük raporlanmalarını güç kılmakta, özellikle yükleniciler ve EPDK’ya hazırlanan raporlar 

konusunda zorluklar çıkarmaktadır. 

Dağıtım şirketinin bünyesinde ve yükleniciler tarafından gerçekleştirilen yatırım 

faaliyetlerinin, planlama, proje keşfi, projelendirme, kontrolörlük ve kabul işlemlerinde yüksek 

karmaşıklık içeren saha faaliyetleri gerçekleştirilmekte, bu faaliyetlerin büyük bir oranı saha 

ekipleri tarafından manuel olarak yürütülmektedir. İşlemlerin manuel olarak yürütülmesi, saha 

çizimlerinin dağıtım şirketi sistemine girilmesinin gecikmesi, proje kontrolü ve hak edişlerin 

gerçekleştirilmesinin uzaması, projelendirme aşamasında zorluk ve problemlerin yaşanması 

gibi birçok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu kapsamda, yapılması planlanan proje ile AKEDAŞ için sahada gerçekleştirilen yatırım saha 

süreçlerinde kullanılmak üzere bir mobil cihaz yazılımı gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ilk 

önce AKEDAŞ bünyesinde gerçekleştirilen yatırım süreçleri incelenerek, mobil cihazda 

karşılanabilecek süreçlerin çıkarılması, mobil cihaz yazılımının fonksiyonel ve entegrasyon 

gereksinimlerinin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. Daha sonrasında belirlenen 

gereksinimlere göre mobil cihaz yazılımı kavramsalı hazırlanacak, hazırlanan kavramsala göre 

yazılım gerçekleştirilecektir. Projenin son aşamasında ise yazılımın birim entegrasyon ve 

canlıya geçiş testleri gerçekleştirildikten sonra AKEDAŞ bünyesinde yazılım kullanılmaya 

başlanacaktır. 

Geliştirilecek mobil cihaz yazılımının yatırım saha süreçlerinde manuel olarak yapılan 

süreçlerden proje keşfi, saha kontrolü, kabul ve hak ediş süreçlerini kapsaması planlanmaktadır. 

Bu sebeple geliştirilecek mobil cihaz yazılımının dağıtım şirketinin sahip olduğu CBS, 

faturalama ve kurumsal kaynak planlama gibi sistemleri ile özellikle entegre şekilde çalışması 

planlanmaktadır. 
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GİRİŞ VE TEORİK ÇERÇEVE 

Dağıtım şirketleri tarafından yapılan yatırımların düzenleyici kurum olan EPDK tarafından 

takip edilmesi, sayıca oldukça fazla olan yatırım projelerinin süreçlerinin yoğunluğu, dağıtım 

şirketlerine ağır iş yükü oluşturmakta, dağıtım şirketleri yatırım süreçlerinin takibi için geniş 

ekipler kurmaktadır. Birbiri ardına ya da birbirlerine paralel olarak yürütülen süreçler takip 

edilmelerini ve geriye dönük raporlanmalarını güç kılmakta, özellikle yükleniciler ve EPDK’ya 

hazırlanan raporlar konusunda zorluklar çıkarmaktadır. 

Dağıtım şirketinin bünyesinde ve yükleniciler tarafından gerçekleştirilen yatırım faaliyetlerinin 

büyük bir oranı saha ekipleri tarafından manuel olarak yürütülmektedir. İşlemlerin manuel 

olarak yürütülmesi, saha çizimlerinin dağıtım şirketi sistemine girilmesinin gecikmesi, proje 

kontrolü ve hak edişlerin gerçekleştirilmesinin uzaması, projelendirme aşamasında zorluk ve 

problemlerin yaşanması gibi birçok olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Bu kapsamda, proje ile AKEDAŞ için sahada gerçekleştirilen yatırım saha süreçlerinde 

kullanılmak üzere bir mobil cihaz yazılımı gerçekleştirilecektir. Bu nedenle ilk önce AKEDAŞ 

bünyesinde gerçekleştirilen yatırım süreçleri incelenerek, mobil cihazda karşılanabilecek 

süreçlerin çıkarılması, mobil cihaz yazılımının fonksiyonel ve entegrasyon gereksinimlerinin 

belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. Daha sonrasında belirlenen gereksinimlere göre 

mobil cihaz yazılımı kavramsalı hazırlanacak, hazırlanan kavramsala göre yazılım 

gerçekleştirilecektir. Projenin son aşamasında ise yazılımın birim entegrasyon ve canlıya geçiş 

testleri gerçekleştirildikten sonra AKEDAŞ bünyesinde yazılım kullanılmaya başlanacaktır. 
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PROJENİN AMACI, KAPSAMI VE ÖNEMİ 

Projenin amacı, elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım süreçlerini oluşturan; proje keşfi, 

projelendirme, kontrolörlük, kabul ve hakediş süreçlerinde dağıtım şirketlerinin diğer yazılım 

ve sistemleri ile birlikte entegre çalışabilecek bir yazılım geliştirilerek, yatırım süreçlerinin 

dijital ortama aktarılmasının sağlanmasıdır. 

Bu amaçla düzenlenen proje kapsamında; 

 Mobil cihaz uygulama süreç, yazılım ve entegrasyon gereksinimlerinin ve 

fonksiyonalitelerinin çıkarılması, 

 Belirlenen gereksinimlere göre mobil cihaz yazılımı kavramsal tasarımının 

hazırlanması, 

 Yatırım süreçleri mobil cihaz yazılımının gerçeklenmesi, 

 Birim ve entegrasyon testlerinin gerçekleştirilmesi ve yazılımın canlıya alınması 

adımları gerçekleştirilmiştir. 

Dağıtım Şirketleri EPDK’nın 2 Kasım 2013 tarihinde yayımladığı Lisans Yönetmeliği’ne göre 

“Kurul tarafından onaylanan yatırım planı uyarınca yatırım programına alınan dağıtım 

tesislerinin projelerini hazırlamak, gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artırımı 

yatırımlarını yapmak ve/veya yeni dağıtım tesislerini inşa etmek” ten sorumludur. Bu 

sorumluluğu karşılarken bünyelerinde ya da yükleniciler aracılığıyla devamlı ve ağır iş yükleri 

altında kalmakta, aynı zamanda proje keşfi, projelendirme, kontrolörlük ve tesis kabul gibi 

genellikle sahada gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Genellikle bu saha 

faaliyetleri manuel yöntemlerle gerçekleştirmekte, CBS çizimi, dağıtım sistemi kaydı gibi 

işlemler sahada basılı kâğıtlara gerçekleştirilerek, sonrasında dağıtım şirketi ofisinde sistemlere 

işlenmektedir. 

Bu bağlamda gerçekleştirilecek proje ile dağıtım şirketinin sahada gerçekleştirdiği yatırım 

faaliyetleri için saha personelinin kullanabileceği bir yatırım mobil cihaz yazılımı 

gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen yazılımın yatırım saha ekiplerinin gerçekleştirdiği 

işlemlerin sahada yapıldığı anda dağıtım sistemine işlenmesi, süreçlerin otomatize edilmesi gibi 

dağıtım şirketlerine yeni iş yapış şekilleri getirmesi beklenmektedir. 
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PROJEYE İLİŞKİN TASARIM METOTLAR VE 

PROSEDÜRLER 

Yatırım Saha Süreçleri için Mobil Uygulama Yazılımı Geliştirilmesi Projesi kapsamında 

geliştirilecek yazılımın oluşturması sürecinde yapılan tasarımlar, yazılımın kavramsal 

tasarımını oluşturmuştur. Sonrasında bu kavramsal tasarıma uygun bir şekilde yazılım 

gerçekleştirilmiştir. Yazılım kavramsal tasarımı 3 ana başlık altında incelenecektir. Bunlardan 

ilki yazılımın veri tabanı tasarımında kullanılan ana veri yönetimi kısmı, ikincisi kavramsal 

süreç testlerinin yapılmasını sağlayan ana süreçlerin tanımlanması ve son olarak da ekranların 

taslak olarak tasarlanmasıdır. 
 

1. Ana Veri Yönetimi 

Sayaç okuma, arıza onarım bakım ve sayaç değişimi gibi saha ekiplerinin işlemlerini 

gerçekleştirirken kullandığı mobil cihaz uygulamaları genellikle iş emri mantığını 

kullanmaktadır. Yatırım süreçleri mobil uygulamasında da aynı mantık kullanılarak, mobil 

uygulama ile birlikte iş emri ve ana veri yönetimini sağlayacak bir merkezi uygulama 

oluşturulacaktır. Merkez uygulama, yatırım süreçlerinde kullanılacak mobil cihazların 

merkezden yönetilmesini sağlayan AKEDAŞ merkezindeki ana uygulamadır. Bu uygulama ile 

birlikte, yatırım süreçlerinin saha aktivitelerini oluşturan Demontaj Tespit, CBS Veri Toplama 

ve/veya Düzeltme, Hakediş ve Kontrol süreçleri yönetilecektir. Merkezi uygulamada tutulan 

proje verileri üretilen iş emirlerinin sahadan gelen sonuçlarına göre güncellenecek ve bu sayede 

her iş emrinde projenin en güncel verileri çekilecek ve takip edilmesi sağlanacaktır. 

a. Proje verisi 

Yatırım süreçlerinin merkez uygulama ve mobil uygulama üzerinden kurgulanacak iş emri 

yapısında proje verisi anahtar rol oynayacaktır. Proje verisinin altındaki veri kalemleri 

aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 PYP Kodu: Projenin SAP’de bulunduğu PYP ögesidir. Manuel olarak merkez 

kullanıcısı tarafından girilir.

 Proje Kodu: Manuel olarak merkez kullanıcısı tarafından girilir. PYP öğesi sisteme 

girildiğinde PYP öğesine bağlı proje kodları ve tanımları sistemde listelenir.

 Proje Adı: Manuel olarak merkez kullanıcısı tarafından girilir.

 Hakediş Numarası: Proje özelinde açılmış hakediş iş emri sayısına eşittir. Otomatik 

olarak gelir

 Hakediş Tarihi: En son kapatılan hakediş iş emrinin kapatılma tarihidir. Otomatik 

olarak gelir.

 Yüklenici: Projeyi yapmakla sorumlu olan Yüklenicinin ismidir. PYP ögesi girildiği 

zaman otomatik olarak gelir.

 PYP Adı: Projenin SAP’de bulunduğu PYP ögesinin adıdır. PYP ögesi girildiği zaman 

otomatik olarak gelir.

 Projenin Açılış Tarihi: Projenin yükleniciye yer teslim tarihidir. Manuel olarak merkez 

kullanıcısı tarafından girilir.
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 Projenin Bitiş Tarihi: Projenin “KAPALI” statüsüne getirilme tarihidir.

 Proje Sorumlusu: Varsa projeden sorumlu olan kişinin/kullanıcının adıdır. PYP ögesi 

girildiği zaman otomatik olarak gelir.

 Proje Durumu: “AÇIK” ya da “KAPALI” şeklinde filtrelenebilecek proje durumudur. 

İşlemi biten ya da devam eden projeleri filtrelemek amacıyla kullanılır. Sadece merkez 

kullanıcısı tarafından değiştirilebilir.

 Proje Bedeli: Projenin ihale edilen toplam bedelidir. Merkez kullanıcısı tarafından 

manuel olarak girilir.

 EPDK Bedeli: Varsa projenin hesaplanan EPDK bedelidir. Merkez kullanıcısı 

tarafından manuel olarak girilir.

 Hakediş Miktarı: Projenin hakedişler sonucunda gerçekleşen toplam bedelidir. 

Hakedişler sonucunda manuel olarak merkez kullanıcısı tarafından girilir.

b. İş Emri Verisi 

İş emri sahadaki süreçlerin takibi, raporlaması ve bilgi aktarıma kaynak oluşturması amacıyla 

tüm süreçler için kullanılacaktır. Süreç türüne göre 3 farklı grupta olup, proje koduyla tek bir 

kullanıcı için üretilebilecektir. Merkez uygulama üzerinden üretilecek ve sonuç kodu seçilerek 

kapatılacaktır. Bir iş emrini oluşturan veri kalemleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

 İş Emri Numarası: İş emirleri için tekil haldedir. Oluşturulduğunda otomatik atanır.

 İş Emri Oluşturulma Tarihi: İş emrinin oluşturulduğu tarihtir. Otomatik olarak atanır.

 İş Emri Kapanış Tarihi: İş emrinin saha personeli tarafından sonuç kodunun girildiği 

tarihtir. Otomatik olarak atanır.

 Proje Kodu: Anahtar veridir ve iş emirleri bu veri aracılığıyla birbiriyle ilişkilendirilir.

 İş Emri Sorumlusu: İş emrini oluşturan kişinin atadığı saha ekibidir.

 İş Emrini Oluşturan: Merkez uygulama ekranı üzerinden iş emrini oluşturan kişidir.

 İş Emri Türü: Demontaj Tespit, CBS Veri Toplama ve/veya Düzeltme, Hakediş veya 

Kontrol olarak 4 farklı iş emri türünden biridir. Yetkilendirme kapsamında merkezi 

uygulamadan iş emrini oluşturan tarafından iş emri oluşturulur.

 İş Emri Sonuç Kodu: “Demontaj Tespit Tamam”, “CBS Veri Toplama ve/veya 

Düzeltme Tamam”, “Hakediş Tamam”, “Kontrol Tamam”, “Başarısız” kodlarından 

herhangi biridir. Sonuç kodu iş emri türündeki işlemin sahada tamamlanıp 

tamamlanmadığını ifade eder. İşlemin başarısız gerçekleşmesi durumunda başarısız 

olmasının sebebi serbest metin halinde girilebilir.

 Fotoğraf ve Video: İş emri özelinde girilen fotoğraf ve videolardır. Saha personeli 

tarafından mobil cihaz kullanılarak oluşturulur. İş emri üzerinde merkez uygulamada 

görüntülenebilir.

c. Nokta Verisi 

Nokta verisi projenin temel çizim verisidir. Aynı zamanda, CBS’ye atanacak nesnelerin 

özelliklerini belirlemekte kullanılır. CBS’de yer alan farklı noktalar farklı CBS nesnelerini 

ifade eder. Örneğin, yeraltı kablosu için alınan noktalar yeraltı kablosunun güzergahını, 

aydınlatma direğini veya saha dağıtım kutusunu(box) ifade ederken, havai hatlar için noktalar 
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direkleri ve bu direkler üzerinde bulunan malzemelerin koordinatını ifade etmektedir. Noktayı 

ifade eden veri kalemleri şu şekildedir: 

 Nokta Koordinatı: Her noktanın CORS cihazı üzerinden alınan ve CBS’de yer alacağı 

koordinatı ifade eder. CORS cihazı üzerinden otomatik olarak girilir.

 Nokta Koordinat Projeksiyonu Tipi: Koordinatı alınan noktanın nokta projeksiyonu 

tipidir. AKEDAŞ CBS’de Kahramanmaraş ili için “ITRF96-36-3 derece” , Adıyaman 

ili için “ITRF96-39-3 derece” nokta projeksiyonunu kullanmaktadır. Bu veri de 

koordinat alınan yerlerde görüntülenecektir.

 Nokta Tipi: Farklı malzeme tiplerini birbirinden ayrıştırmak için kullanılan nokta 

tiplerini ifade eder. Üç farklı nokta tipi bulunmaktadır.

1. Üzerinde dağıtım varlığı bulunan noktalar: Direk, pano, bina vb. “Yeni 

Varlık” nokta tipi olarak isimlendirilecektir. 

2. Üzerinde dağıtım varlığı bulunmayan nokta: Yeraltı kablolarının kırılım 

noktaları bu kapsama girmektedir. “Kırılım” nokta tipi olarak 

isimlendirilecektir. 

3. Şebekede hali hazırda mevcut olan ve yeni projede de kalmaya devam 

edecek nokta. Yer değişikliği yapılmadan yeni projede kullanılmaya devam 

edilecek direkler vb. “Mevcut” nokta tipi olarak isimlendirilecektir. 

d. Malzeme Verisi 

Malzeme verisi noktalar ve noktalar arası envanterlerin projedeki hakedişe esas miktarlarını 

belirlemek için kullanılmaktadır. Malzeme verisini oluşturan kalemler aşağıdaki şekilde 

sıralanmıştır: 

 Yatırım Karakteristiği Kodu: Malzeme ve işçiliğin yatırım karakteristiği kodunu 

ifade eder. Karakteristik adı seçildiğinde otomatik olarak getirilecektir. Örneğin; “100”, 

“200”, “300”, “400”, “800” vb.

 Yatırım Karakteristiği Adı: Malzeme ve işçiliğin yatırım karakteristiği adını ifade 

eder. Hazırlanan bir listeden manuel olarak seçilir. Yatırım Karakteristiği Kodu 

seçildiğinde otomatik olarak getirilecektir. Örneğin; “ŞEBEKE KAPASİTE ARTIŞ 

YATIRIMLARI”, “ŞEBEKE YENİLEME YATIRIMLARI”, “ŞEBEKE 

İYİLEŞTİRME YATIRIMLARI”, “AYDINLATMA YATIRIMLARI”… gibi

Not1: Malzeme karakteristiği çeşitleri yazılım geliştirme sürecinde AKEDAŞ tarafından 

yapılacak bir çalışma sonucu iletilecektir. 

 Şebeke Unsuru Kodu: Malzeme ve işçiliğin yer aldığı şebeke unsurunu ifade eden 

koddur. Şebeke unsuru adı seçildiğinde otomatik olarak getirilecektir. Örneğin; 

“8580102003”, “8580102001” vb.

 Şebeke Unsuru Adı: Malzemenin yer aldığı şebeke unsurunu ifade eder. Hazırlanan 

bir listeden manuel olarak seçilir. Şebeke unsuru kodu seçildiğinde otomatik olarak 

getirilecektir. Örneğin; “AG - ŞEHİR ŞEBEKESİ - YERALTI (Y)”, “AG - TRAFO 

MERKEZİ VE EKİPMANLARI (Y)” vb.

Not2: Şebeke unsuru çeşitleri yazılım geliştirme sürecinde AKEDAŞ tarafından 

yapılacak bir çalışma sonucu iletilecektir. 
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 Malzeme Kodu: Malzeme adına denk gelen koddur. Malzeme adı seçildiğinde 

otomatik olarak getirilecektir. Örneğin; “9.3.0.2”, “9.3.0.9” vb.

 Malzeme Adı: Malzemeyi ifade eden ana veridir. Hazırlanan bir listeden manuel olarak 

seçilir. Örneğin; “SWALLOW ÇELİK-AL.İLETKEN”, “HAWK ÇELİK- 

AL.İLETKEN” vb. AG Demir direkler her buz yükü bölgesi için farklı isimler altında 

oluşturulacaktır. Örneğin; 12I tipi demir direk I. Bölge için “12I-(1B)” ve 12I 2. Bölge 

için “12I-(2B)”… gibi.

Not3: Malzeme çeşitleri yazılım geliştirme sürecinde AKEDAŞ tarafından yapılacak bir 

çalışma sonucu iletilecektir. 

 Miktarı: Nokta ve noktalar arası malzemenin sahada girilen miktarını belirtir. Adet 

belirtilmesi durumunda tam sayı olarak saha personeli tarafından girilir. İki nokta 

arasındaki uzunluklar mobil uygulama tarafından otomatik hesaplanır.

 Birimi: Malzemenin sahada belirtilecek miktarının birimini ifade eder. Mobil 

uygulamada malzeme adı seçildiğinde otomatik olarak gelir.

 Miktar - Hakediş Miktarı Çevrim Katsayısı: Her malzemenin sahada girilen 

miktarının hakediş miktarına çevrim için kullanılan katsayıdır. Örneğin; sahada seçilen 

bir direğin hakediş miktarı kg cinsinden olduğu için bir direğin kaç kg olduğunu ifade 

eden katsayıdır.

Not4: Miktar - Hakediş miktarı çevrim katsayıları ile ilgili bilgiler yazılım geliştirme 

sürecinde AKEDAŞ tarafından yapılacak bir çalışma sonucu iletilecektir. 

 Hakediş Birimi: Malzemenin hakedişe esas birimini ifade eder. Mobil uygulamada 

görünmez. Malzemeye göre hakediş excelinde bu birim otomatik olarak yer alır. Bir 

malzemenin “Birimi” sahada hesaplandığı birimken, “Hakediş Birimi” hakediş 

excelinde aldığı birimdir. Örneğin; direklerin birimi sahada “adet” olarak gösterilirken, 

hakediş birimi “kilogram” olarak gösterilecektir. Bu sayede sahada hesaplama direkler 

için “adet” olarak yapılırken, hakediş excelinde bu malzemenin birimi “kilogram” 

olarak yer alacaktır.

 Demontaj/Kesilerek Demontaj/Montaj/Demontajdan Montaj/Mevcut Bilgisi: 

Hakedişe esas birim bedelin belirlenmesinde kullanılır. Saha personeli tarafından 

manuel olarak girilir. Aynı malzemenin montaj- demontaj ve demontajdan montaj birim 

fiyatları farklı olduğundan, bu bilgi aracılığıyla doğru birim fiyat ile hakedişinin 

gerçekleşmesi sağlanacaktır. Yüklenicinin proje esnasında yeni malzemeleri monte 

etmesi durumunda bu malzemeye “Montaj”, sahada var olan malzemenin sökülüp sonra 

yeniden kullanılmak suretiyle projenin son durumunda tekrar yer alması durumunda bu 

malzemeye “Demontajdan Montaj” ve sahada var olan bir malzemenin sökülerek 

projenin son durumunda yer almaması durumunda ise bu malzemeye “Demontaj” 

bilgisi verilir. Demontaj edilen direkler için “Demontaj” ya da “Kesilerek Demontaj” 

bilgisi yazılım tarafından istenecek, metraj ve hakediş bu bilgilere göre oluşturulacaktır. 

Proje başında mevcut olan ve proje sonrasında da mevcut olacak malzemelere de 

“Mevcut” bilgisi girilecektir. Mevcut olan malzemeler proje kapsamında bir işleme tabi 

tutulmayıp hakedişe de girmeyecektir.

 Hakediş Durumu: Belirtilen malzemenin hakedişinin yapılıp yapılmadığının 

belirlenmesinde kullanılır.
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 Şirket/Yüklenici Malzemesi: Belirtilen malzemeyi tedarik eden kaynağın 

belirlenmesinde kullanılır. “AKEDAŞ” ya da “Yüklenici” seçeneklerinden birisi 

manuel olarak seçilir. Nokta tipinin “Mevcut” olması durumunda malzeme bazlı olarak 

o noktada seçilen mevcut malzemenin belirlenmesi için “Mevcut Malzeme” seçeneği 

de bulunacaktır.

 Barkod: Şebeke varlıklarının CBS sistemi ile ilişkilendirilebilmesi için, kullanılan ve 

üzerinde benzersiz kodların bulunduğu plakadır.

 Malzeme CBS Verileri: Her malzemenin CBS’ye girilmesi için gerekli minimum 

verileri oluşturmaktadır. Bu veriler kavramsala ek olarak “CBS Usul Esaslar Eki 

(Tablo-2)” dokümanında belirtilmiştir.

Not5: Hangi malzemenin bu ekteki hangi kategoriye geldiğine dair bilgi yazılım 

geliştirme sürecinde AKEDAŞ tarafından yapılacak bir çalışma sonucu iletilecektir. 
 

2. Süreç tanımı 

Yatırım süreçleri, mobil uygulama ile yapılacak olanlar ve ofiste yapılanlar olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Projenin yaratılması, hakediş ve CBS onayı gibi süreçler ofiste 

yapılırken, proje sürecince kontrolü, projenin hakedişi ve CBS ile herhangi bir 

uyumsuzluk olup olmadığının tespiti sahada gerçekleştirilmektedir. Bu ARGE projesi 

kapsamında saha süreçlerinin çevrimiçi ve mobil uygulama aracılığıyla hayata 

geçirilmesi hedeflendiğinden, kavramsal tasarımda kapsanacak süreçler saha süreçleri 

olacaktır ve aşağıdaki şekilde isimlendirilecektir: 

 Demontaj Tespit

 CBS Veri Toplama ve/veya Düzeltme

 Hakediş

 Kontrol

Süreç adımları başındaki (M) simgesi bu adımın merkez uygulamada 

gerçekleştirileceğini, (S) simgesi bu adımın saha mobil uygulamasında 

gerçekleştirileceğini ifade etmektedir. 

a. Demontaj Tespit ve CBS Veri Toplama ve/veya Düzeltme 

Demontaj Tespit ve CBS Veri Toplama ve/veya Düzeltme süreçleri, iki farklı iş emri türü olarak 

yer alıp, bir projeye bağlı olup olmamalarına göre farklılaştığı için tek süreç içerisinde ele 

alınmıştır. 

1. Demontaj Tespit İş Emri Türü: Yapılacak CBS güncellemesi, bir yatırım projesine 

bağlı olup elde edilen çizim demontaj hakedişi için kullanılacaktır. 

2. CBS Veri Toplama ve/veya Düzeltme İş Emri türü: Yapılacak CBS güncellemesi, bir 

yatırım projesine bağlı olmayıp elde edilen çizim sadece CBS verilerinin düzeltilmesi 

için kullanılacaktır. Bu amaçla oluşturulan iş emirlerinde proje kodu olarak dummy 

proje kodu oluşturulacak, bu iş emirleri bu proje kodu altında takip edilebilecek ve 

CBS’de yapılacak değişiklikler bu proje kodu ile gözlemlenebilecektir. 
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Adım 1: (M) Süreçler için merkez uygulamada ilgili proje kodu için “Demontaj Tespit İş Emri” 

veya “CBS Veri Toplama ve/veya Düzeltme İş Emri” oluşturulur. 

Adım 2: (M) “Demontaj Tespit İş Emri” oluşturulduğunda, demontaj tespiti yapılacak proje 

manuel olarak merkez personeli tarafından girilir. “CBS Veri Toplama ve/veya Düzeltme İş 

Emri” oluşturulduğunda bu iş emri türü için sistem tarafından otomatik olarak dummy proje 

kodu atanır. 

Adım 3: (M) Merkez personeli proje ya da CBS veri toplama ve/veya düzeltme kapsamında 

olan alanı CBS üzerinden belirleyerek ilgili CBS varlıklarına gerekli proje kodu verilir. 

Adım 4: (M) İş emri ilgili saha personeline atanır. 

Adım 5: (S) Saha personeli üzerindeki iş emrini açar. 

Adım 6: (S) Açılan iş emrinde seçilen alan harita üzerinde görülür ve saha personeli noktaların 

ve malzemelerin kontrolünü yapar. 

Adım 7: (S) Noktanın koordinatında herhangi bir değişiklik tespit ederse “Noktanın 

koordinatını değiştir” seçerek tekrar koordinat alır. 

Adım 8: (S) Noktada bulunan malzemede değişiklik varsa “Noktanın malzemesini değiştir” 

seçerek etiket bilgilerini değiştirir. 

Adım 9: (S) Yeni bir nokta gözlemlemesi halinde “Yeni Nokta Gir” seçerek noktanın koordinat 

ve malzeme verilerini seçer. 

Adım 10: (S) İşlem tamamlandığında (Demontaj edilecek malzemeler saha personeli tarafından 

demontaj edilecek olarak işaretlenir) iş emri saha personeli tarafından sonuç kodu girilerek 

kapatılır. 

Adım 11: (S) İş emrinin kapatılmasıyla birlikte yeni çizim merkez uygulamaya gönderilir. 

Merkez uygulamada merkez personeli tarafından “ONAY”lanır. 

Adım 12: (M) Onaylanan CBS değişikliği CBS’ye yansıtılır. 
 

Adım 13: (M) İş emrinin “Demontaj Tespit” olması durumunda iş emrinin kapatılması sonucu 

hazırlanan demontaj projesi, merkez uygulamadan “Demontaj Tespit Tutanağı” olarak görülür 

ve istenirse çıktı alınabilir. 
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Demontaj Tespit ve CBS Veri Toplama ve/veya Düzeltme süreci iş akış şeması aşağıdaki 

şekilde gösterilebilir: 
 

 

 
b. Hakediş 

Şekil 1: Demontaj Tespit ve CBS Veri Düzeltme Süreci 

Hakediş süreci, proje devam ederken ya da projenin kapanışı sırasında, doğru koordinat ve 

malzeme verilerini almak ve yükleniciye yapılacak ödemenin detaylarını belirlemek için 

kurgulanmıştır. 

Adım 1: (M) Hakediş süreci için merkez uygulamada ilgili proje kodu için “Hakediş İş Emri” 

oluşturulur. 

Adım 2: (M) Proje için önceden açılan önceki iş emirleri sonucu elde edilen proje envanter 

verileri otomatik olarak iş emrine eklenir. 

Adım 3: (M) İş emri ilgili saha personeline atanır. 
 

Adım 4: (S) Saha personeli üzerindeki “Hakediş İş Emri”ni açar. 

Adım 5: (S) Önüne Nokta Ekle alanı çıkar. 

Adım 6: (S) Yeni Nokta ekle seçilmesi sonucu noktanın tipi ve koordinatı eklenir. 

Adım 7: (S) Yeni Malzeme Ekle seçilmesi sonucu nokta üzerine malzeme girilir. 

Adım 8: (S) Nokta üzerine girilecek malzemeler için Malzeme Adı, Unsuru, Yüklenici ya da 

Şirket bilgisi, Montaj-Demontaj ya da Demontajdan Montaj Bilgisi, Adedi ve CBS’ye girilmesi 

için ek bilgileri (CBS Usul Esaslar Eki (Tablo-2)) girilir. 

Adım 9: (S) Seçilen malzemenin “Demontajdan Montaj” ya da “Mevcut Malzeme” özelliğine 

sahip olması durumunda, malzemenin barkodu açılan bir alana girilir. 

Adım 10: (S) Yeni noktalar eklenerek devam edilir. 
 

Adım 11: (S) Araları bağlanacak noktalar ve iletken malzemenin bilgileri seçilir. 
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Adım 12: (S) İş emri saha personeli tarafından sonuç kodu girilerek kapatılır. 
 

Adım 13: (S) İş emrinin kapatılmasıyla birlikte yeni çizim merkez uygulamaya gönderilir. 
 

Adım 14: (M) Merkez uygulamada merkez personeli tarafından CBS değişikliği onaylandığı 

takdirde CBS’ye yansıtılır. 

Adım 15: (M) Merkez personeli Hakediş onayı ile birlikte Hakediş excelini SAP’ye uygun 

şekilde otomatik olarak merkez uygulamada oluşturur. 

Hakediş süreci iş akış şeması aşağıdaki şekilde gösterilebilir: 
 

 

 

c. Kontrol 

Şekil 2: Hakediş Süreci 

Kontrol süreci, proje devam ederken saha ekiplerinin projenin durumu ile ilgili bilgi 

göndermesi için tasarlanmıştır. İş emri ile yürütülecek süreçte, iş emrinin sonucunda saha 

kontrol tutanağı oluşturulacaktır. 

Adım 1: (M) Kontrol süreci için merkez uygulamada ilgili proje kodu için “Kontrol İş Emri” 

oluşturulur. 

Adım 2: (M) Kontrol iş emri kapsamında sorulacak anket iş emri özelinde oluşturulur. 

Adım 3: (M) İş emri ilgili saha personeline atanır. 

Adım 4: (S) Saha personeli üzerindeki “Kontrol İş Emri”ni açar. 
 

Adım 5: (S) Kontrol iş emri içindeki anket soruları saha personeli tarafından doldurulur. 
 

Not7: Anket sorularının neler olacağına dair bilgi yazılım geliştirme sürecinde AKEDAŞ 

tarafından yapılacak bir çalışma sonucu iletilecektir. 

Adım 6: (S) Anket dışı bir durum olduğunda serbest alana durumla ilgili metin yazarak giriş 

yapar. 

Adım 7: (S) İstenildiği takdirde anket sorularına dair fotoğraf veya video eklenir. 
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Adım 6: (S) İş emri saha personeli tarafından sonuç kodu girilerek kapatılır. 
 

Adım 7: (M) İş emri kapatılması sonucu doldurulan anket, merkez uygulamadan “Kontrol 

Tutanağı” olarak görülür ve istenirse çıktı alınabilir. 

Kontrol süreci iş akış şeması aşağıdaki şekilde gösterilebilir: 
 

Şekil 3: Kontrol Süreci 

 

 
 

3. Ekran Tasarımları 

Yatırım süreçleri için tasarlanan mobil uygulama ve web uygulamanın son halindeki ekranlar 

ekler bölümünde verilmektedir. 
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KISITLAMA VE SINIRLAMALAR 

Yatırım süreçleri için gerçekleştirilmesi tasarlanan mobil uygulama ve web uygulama 

işlemlerine ilişkin kısıtlama ve sınırlamalar, kavramsal tasarım dokümanının fonksiyonel 

gereksinimler bölümünde toplanmıştır. Sistemin sahip olduğu kısıtlama ve sınırlamalar şu 

şekildedir: 

 Mobil cihaz Android işletim sistemi kullanacaktır.

 Mobil cihazdan gelen veriler iş emri kapatıldığı zaman merkeze gönderilir. O zamana 

kadar mobil cihaz verileri merkez uygulama ile mümkün olan tüm zamanlarda 

haberleşerek merkez uygulamada en güncel verilerin olmasını sağlar.

 Mobil cihaz offline olarak da çalışabilir.

 Bir proje kodunun birden fazla iş emri kodu olabilir. Bir iş emrinin sadece bir proje 

kodu olabilir.

 Her iş emrinin bir proje kodu olması zorunludur.

 İstenildiği takdirde tüm iş emirlerine fotoğraf, video veya açıklama yüklenebilecektir.

 Aynı proje için aynı iş emri türünde birden fazla iş emri aynı anda açık olamaz. Yani, 

açık iş emri olduğunda aynı türde bir iş emri daha türetilemez. Ancak açık iş emri bir 

kişiden alınıp başka bir kişiye atanabilir.

 Yeni iş emri sonuç kodlarının eklenebilmesi veya var olanların çıkarılabilmesi için 

merkez uygulamada modüler bir ekran tasarlanacaktır.

 Bir projenin açık hakediş iş emri olduğunda, aynı projenin önceki hakediş iş emirleri 

iptal edilemez, değiştirilemez. Ancak açık hakediş iş emri olmadığında son hakediş iş 

emri değiştirilebilir, iptal edilebilir.

 Başlangıç noktasının nokta tipi “Mevcut” olarak ve başlangıç noktasındaki mevcut olan 

malzemeler de “Mevcut Malzeme” olarak seçilir. Bu sayede proje kapsamında 

başlangıç noktasına yapılan ek malzemeler de hakedişe girebilir.

 Hakedişe esas malzeme ana verileri merkez uygulama için ana veri yapısına uygun 

oluşturulan bir excelden alınacaktır. Malzeme listesinin nadiren değiştiği göz önünde 

bulundurulduğundan malzeme ana verisi güncellemesi merkez uygulamada yine aynı 

yolla manuel olarak gerçekleştirilecektir.

 Mobil uygulamada, saha personeli malzemeyi seçerken tüm malzeme listesinin çıkması 

yerine, malzeme ismi ya da malzeme kodundan arama yaparak filtreleyebileceği bir 

seçim ekranı tasarlanacaktır.

 Hakediş iş emrinde seçilen malzemelerin sahiplik bilgisi (AKEDAŞ ya da yüklenici 

malzemesi olup olmadığı) belirtilecektir. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla 

yeni eklenen malzemelerin “Demontaj/Montaj/Demontajdan Montaj/Mevcut Bilgisi”, 

“Şirket/Yüklenici Malzemesi”, “Yatırım Karakteristiği Kodu”, “Yatırım Karakteristiği 

Adı”, “Şebeke Unsuru Kodu” ve “Şebeke Unsuru Adı” bilgileri bir önce eklenen 

malzemenin bilgilerini alacaktır. Bu bilgilerin herhangi birisinin değişik durumda 

olması durumunda farklı olanlar saha personeli tarafından manuel olarak 

değiştirilebilecektir.

 Noktalar arası iletken seçiminde, saha personeli tarafından yeni eklenen iletkenlerin 

“Malzeme Adı”, “Malzeme Kodu”, “Demontaj/Montaj/Demontajdan Montaj/Mevcut 

Bilgisi”, “Şirket/Yüklenici Malzemesi”, “Yatırım Karakteristiği Kodu”, “Yatırım
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Karakteristiği Adı”, “Şebeke Unsuru Kodu” ve “Şebeke Unsuru Adı” bilgileri bir önce 

eklenen iletkenin bilgilerini alacaktır. Bu bilgilerin herhangi birisinin değişik durumda 

olması durumunda farklı olanlar saha personeli tarafından manuel olarak 

değiştirilebilecektir. 

 Noktalar üzerindeki malzeme seçimi ya da noktalar arası iletken seçimindeki, yeni 

eklenen malzeme ve iletkenlerin bilgilerinin bir önceki eklenen malzeme ve iletkenin 

bilgileri ile aynı olarak gelmesi özelliği mobil uygulama tarafından açılıp kapatılabilir 

durumda olacak, kapatıldığında yeni eklenen malzeme ya da iletkenlerin özellikleri boş 

olarak gelmeye başlayacaktır.

 Sahiplik bilgisi sadece “Montaj” malzemesinde değiştirilebilecektir. “Demontaj” ve 

“Demontajdan Montaj” , “Mevcut” durumda sahiplik “AKEDAŞ” olacaktır.

 “Demontajdan Montaj” veya “Mevcut Malzeme” özelliğindeki malzemelere barkod 

girişi kamera tarafından barkod okutularak ya da elle barkod numaralarından herhangi 

biri girilerek yapılabilir. Barkod bilgileri tek taraflı olarak mobil uygulamadan merkez 

uygulamaya akacak, merkezden mobil uygulamaya barkod ile ilgili bir sorgulama ve 

bilgi akışı gerçekleştirilmeyecektir. Gün sonunda sahadan gelecek bilgiler doğru bilgi 

olarak kabul edileceği için merkez uygulamadan saha uygulamasına bir barkodlama 

yapılamayacaktır. Proje bitişinde barkodlama işleminin CBS üzerinden yapılması 

gerekecektir.

 “Mevcut Malzeme” özelliği olan malzemeler hakedişe gönderilemeyecektir.

 “Mevcut Malzeme” özelliği olan malzemelerin CBS’de bulunduğu varsayıldığı için 

CBS’ye aktarılmayacaktır.

 Malzeme listesinin basit tutulması için her malzemenin, “DM, YM, DMM, KMM, 

MON ve –“ şeklinde 5 farklı uzantısı olduğu kabul edilecek ve farklı durumlara göre bu 

uzantıların hakediş excelinde yer alması sağlanacaktır. Aynı malzemenin demontaj 

olması durumunda hakediş excelinde “Malzeme Kodu ve DM uzantısı”, yüklenici 

malzemesi olması durumunda “Malzeme Kodu ve YM uzantısı”, demontajdan montaj 

olması durumunda “Malzeme Kodu ve DMM uzantısı”, kesilerek demontaj olması 

durumunda “Malzeme Kodu ve KMM uzantısı”, AKEDAŞ malzemesi olması 

durumunda “Uzantısız Malzeme Kodu” ve “Malzeme Kodu ve MON uzantısı” halinde 

iki satır olması sağlanacaktır. Son durumdaki iki satırın ayrıca olup olmaması durumu 

da (montaj hakedişi yapılıp malzeme hakedişi yapılmaması ya da tam tersi durumu) 

ayrıca mobil uygulamada seçilebilecektir.

 Farklı malzeme çeşitleri için farklı iş kuralları türetilebilirse sahada malzeme seçim 

sürecini kolaylaştırmak için geliştirme aşamasında eklenebilir. Örneğin; AG izolatör 

tipi seçildiğinde OG şebeke unsurlarını ifade eden unsur tipleri unsur seçiminde 

gösterilmeyebilir.

 Kontrol ve Demontaj Tespit iş emrinde sahada tutulan tutanak merkezde değiştirilemez.

 Koordinat verileri CORS cihazından otomatik olarak alınır. Manuel girişe izin 

verilmeyecektir.

 Uygulama içerisinde alınan koordinatlar bir onay süreci sonrasında CBS’ye 

aktarılacaktır. Aktarılacak malzeme ve koordinat verisi, CBS’de katmanlarda tutulan 

veri yapısına göre tasarlanacak ve sahada seçtirilecek veriler buna uygun yapıda 

belirlenecektir.
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Not8: Katman bilgisi ve her katmanda tutulan veri tabloları yazılım geliştirme sürecinde 

AKEDAŞ tarafından paylaşılacaktır. 

Not9: CBS katmanlarının özellikleri yazılım geliştirme sürecinde AKEDAŞ tarafından 

paylaşılacaktır. (Hatlar "line" olarak, yeraltı hatları "polyline" olarak, direkler "point" 

olarak vb.) 

 Hakedişi yapılan malzemelerin bilgileri ve miktarıyla ilgili bir Excel çıktısı merkez 

uygulamadan çıkarılacak, herhangi bir SAP entegrasyonu olmayacaktır. Hakediş 

excelinin formatı ve veri yapısı kavramsal ekindeki “Hakkediş SAP Yükleme Formatı” 

adlı dokümandaki şekildedir. Excele girilen “Satınalma Siparişi”, “Sas Kalemi”, “Birim 

Fiyat” ve “Tutar” sütunları uygulama dışında manuel olarak doldurulacak, bunun 

dışında kalan veriler merkez uygulamadan gelecektir.

 “CBS Veri Toplama ve/veya Düzeltme” iş emirleri sonucu sahada düzeltilen ve yeni 

eklenen veri miktarları da raporlanabilecektir.

 Hakediş sonrası muhasebenin proje hakkında bilgilendirildiği “Muhasebe Bilgi Föyü” 

nün merkez uygulamadan alınabilen verileri bu dokümana işlenecektir. “Muhasebe 

Bilgi Föyü” nün formatı kavramsal ekindeki “EPDK VE MUHASEBE YATIRIM 

BİLGİ FÖYÜ” isimli dokümanın formatıdır.

 Hakediş sonrası “Metraj Listesi” nin manuel olarak merkez personeli tarafından kolay 

bir şekilde doldurulabilmesi için bir metraj listesi çıktısı daha alınabilecektir.

 PYP Kodu girildiği zaman PYP Adı, Yüklenici, Proje Sorumlusu, Proje Kodu ve Proje 

Adı verilerinin otomatik olarak gelebilmesi için AKEDAŞ tarafından bir excel 

paylaşılacaktır. Merkez uygulama üzerinden bu excel güncellenebilecektir.

 Saha uygulaması ile sahadan alınan tüm noktasal verilerin çıktısı, proje çıktısı mif 

olarak verilecektir.(Direklerin, iletkenlerin boxların vb. ifade şekli TEDAŞ tarafından 

kullanılan proje kriterlerine uygun olacaktır.)

 Demontaj Tespit İş Emri Türü’nde sahaya aktarılacak çizim içerisindeki tüm 

malzemelerin Demontaj/Kesilerek Demontaj/Montaj/Demontajdan Montaj/Mevcut 

Bilgisi başlangıçta boş olarak gelecektir. Demontaj Tespiti aşamasında demontaj 

edilecek malzemeler saha personeli tarafından ilgili kategoriye getirilecektir.

 Malzeme tanımlama excelinde her malzemenin Demontaj/Kesilerek 

Demontaj/Montaj/Demontajdan Montaj/Mevcut Bilgisi malzeme excelinde ayrı birer 

malzemeyi ifade edecektir. Hakedişte her malzemenin hangi Miktar – Hakediş Miktarı 

Çevrim Katsayısı’na sahip olduğu Malzeme Tanımlama Exceli aracılığıyla 

yönetilecektir.
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PROJE SÜRECİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER 

1. İş Takvimi 
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Yazılımın canlıya alınması 

İş Paketi 5 

Yazılımın CBS ve SAP iç sistemleriyle entegrasyonu 

İş Paketi 4 

Yazılımın gerçeklenmesi 

İş Paketi 3 

Mobil cihaz yazılımı kavramsal tasarımının hazırlanması 

İş Paketi 2 

Mobil cihaz yazılımın fonksiyonel ve entegrasyon gereksinimlerinin çıkarılması 

İş Paketi 1 

2. Süreç 
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SONUÇ VE YORUMLAR 

Elektrik dağıtım şirketlerinin yatırım süreçlerini oluşturan; proje keşfi, projelendirme, 

kontrolörlük, kabul ve hakediş süreçlerinde dağıtım şirketlerinin diğer yazılım ve sistemleri ile 

birlikte entegre çalışabilecek bir yazılım geliştirilerek, yatırım süreçlerinin dijital ortama 

aktarılmasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen proje ile, 

 Proje etüdü, keşfi, kontrolü ve hakedişi gibi işlemlerinin elektronik ortamda 

yürütülmesi,

 AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş’ye ağır iş yükü oluşturan yatırım süreçlerinin 

hafifletilmesi,

 Yatırım süreçlerinin hızlanması ile yüklenici ve AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş’nin 

yatırım konularında daha hızlı davranabilmesi,

sonuçları ortaya çıkmıştır. 

Dağıtım şirketi tarafından yatırım saha süreçlerinde kullanılmak üzere bir web ve mobil cihaz 

yazılımı geliştirilmesi ile; 

 Yatırım saha süreçlerinin prosedür ve mevzuat açısından analizi,

 Yatırım saha süreçlerinde CBS ve AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş ana sistemine 

işlenebilecek veriler,

 Mobil cihaz yazılımı algoritması, 

gibi veriler elde edilmiştir.

Projenin olası sosyal etkileri incelendiğinde yatırım süreçlerinin daha sağlıklı işletilmesi sonucu 

yatırım faaliyetlerindeki olası gecikmelerin önüne geçilebileceği düşünülmektedir. Bu 

bakımdan dağıtım şirketinin kullanıcılar için elektriği daha hızlı bir şekilde sunulması sonucu, 

son kullanıcı memnuniyetinde artış olacağı düşünülmektedir. 

Yatırım saha süreçlerinde kullanılacak bu uygulamanın asıl faydalanıcısı şirket çalışanları 

olacaktır. Genel itibariyle yoğun kâğıt işleri ile yürütülen yatırım süreçlerinin elektronik ortama 

aktarılması ile yatırım süreçlerinden doğan iş yükünde azalma, verilerin güncelliğinde artış ve 

bu sebeple şirket çalışanlarının memnuniyetinde artış görüleceği düşünülmektedir. 
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EKLER 

A. Mobil Uygulama Ekranları 

1. Ayarlar 
 

2. Hata Bildirimi 

 

 

 
 

3. İş Emri 
 

4. Koordinatlar 
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5. İş Emri Senkronizasyonu 
 

6. Kullanıcı Şifre Değiştirme 

7. Malzeme Ekleme 
 

8. Menü 
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9. Proje İş Emri Listesi 
 

10. Proje Listesi 

11. Yardım 
 

12. Barkod/QR 
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13. Koordinat Dönüştürme 
 

14. Sembol Listesi 

15. Sembol Listesi Detay 
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B. Web Uygulama Ekranları 

1. Ana Ekran 
 

 

2. Anket Soru Aktarımı 
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3. Anket Soru Düzenleme 
 

 

4. Anket Soru Listesi 
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5. Hata Bildirim Düzenleme 
 

 

6. Hata Listesi 
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7. İş Emri Güncelleme Bilgileri 
 

 

8. İş Emri Malzeme Listesi 
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9. İş Emri mid-mif 
 

 

10. İş Emri Listesi 
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11. CBS Veri Düzeltme 
 

 
12. Demontaj Tespiti 
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13. Hakediş 
 

14. Kontrol 
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15. Kullanıcı Ekleme 
 

 

16. Rehber Düzenleme 
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17. Rehber Kayıt 
 

 

18. Rehber Listesi 
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19. Kullanıcı Listesi 
 

 
20. Malzeme Aktarımı 
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21. Malzeme Listesi 
 

22. Proje Aktarımı 
 



37  

23. Proje Ekleme 
 

 
24. Proje Listesi 
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25. İş Emri Sonuç Kodu Listesi 
 

 

26. SSS Etiket Düzenleme 
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27. SSS Etiket Ekleme 
 

 

28. SSS Etiket Listesi 
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29. SSS Listesi 
 

 

30. Kullanım Kılavuzları 
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31. Giriş Logları 
 

 
32. SSS Ekleme 
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33. SSS Liste Düzenleme 
 


