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AMAÇ 

• Müesseselerde yönetmelik gereği 2017 ocak 
ayından itibaren zorunlu hale gelen Madenci 
Takip Sistemine kurumumuz tarafından PDKS 
sisteminin entegre edilmesi ile ortaya bazı 
aksaklıklar ve gereklilikler çıkmıştır. Mevcut 
sistemlerin bunlara tam olarak karşılık 
verememesi yada maliyetli olması sebebi ile 
kurumumuz çalışanlarının teknik desteği 
sayesinde yerel firmaca isteklerimize tam olarak 
cevap verebilecek bir sistem oluşturulmuştur.  
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MEVCUT SİSTEM 

• Müessesemizde Elektrometal (Polonya) firmasının 

ürettiği ocak başlambaları ile Cominfo (Çek 

Cumhuriyeti) firmasının ürettiği antenler ve arayüz 

programı ile birlikte madenci takip sistemi 

çalışmaktadır. 

• Sistemde yazılım ile ilgili  bir arıza meydana 

geldiğinde firma tarafından uzaktan erişim sağlanarak 

sorun çözülmektedir. Bu durum kurumumuz için bir 

güvenlik sorunu oluşturmakta ve dışa bağımlı hale 

getirmektedir. Garanti kapsamında verilen hizmetler 

garanti sürecinden sonra euro üzerinden 

ücretlendirilebilecek ve dolayısıyla maddi kayıp 

olacaktır. M.SOLAK 



MEVCUT DURUM 

• Madenci takip sistemi ile pdks sistemi entegre 

edilerek yeraltında çalışan personelimize 

puantaj yapılmaktadır.  

• Bu esnada yaşanan uyum sorunu aşılmasına 

rağmen bazı durumlarda sıkıntı yaşanmaktadır 

• Madenci takip sisteminde meydana 

gelebilecek arıza veya sistem çökmesi gibi veri 

kayıplarında pdks sistemine aktarilan 

verilerinde sıkıntılar yaşanması  olasılığına 

karşı alternatif çözüm arayışı belirmiştir. 
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ARGE ÇALIŞMASI 

• Tüm bunlar göz önüne alındığında iç piyasa 

destekli kendi olanak ve imkanlarımızla bir 

çalışma içerisine girerek dışa bağımlılığı ortadan  

kaldırmak hedeflenmiştir. 

• Hazırlanan sistemde sadece 12 okuyucu anten 

(ÜTİM için) ve yazılım yerel piyasadan 

sağlanmıştır. 

• Okuyucu anten ücreti  3500 TL dir. 

•  Diğer ekipmanlar müessesemiz alt yapısı 

kullanılarak  yapılmıştır. (Mevcut lambalar, 

kablolar, güç kaynağı, taglar gibi) 

 M.SOLAK 



HEDEF 
• Yaptığımız bu çalışma sayesinde sadece 

müessesemiz değil diğer müesseselerin ihtiyacına 

cevap verecek nitelikte bir çalışma yapılmış olup 

yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ve tüm 

müesseselerde aynı yapı ve aynı program  

kullanılması  amaçlanmıştır. 

• Yeni lamba alımlarında tag’ (Çip)sız lamba alarak bu 

sistemde çalıştırılması mümkündür. Bu da ilerleyen 

yıllar için lamba alım maliyetini düşürecektir. 

• Yerel bir sistem olması ile dışa bağımlılık ortadan 

kalkacak ve gerekli durumlarda müdahale hızlı 

olacaktır 
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SİSTEMİN ARTILARI 

• Hangi personel hangi bölgede çalışacak ise o 

bölgedeki antene tanıtılma imkanı vardır. Tanımlı 

olmayan personeli anten okuyacak ve yetkisiz geçiş 

şeklinde kayıt altına alacaktır. Bu da çalışan 

personelin takibi açısından önemli bir avantaj 

sağlayacaktır. O bölgedeki çalışma süresi 

izlenebilecektir. 

• Mevcut antenlerde kapsama alanı 25m çapında iken 

bu sistemde 50 m ye kadar tespit yapılmaktadır. 
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Mevcut Sistemin özelliklerine haiz 

• Ana grafik ekranında saha planına tıklanarak 

okuyucu bölgeleri ve o bölgede olan güncel 

personel sayıları görülmektedir. 

• Antene tıklandığında ise personel listesi  

• sicil   adı soyadı    işyeri 

görevi,  lamba no,   okuma 

tarih saati, okuyucu sinyal gücü, durum 

“yetkisiz/başarılı geçiş v.s.  
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Mevcut Sistemin özelliklerine haiz 

• Geçmişe yönelik bilgiler filtreleme 

yöntemi ile her an ulaşılabilir durumda 

• Antenlerden veri akışı anlık olarak takip 

edilebilmektedir. 

• Çalışanların resimleri anında sağ taraftaki 

bölmeye gelmektedir 

• Anten sayısı ihtiyaca göre artırılabilir 
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ÜZÜLMEZ TİM Takip Sistemi 
Antenleri Yeraltı Planı 
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ANA EKRAN GÖRÜNTÜSÜ 

*Sistem ana ekranında genel 

okuyucu bölgeleri görülmektedir. 

*Güncel sayılar toplam olarak 

ekrana gelmektedir. 

*Hangi antende kaç kişi olduğu 

görülmektedir 

*Uzun süreli çalışmalar 8 ve 12 

saat olarak izlenebilmektedir. 
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Çalışılan Bölgedekilerin Listelenmesi 

Normal mesai saatinde lamba teslim etmeyen personel ( 8 saat) sayısı ile fazla 

çalışma yapan ( 12 saat) personel sayıları da görülecek, personel ile ilgili sistemde 

kayıtlı servis amirine ve diğer birim yetkililerine mail ile mesaj gönderilmektedir 
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İsteğimize göre filtreleme 

ocaktakiler sekmesine tıklandığında güncel yeraltında olan 

tüm personel listesi ve sayısı ve burada personel ile ilgili 

(sicil, adı soyadı, işyeri, görevi, lamba no, okuma tarih 

saati, okuyucu sinyal gücü, en son hangi okuyucu 

bölgesinde olduğu, durum “yetkisiz/başarılı geçiş v.s.) 

ekrana gelir tazele sekmesine tıklandığında veriler 

yenilenir. Bu bölgede ve diğer bölgelerde olduğu gibi 

filtreleme yapılarak liste alınıp yazdırılır. 
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Çalışan Personel hareketleri 
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Ocakta bulunanların listesi 
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Bağlantı Ayarları 

*Kayıt yapılacak sunucu 

ayarları 

*Sistemin okuyucu ile ilgili 

bağlantı ayarları 

*Diğer ayarlar (personel resim 

okuyucu zaman ayarları v.s)  

*Burada 1. alarm ve 2. alarm 

lamba teslim süre ayarları 

bulunmaktadır. 

• Bağlantı ayarları 

bölümünde sistemin 

çalışması ile ilgili 

ayarlar yapılmaktadır. 

bunlar sırası ile 

şöyledir: 
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AYARLAR 
*Anten tipi seçilerek ilgili ayarlar (yer altı- yerüstü-
yeraltına giriş-yeraltından çıkış-devre dışı-bilinmeyen 
bölge v.s.) yapılır. 

*Anten hareket bilgisine tıklayarak istenilen saatler 
ve tarih arası personel bilgileri ekrana gelir. Burada 
personel ile ilgili tüm bilgiler ve o bölgede geçiş izni 
olup olmadığı görülür  Burada istenilen filtre 
yapılarak listeleme yapılır. 

*Kayıt yapılacak sunucu ayarları 

*Sistemin okuyucu ile ilgili bağlantı ayarları 

*Diğer ayarlar (personel resim okuyucu zaman 

ayarları v.s)  

*Burada 1. alarm ve 2. alarm lamba teslim süre 

ayarları bulunmaktadır. 
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Lamba raflarının görüntüsü 
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LAMBALAR MENÜSÜ 

Personel ile ilgili tüm veriler 

görülmektedir 
Personel lamba hareket dökümü renk 

verilerek dizayn edilmiştir. 

• YEŞİL  : LAMBA 

LAMBAHANEDE  

• MAVİ   :LAMBA ALINMIŞ  

YERALTINA GİRİLMEMİŞ 

• MOR  :PERSONEL 

YERALTINDA 

• SARI  :PERSONEL (8 

SAAT)  LAMBA TESLİM 

ETMEMİŞ 

• KIRMIZI  :PERSONEL (12 

SAAT) LAMBA TESLİM 

ETMEMİŞ 
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Lambalar Menüsü İçerikleri 

Personel lamba atama, lamba ekleme, lamba 

no, lamba seri no ve tag no atama  işlemleri  

Personel ekleneceği ve yeni lamba atanacağı zaman personel bölümünden 

kişi sisteme eklenir. Sisteme eklenen kişiler ayarlar bölümündeki lambalar 

sekmesinde atanacak lamba üzerine gelinerek personele lamba atanır. 

Sisteme yeni lamba ekleme çıkarma işlemi buradan yapılır. 

personel lambadan düşürülürse dahi sistemde kayıtlı kalır. 

Emanet lamba atama  işlemi de buradan yapılır. 

Lamba kayıtlı personel listesi ve emekli olan ya da ayrılan 

kişiler ile ilgili bilgiler görülmektedir. 
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Personel Menüsü 

• Personel ekleme,düzenleme,silme  

• Personel çip hareketleri 

• Filtreleme ekranı  

• Personelin hangi okuyuculara geçiş  yetkisi 
verileceği veya verilmeyeceği işlemleri yapılır. 

• Kişi hareketi sistemde yetkisiz bölgede 
görünür ancak puantaj işleminde sistem yer 
altı puantajı yapmayacaktır. 
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Personel Ayarları 

M.SOLAK 



Listeleme 

• Hangi okuyucudan listeleme yapılacaksa o bölgede bulunan 

personelin, o bölgede yetkili veya bulunmaması gereken 

personel listesi filtre edilerek listeleme yapılır 

• İstenildiğinde sistemde personel puantajı manuel olarak 

yapılabilmekte tüm personelin yer altı giriş/ çıkış hareketlerine 

göre toplam çalışma dökümü alınabilmektedir. 

• Yetkisiz sekmesine tıklandığında okuyucu bölgelerinden geçiş 

yetkili veya yetkili olmayan personel listesi alınabilmektedir 

• Ocaktaki personel seğmesine tıklandığınızda o an için güncel 
yeraltında olan toplam personel listesi ekrana gelir ve 
doküman alabiliriz. 

• Bir okuyucu bölgesinde yetkisi olmayan personel sayısı  
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Raporlama 

• Kayıtsız okumalar bölümünde lamba çipi sisteme 
kayıtlı olmasa bile sistem onu okumakta ve boş 
lamba ya da numarası bilinmeyen okunamayan 
çiplerin tespit edilmesi imkanı bulunmaktadır. 

• Sistemin puantaj raporunda tıpkı pdks 
sistemimde olduğu gibi verilerin filtre edilmesi 
imkanı olacaktır. bu yazılım işi devam 
etmektedir. 
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SONUÇ 

• Tüm bunlar göz önüne alındığında iç piyasa 
destekli kendi olanak ve imkanlarımızla bir 
çalışma içerisine girerek dışa bağımlılığı 
ortadan kaldırma hedefimize ulaşılmıştır. 

• Program kendi isteklerimiz ve gereklilikler 
konusunda genişlemeye açıktır. Talepler 
doğrultusunda sisteme ekleme rahatlıkla 
yapılır. 
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TEŞEKKÜRLER 

• BU ÇALIŞMAYA KATKIDA BULUNAN 

• Genel Müdürümüz Kazım EROĞLU’na 

• Müessese Müdürümüz M. Murat KÖSEOĞLU’na 

• Eski Müessese Müdürümüz Recep DANACIOĞLU’na 

• Eski Müessese Müdür Yardımcımız Ali HEKİM’e 

• DESTEKLERİNDEN DOLAYI ŞÜKRANLARIMIZI 
SUNUYORUZ… 
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Hazırlayanlar 

 

   MURAT SOLAK 

      MEHMET UZUN 
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