
 

 

ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ 

Serbest Tüketiciye yönelik Toptan Enerji Satışı yapan firmaların faaliyetlerini yürütmeleri 

amacı ile kullanılan bir modüldür ve Bu sayede; Tüketici ile yapılan sözleşmelerin kaydı ve 

takibi kolaylıkla yapılır. Toplu fatura kesme işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütülür. Sayaçların 

konsolide edilmesi sağlanır. Tüketicilerin teminat bilgilerinin kaydı sağlanır. Bu modül 

işlevlerine göre çeşitli alanlardan oluşur. Bu alanlar; 

 

 Sayaç Arama ekranı Tüketicilerin sahip olduğu sayaç bilgilerine ulaşmak amacı ile 

kullanılır. Sistemde var olan tüm sayaçlar burada listelenir ve istenilen alana göre 

arama yapılabilir. 

 

 

 Arama işlemleri; ekranın sağ üst köşesinde bulunan kriterlere göre isteğe bağlı 

olarak yapılabilmektedir. İstenilen kriter seçilir ve butonuna 

basılır. Ayrıca (Cari ,Sayaç Id, Sayaç No,Abone No,Tümü) bilgilerine göre de 

arama yapılabilir.Sol üstte bulunan arama alanına istenilen bilgi girilir ve 

 butonuna basılır. 

 

 

 Ekran üzerinde bulunan  butonu ile istenilen bilgi Excel'e 
aktarılabilir. 

 
 
 

 Yeni bir sayaç girilmek istendiğinde, ekran üzerinde bulunan  butonuna basılır ve 

Sayaç Bilgi Ekranına geçilir. Ekranda bulunan  butonuna basılarak Sayacın ait 

olduğu Cari seçilir ve İlgili alanlara sayaca dair bilgi girişleri yapılır ve 
butonuna basılır. 

 
 
 

 Kaydı yapılmış bir sayaç bilgisi silinmek istendiğinde, ilgili satır seçilir ve ekran 

üzerinde bulunan  butonuna basılır. 
 
 
 



 

 

 Yönetim onayı gerektiren (yönetim tarafından onaylanmamış) sayaçların ''Cari 

Dosya,Sayaç Id,Sayaç No,Abone No'' bilgileri kırmızı renkte görülür ve bu nedenle 

Faturası kesilemez. 

 

 Yönetim onayı almamış olan sayaçlar faturalandırılamaz.  

 

 Ekran üzerinde (ters click) yapıldığında açılan kutucuk   ile de bazı 

işlemler kolaylıkla yapılabilir. Yeni sayaç ekleme işlemi butonu ile yapıldığı gibi 
''Yeni Sayaç Ekle'' kısmı seçilerek de yapılabilir. Ayrıca listede var olan bir Cariye yeni 
sayaç eklenmek istendiğinde yine bu yöntem uygulanır. İlgili Cari'nin bulunduğu satır 
seçildikten sonra ''Yeni Sayaç Ekle'' kısmına tıklandığında yalnızca ilgili Cari'nin isim 
bilgilerinin olduğu boş bir ''Sayaç Bilgi Ekranı'' açılır. 

 
 
 Sayacı Görüntüle seçeneği ile ilgili sayacın bilgilerine ulaşılır. 

 
 Cari Kartını Aç seçeneği ile ilgili sayaca ait olan Cari bilgilerine ulaşılır. 

 
 Yeni Fatura Yaz seçeneği ile onayı alınmış olan sayaç için Fatura ekranına geçilir ve 

Fatura kesilebilir. 
 
 
 

 PMUM Onayı Bekleyen Sayaçlar ekranı,Sayaç Arama ekranında da bulunan PMUM 
(Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) onayı bekleyen sayaçlar listesine kolay erişim 
sağlar. 

 
PMUM onayı bekleyen sayaçların DGPYS(Dengeleme ve Güç Piyasası Yönetim Sistemi) kısmı 
(Onay bekliyor) bilgisi verir. 
 
 

 Arama işlemleri, ekranın sağ üst köşesinde bulunan kriterlere göre isteğe bağlı 

olarak yapılabilmektedir. İstenilen kriter seçilir ve butonuna 

basılır.Ayrıca (Cari,Sayaç Id, Sayaç No,Abone No,Tümü) bilgilerine göre de arama 

yapılabilir.Sol üstte bulunan arama alanına istenilen bilgi girilir ve 

butonuna basılır. 

 



 

 

 Ekran üzerinde bulunan  butonu ile istenilen bilgi Excel'e aktarılabilir. 
 
 

 Yeni bir sayaç girilmek istendiğinde, ekran üzerinde bulunan  butonuna basılır ve 

Sayaç Bilgi Ekranına geçilir. Ekranda bulunan  butonuna basılarak Sayacın ait 

olduğu Cari seçilir ve İlgili alanlara sayaca dair bilgi girişleri yapılır ve 
butonuna basılır. 

 
 
 

 Kaydı yapılmış bir sayaç bilgisi silinmek istendiğinde, ilgili satır seçilir ve ekran 

üzerinde bulunan  butonuna basılır. 
 
 

 Yine ekran üzerinde (ters click) yapıldığında açılan kutucuk  ile de bazı 
işlemler kolaylıkla yapılabilir. 

 
 
 

 YÖNETİM Onayı Bekleyen Sayaçlar ekranı, Sayaç Arama ekranında da bulunan 
Yönetim onayı bekleyen sayaçlar  listesine kolay erişim sağlar. 

 
 
 
Yönetim onayı gerektiren (yönetim tarafından onaylanmamış) sayaçların ''Cari ,Sayaç Id, 
Sayaç No,Abone No'' bilgileri kırmızı renkte görülür ve bu nedenle Faturası kesilemez.(Yetkili 
kişi tarafından onay verilmesi gerektiğini bildiren bir mesaj verir)Yönetim tarafından onayı 
verilen sayaç faturalandırılabilir. 
 
 

 
 Arama işlemleri, ekranın sağ üst köşesinde bulunan kriterlere göre isteğe bağlı 

olarak yapılabilmektedir.İstenilen kriter seçilir ve butonuna 

basılır.Ayrıca (Cari,Sayaç Id, Sayaç No,Abone No,Tümü) bilgilerine göre de arama 

yapılabilir.Sol üstte bulunan arama alanına istenilen bilgi girilir ve 

butonuna basılır. 

 

 Ekran üzerinde bulunan  butonu ile istenilen bilgi Excel'e aktarılabilir. 
 



 

 

 

 Yeni bir sayaç girilmek istendiğinde, ekran üzerinde bulunan  butonuna basılır ve 

Sayaç Bilgi Ekranına geçilir. Ekranda bulunan  butonuna basılarak Sayacın ait 

olduğu Cari seçilir ve İlgili alanlara sayaca dair bilgi girişleri yapılır ve 
butonuna basılır. 

 
 
 

 Kaydı yapılmış bir sayaç bilgisi silinmek istendiğinde, ilgili satır seçilir ve ekran 

üzerinde bulunan  butonuna basılır. 
 
 

 Yine ekran üzerinde (ters click) yapıldığında açılan kutucuk  ile de bazı 
işlemler kolaylıkla yapılabilir. 

 
 
 

 FATURALAR ekranı, Kesilen tüm faturaların listelendiği ekrandır. Bu ekran yardımı ile 

faturalar listelenir, yenileri eklenir, var olan faturalar incelenebilir ve silinebilir. Ayrıca 

bu ekran yardımı ile belirlenen kriterlere göre faturalar üzerinde aramalar yapılabilir. 

 

 Ekranın sol üst köşesinde bulunan kriterlere göre(Cari, Dağıtım, Belediye,Birleşik) 

alanlarından istenilen seçilerek Anahtar bilgi girilerek  butonuna 
basılır. 

 
 
 

 Ayrıca arama işlemi belirlenen tarihlere göre de yapılabilir. Hangi tarihlerdeki 

faturalar görüntülenmek isteniyor ise, ilgili tarih seçilir ve  butonuna 
basılır. 

 
 
 

 Ekranın sağ üst köşesinde bulunan ''Gruplama Seçeneklerine''  göre de arama 

yapılabilir. İstenilen kritere göre gruplama yapılır ve  butonuna basılır. 
 

 

 Ekran üzerinde bulunan  butonu ile istenilen bilgi Excel'e aktarılabilir. 
 
 



 

 

 Herhangi bir fatura silinmek istendiğinde, ilgili satır seçilir ve ekran üzerinde 

bulunan  butonuna basılır. 
 
 
 

 Ekran üzerinde bulunan  butonu ile sayaç bilgilerine kolaylıkla 
ulaşılabilir ve istenilen sayacın faturası görülebilir. 

 

 

 Ekran üzerinde (ters click) yapıldığında açılan kutucuk  ile de bazı 

işlemler kolaylıkla yapılabilir.Yeni sayaç ekleme işlemi  butonu ile yapıldığı gibi 
''Yeni Sayaç Ekle'' kısmı seçilerek de yapılabilir.Ayrıca listede var olan bir Cariye 
yeni sayaç eklenmek istendiğinde yine bu yöntem uygulanır.İlgili Cari'nin 
bulunduğu satır seçildikten sonra ''Yeni Sayaç Ekle'' kısmına tıklandığında yalnızca  
ilgili Cari'nin isim bilgilerinin olduğu boş bir ''Sayaç Bilgi Ekranı'' açılır. 

 
 
 

 Sayacı Görüntüle seçeneği ile ilgili sayacın bilgilerine ulaşılır. 
 

 Cari Kartını Aç seçeneği ile ilgili sayaca ait olan Cari bilgilerine ulaşılır. 
 

 Yeni Fatura Yaz seçeneği ile onayı alınmış olan sayaç için Fatura ekranına geçilir 
ve Fatura kesilebilir. 

 
 
 
Fatura kesme ekranı üzerinde bulunan alanlara sayaç ile ilgili istenilen bilgi girişi yapılarak 

 butonuna basılır. Ayrıca  seçeneği ile faturanın çıktısı alınabilir,  

 seçeneği ile PDF formatında görüntülenebilir ve ilgili Cariye  seçeneği 
ile mail atılabilir. 
 
 
 Faturayı Göster seçeneği ile ilgili faturanın detaylarına ulaşılabilir. 

 
 e-Posta Gönder seçeneği ile ilgili Cariye faturası mail atılabilir. 

 
 
 
 
 



 

 

 DBS VE OÖS ekranında; 
 
DBS(Doğrudan Borçlanma Sistemi): Bayi, banka ve dağıtım şirketi arasında mal alımında 
kullanılan bir ödeme şeklidir. Banka tarafından bayiye gerektiğinde kullanılmak üzere tahsis 
edilen limit ile bayinin enerji alımında bankaya borçlandırılarak anında mal teminini sağlar 
Bayi ödeme vadesi geldiğinde ilgili bankadaki kendi hesabına fatura tutarı kadar meblayı 
yatırır Bayi vadesi geldiğinde kendi hesabına ödemeyi yatırmadığı takdirde Banka, bayi 
borcunu kapatır ve bayiye uygun koşullarda kredilendirir. 
 
 
 OÖS(Otomatik Ödeme Sistemi): DBS ve kredisiz DBS haricindeki tüm tüketici faturalarının 
anlaşmalı bankalara elektronik olarak bildirilerek, tüketicilerin şubede nakit, internet 
bankacılığı veya otomatik ödeme talimatı ile ödeme yapmasını sağlayan bir sistemdir. 
 
 

 Ekranın sağ üst köşesinde bulunan Dönem(tarih) alanından istenilen döneme ait 

yapılan ödemelerin bilgileri  butonuna basılarak bankalardan alınır. Ayrıca 

 butonu ile de yapılacak olan ödemeler bankalara gönderilir ve bankalara 
bilgileri işlenir. 

 
 
 

 Alınan bilgiler butonu ile Excel'e aktarılabilir ayrıca dökümü gelen 

bilgilerden incelenmek istenen var ise, ilgili satır seçilir ve butonuna 
basılır. 

 
 
 
 Ekranın sol üst köşesinde yer alan ''Banka'' kısmından istenilen banka seçilir ve 

 butonuna basılır. Aranan banka ile ilgili ödemeler ekranda listelenir. 
 
 
 

 ABONE Tipi Ekle ekranı, sayaç abone tiplerini listelemek, yenilerini eklemek ve silmek 

amacı ile kullanılır. 

 Yeni bir abone tipi girilmek istendiğinde, ekran üzerinde bulunan  butonuna 

basılır ve yeni satır eklenir. Eklenen satıra gerekli bilgiler girilip 
butonuna basılır. 

 
 

 Bir abone tipi silinmek istendiğinde, ilgili satır seçilir ve ekran üzerinde bulunan 

 butonuna basılır. 
 
 



 

 

 
 

 Dağıtım Şirketleri ekranı, Enerji dağıtım şirketlerinin listelendiği ekrandır. 
 

 Yeni bir dağıtım şirketi girilmek istendiğinde, ekran üzerinde bulunan 
butonuna basılır ve yeni satır eklenir. Eklenen satıra gerekli bilgiler girilip 

 butonuna basılır. 
 
 

 Bir dağıtım şirketi silinmek istendiğinde, ilgili satır seçilir ve ekran üzerinde 

bulunan  butonuna basılır. 
 
 
 

 Belediyeler ekranı, sayaçların bağlı bulunduğu belediyeleri listelemek amacı ile 
kullanılır. 

 

 Yeni bir belediye girilmek istendiğinde, ekran üzerinde bulunan  butonuna 

basılır ve yeni satır eklenir. Eklenen satıra gerekli bilgiler girilip 
butonuna basılır. 

 
 

 Bir belediye silinmek istendiğinde, ilgili satır seçilir ve ekran üzerinde bulunan 
butonuna basılır. 

 
 

 


