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İlk Kullanım Kılavuzumuzun 
kapağı serigrafi ile basılmıştı.

Trabzon’da Oska Elektronik adıyla bir firma 
kuruldu. Amacı; tıp ve sanayi elektroniği 
alanında tasarım, bakım ve onarım gibi 

hizmetler vermek.

Yeni kurulmakta olan PC pazarında oluşan 
satış ve destek hizmetleri de firmanın ilgi 

alanına girdi.

Birim fiyatların İngilizceye çevrilmesi 
projesinde yer aldık. 

Bir dergi ilanında “Uyum, estetik ve 
hız” demişiz!

4000 ARGEcimiz, 

4000 tasarımcımız 
ve bir o kadar da test 
görevlimiz var!

Windows’a da uyumluyuz! Oska, tüm Türkiye’ye daha iyi hizmet 
verebilmek için, 1995 yılında merkezini 

Ankara’ya taşıdı.

Bilgisayar yazılım ve donanımı konusunda 
daha kapsamlı girişimler yapmak üzere 

firma ortaklığa dönüştürüldü.

Kendi şantiyelerinin hakedişlerinde 
kullanmak üzere yazılım geliştiren ortaklar, 
ürettiklerini diğer meslektaşlarıyla 
paylaşmaya ve onların önerilerini almaya 

başladılar.

İlk Bültenimiz

İlk bültenimiz  dijital 
kıyamet haberiyle çıkmıştı.

Oska Yazılım, 1992 ve 1993 Compex-İstanbul 
bilgisayar fuarlarına katılarak kendini yapı 

ve yazılım sektörüne tanıttı. 

Elektronik, fizik ve inşaat mühendisi olan üç 
kurucu ortak, Trabzon’da başlatılan bu güç 
birliğini, 1994 yılı kasım ayında Oska Yazılım 

adıyla limited şirkete dönüştürdüler.

Oska Yazılım, yapı sektörü için ürettiği 
özgün bilgisayar paket programlarıyla kısa 

sürede tanındı ve sevildi. 

İlk Ürün Broşürümüzün Kapağı
Tasarım ve baskıyı yapan matbaaya 
Bilgisayar Paket Programı’nı 
anlatmakta zorlanmıştık!

OSKA
KRONOLOJİSİ

TRABZON

ANKARA

88

2011 2001 99 95

2016

90 92 94
Oska Elektronik

Birim Fiyatlar İngilizce  “Uyum, estetik ve hız”

Kullanıcı önerilerinin 
önemi ve neden “birlikte 
yaptık” diyoruz? 

Windows Ankara

Hakediş Doğuyor Katıldığımız İlk Fuar “Ltd. Şti.”
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Kuruluş Amacımız

Ülke çapında “Kurum / Kuruluş Hizmetleri 

için” bilgisayar yazılımı üretimi, uygulaması 

ve servisinde öncü olmak ve liderliği her 

gün daha da büyüyen bir organizasyonla 

sürdürmek, Müşteri şikayetleri % 0 oranına 

yaklaşan ürünler üretmek ve desteklerini 

sağlamak.

Kalite Politikamız

Yazılım sektöründe müşterilerimize 

uluslararası kabul görmüş standartlarda 

en iyi hizmeti sunarak lider firma olmak, 

tüm çalışanlarımızla birlikte sürekli kalite 

kavramını çevreci bir anlayış içinde tatbik 

etmek şirketimizin Kalite Politikasıdır.

Kurucularımız

Osman KADAYIFÇI

Elektronik Mühendisi

Hüseyin Avni AKER

Fizik Mühendisi

Her Oska çalı şanının bilip benimsediği 

 temel ilke şudur;

“Bir ürünün satıldığı gün, 
yıllarca sürecek yeni bir 
kullanıcı dostluğunun 

başladığı gündür.”
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Başkan
Park ve Bahçeler

Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

İmar
Müdürlüğü

e-HakedişServer 2.Server
Kullanıcıları

1.Server
Kullanıcıları

3.Server
Kullanıcıları

YMH
Yaklaşık Maliyet, VE Hakediş Bilgi Yönetim Sistemi

 YMH
Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Bilgi Yönetim Sistemi

Yönetici olarak tabii ki yönetim sizde,

YMH-Yönetici Konsolu ile, Şimdi kontrol de sizde!

Yurt içinden-yurt dışından, işten-evden-cepten, kısaca internete 

girebileceğiniz her yerden, kurumunuzdaki yaklaşık maliyet 

ve hakediş servislerinin tüm çalışmalarını izleyip kontrol 

edebilirsiniz.

YMH-Bilgi Yönetim Sistemi, ilgili servislerin kullandığı en az 5 

kullanıcılı e-HakedişServer ile sadece yöneticilerin erişebildiği 

YMH-Yönetici Konsolu’ndan oluşan bir sistemdir.

YMH-Yönetici Konsolu nedir?

Yaklaşık maliyet ve hakediş dosyalarının webden izlenmesi ve 

kontrolü için geliştirilmiş bir yazılımdır.

YMH-Yönetici Konsolu ne iş yapar?

Yöneticinin, bağlı birimlerindeki yaklaşık maliyet ve hakediş 

çalışmalarını webden izleyebilmesini, gerekirse istediği 

dosyaları farklı birimlere gönderebilmesini sağlar.

YMH-Yönetici Konsolu kimler içindir?

Birden çok çalışanı olan servislere sahip kamu ve özel sektör 

kuruluşlarının yöneticileri içindir. Bunlar; bakanlık, genel 

müdürlük, daire başkanlığı, bölge ve il müdürlükleri, diğer alt 

birimler, … veya Belediye Başkanı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, 

Fen İşleri Müdürlüğü,… şeklinde olabilir.

YMH-Yönetici Konsolu nasıl çalışır?

Yönetici konsolu, kurumun istediği bir web sunucusuna kurulur. 

İlgili birimlerde bulunan e-Hakediş ve e-HakedişCAD paket 

programlarının server lisansı ile çalışan kullanıcıların çalışma 

dosyalarına ait özet bilgiler, belirli aşamalarda kendiliğinden 

veya isteğe bağlı olarak web servera yazılırlar. Yönetici, web’e 

bağlanabildiği her yerden, şifresi ile girerek işlerin özet bilgilerini 

görebilir.

YMH-Yönetici Konsolu ile neler yapılabilir?

Sisteme bağlı bütün kullanıcıların çalışmaları, işin adına, 

yüklenicinin adına, ihale tarihine, yaklaşık maliyet veya sözleşme 

bedeline göre süzülebilir, sıralanabilir, rapor olarak alınabilir. 

Sözleşmeye bağlanıp devam eden işlerin yapılmış hakedişleri ve 

bunlara ait tüm bilgiler de istenilen ayrıntıda görülebilir. Yönetici 

dosyayı başka birimin kullanabilmesi için seçerek gönderebilir.

Lisans ve Yetkilendirme

Müdürlüklerde farklı kullanıcı sayılarında server lisansı vardır.

Burada birbirini gören kullanıcıların oluşturduğu server 

lisansından n tane vardır.

Yönetici konsolu için bu durum n adet bağımsız grup anlamına 

gelmektedir.

Her bir müdürlüğün kullanıcıları kendi dosyalarını görüp 

kullanabilirler, ancak diğer müdürlüğün dosyalarını göremezler.

Görevler

Başkan, yönetici konsolunu kullanarak;

• Tüm dosyaları görür,

• Müdürlere konsol kullanımı yetkisi verir,

• İstediği dosyayı farklı birimlere gönderir.

Müdürler, yönetici konsolunu kullanarak;

• Kendilerine bağlı kullanıcıların dosyalarını görürler,

• Uygun gördüklerini onaylayıp başkana sunmuş olurlar.

Kullanıcılar

Yönetici konsolunu kullanamazlar, programlarını kullanarak;

• Yaklaşık maliyet ve hakediş hesabına ait tüm işlemleri 

yaparlar.

• Yönetici tarafından kendisine gönderilmiş olan uzak ağlardaki 

dosyaları programlarına getirip çalışabilirler.
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e-Hakediş
Yaklaşık Maliyet, Hakediş ve Kesin Hesap Programı

e-Hakediş
e-Hakediş

Yaklaşık Maliyet, Hakediş ve Kesin Hesap Programı

e-Hakediş, 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara uygun olarak Yaklaşık 

Maliyet, Hakediş ve Kesin Hesap 

işlemlerinin hızlı, kolay ve hatasız 

yapılmasını sağlayan paket 

programdır. Kamu İhale Mevzuatına 

tabi olan tüm Kamu Kurumları ile bu 

kurumlara iş yapan yükleniciler yapım 

işlerinde e-Hakediş’i kullanabilirler.
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Yaklaşık 
Maliyet

100.000 TL

1. TEKLİF
YM

140.000TL

2. TEKLİF
YM

30.000TL

3. TEKLİF
YM

60.000TL

0%

40%

20%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF

AŞIRI
DÜŞÜK

BELGELERİ

e-HakedişİSTEKLİ İDARE

Çizimden Hatasız ve Hızlı 
Metraj Çıkarma
BIM tabanlı yeni nesil çizim programları e-Hakediş’le entegre 

çalışır. Allplan, ideCAD ve Revit programlarında hazırlanan 

projelerin metrajları tek tıklama ile e-Hakediş’e aktarılabilir. 

Projenin istenen her aşamasında maliyete ulaşılabilir.

Kuruşu Kuruşuna 
Doğru Hakediş 
e-Hakediş, ondalık basamak yuvarlamalarından kaynaklanan 

yüzde ve kuruş farklılıklarını tespit eder, kullanıcısını uyarır ve 

hatanın düzeltilmesini sağlar.

Tek Tuşla 
Aşırı Düşük Sorgulaması
Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak Aşırı Düşük 

Sorgulaması yapabilir, ihale işlem dosyasında bulunması 

gereken ve isteklilere verilmesi gereken çıktıları tek tuşla 

alabilirsiniz.

Karma 
Sözleşme 
Sadece 
e-Hakediş’te
Teklif birim fiyatlı ve anahtar teslim 

götürü bedel sözleşmelerin yanı sıra 

karma sözleşmelerin de yaklaşık 

maliyet ve hakedişlerini e-Hakediş’te 

düzenleyebilirsiniz.

Hatasız Fiyat Farkı 
Fiyat Farkı Kararnamesine uygun ve Sayıştay uzman 

denetçilerinin görüşleri doğrultusunda geliştirilmiş fiyat farkı 

menüsü ile fiyat farkı artık sorun değil. İster sözleşmesinde ister 

mücbir sebeplerle… Fiyat farkı e-Hakediş’te yapılır.

Herkes Aynı Anda 
Aynı Dosyada Çalışsın
e-Hakediş Server’da birden fazla kişi aynı anda aynı dosyada 

çalışabilir. Kullanıcı yetkilendirme özelliği ile görev alanına göre 

izinleri belirleyerek ekip çalışması yapabilirsiniz.

e-HakedişeH
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KesintiHakediş Kesinti Uyarısı

{ { {

60%
50.000 TL

100%
1.000.000 TL

80%
300.000 TL

75%
250.000 TL

40%
25.500.000 TL
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EnterY.23014

Poz No

27.581/MK

27.583/MK

27.531/1

27.528/2

Y.25.003/21

Y.21.280/01

742-112

Tesviye

Şap

Duvar Sıvası

Saten Alçı

Duvar Boyası

Laminant Parke

Armatür

ODA MAHALİ POZLARI ÖRNEK

Sorunsuz 
Mukayeseli Keşif 
Sayıştay uzman denetçilerinin görüşleri ve Yüksek Fen Kurulu 

kararları doğrultusunda, mevzuata tam uygun iş artış ve iş 

eksilişi düzenleyebilirsiniz.

İş Programı 
Hazırlayabilirsiniz
Yapım işi sözleşmelerinde zorunlu olan iş programını, çubuk 

diyagramı metodu ile e-Hakediş’te kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

Standartların Çok 
Üzerinde  Mahal Listesi ve 
Metraj Cetvelleri 

Hakediş Kesintilerini 
Size Hatırlatır 
Geçici kabul noksanları kesintisi, gecikme cezası, fiyat farkı 

teminat kesintisi, revize birim fiyat, sözleşme artışı limitleri 

vb. gözden kaçabilecek işlemler konusunda kullanıcısını 

bilgilendirir.

Eşsiz Kütüphane
e-Hakediş, 14 idareye ait 100.000’in üzerinde pozun birim 

fiyatı, analizi, teknik tarifi vs. bilgilerinin bulunduğu eşsiz bir poz 

kütüphanesidir.

Sadece pozu girin yeter! 
Hızlı poz girişi ile kullanacağınız pozu anında ekleyebilirsiniz.

Kolay Öğrenilir, 
Sıralı kısayollar sayesinde sıradaki işlem 

bellidir. Butonlar arasında kaybolmazsınız.

e-Hakediş’in benzersiz mahal listesi önerileriyle işlemlerinizi 

hızlandırır, ihtiyaç duyacağınız tüm çıktı seçeneklerini sunar. 

Mahalleri oluştururken aynı pencerede metrajlarınızı (imalat, 

demir, profil, tesisat) hazırlayabilir, her blok/kat, mahal, yüzey ve 

pozun ayrı ayrı veya toplam maliyetini görebilirsiniz.

e-HakedişeH
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MEVZUATA
UYGUN

4735 4734 &

Program Güncelleniyor

%80

%100

Mevzuata Tam Uygun
4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar ve ilgili yönetmeliklere uygun 

olarak yaklaşık maliyet ve hakediş düzenleme işlemlerinde 

güvenle kullanabilirsiniz.

Excel’den 
Bilgi Getirebilirsiniz 
Excel formatındaki bir yaklaşık maliyeti e-Hakediş’e kolay ve 

hızlı bir şekilde getirilebilirsiniz. 

Çıktılarınız Tam 
İstediğiniz Gibi
Word, Excel ve Pdf formatlarında çıktı alabilirsiniz. (Microsoft 

Office, Libre Office ve Open Office programları ile uyumludur.)

Otomatik Güncellensin,  
Güncellenirken Siz Çalışın 
e-Hakediş, yeni güncelleme yayınlandığında otomatik olarak 

kendini günceller. Üstelik güncellemeler devam ederken siz de 

çalışmanıza devam edebilirsiniz.güvenle kullanabilirsiniz.

Yardıma İhtiyaç 
Duyarsanız? 
e-Hakediş, program kurulumuyla gelen kapsamlı bir metin 

yardımı ve kullanım kılavuzu içerir. Oska TV web sayfasında 

programın kullanımına ilişkin yüzlerce video yer almaktadır. 

Ayrıca güncel kullanım hakkına sahip tüm kullanıcılar konunun 

uzmanlarından telefonda ve uzaktan bağlantı (TeamViewer) ile  

teknik destek alabilmektedir.

Yaklaşık Maliyetiniz 
Güvende 
e-Hakediş, yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış Advantage 

veritabanına sahiptir. Şifrelenmiş dosya verilerine izinsiz erişim 

ihtimali imkânsıza yakındır.

e-HakedişeH
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HM-Hakediş
Mal Alımı ve Hizmet Hakedişleri için Paket Program

HM-Hakediş
Mal Alımı ve Hizmet Hakedişleri için Paket Program

HM-Hakediş

HM-Hakediş, derin bir hakediş mevzuatı bilgisi 

gerektirmez, kolay kullanımı ile kullanıcı dostu 

arayüzleri sayesinde hakediş hesaplamadaki 

tüm zorlukları ortadan kaldırır. Kullanıcılar, 

işin sözleşme bilgilerini bir kez girdikten 

sonra sadece o aya ait puantajları işliyorlar. 

Ardından yeşil defter, yapılan işler listesi, 

fiyat farkı hesapları ve hakediş kapakları gibi 

tüm hesaplama ve çıktılar eksiksiz ve hatasız 

olarak hazırlanıyor.
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Sorumluluğunuzdaki Personel 
İşlemleri Eksiksiz
• Her iş dosyasına özel personel listesiyle çalışma olanağı

• Tüm personel bilgilerine (TC Kimlik No, Görev Tanımı, Mesleği, Durumu [Normal/

Emekli/Engelli], İşe Giriş Tarihi, Asgari Geçim İndirimi) eksiksiz ulaşılır.

• Yıllık İzin Hakkı, Yıllık Fazla Mesai Çalışma Saatleri kolaylıkla takip edilebilir.

• Mevzuat gereği ödenmesi gereken Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti 

hesaplamaları

• Personel ücretlerinin tam ve eksiksiz ödenip ödenmediğinin kontrolü

• Puantaj özet bilgilerinin de yer aldığı, detaylı ücret hesaplama cetveli ve bordro 

dökümü hazırdır.

• Hak edilen yıllık ücretli izinlerin, 4857 Sayılı İş Kanununa uygun bir şekilde kullanılıp 

kullanılmadığı kolaylıkla takip edilebilir.

• Engelli veya Emekli işçi çalıştırılması durumunda farklılaşan ücret hesaplamaları 

atlanmadan tüm personel işlemleriniz hazır.

• Ücretsiz izin ve Rapor hallerinde yerine çalıştırılan personelin takibini yapabilir, 

bordro hesaplamalarını hatasız gerçekleştirebilirsiniz.

Puantaj Girişleri
• Her işe uygun puantaj cetvelleri ile işinizi kolaylaştırın.

• Puantaj girerken kolay giriş ekranlarını kullanın: İşaretlediğiniz günleri tek tıklama ile 

ister izinli gün, ister raporlu gün, … yapın.

• Tekrarlanan ya da zaman alan girişler için Excel’den getirme olanağından yararlanın.

• Yılın resmi tatil günleri ile hafta tatilleri puantaja kendiliğinden yerleşir, yemek ve yol 

kesintileri yeşil deftere ve bordroya otomatik olarak yansır.

• Arife günü ve Cumartesi günü (seçiminize bağlı olarak) için yemek kesintileri yeşil 

deftere ve bordroya otomatik olarak yansır.  

• Hazır verilen yılın resmi tatil günleri listesi, isterse kullanıcı tarafından da girilebilir.

• Fazla mesai gün/saat hesaplarını program yapar.

• Ücretsiz izin ve Rapor hallerinde yerine yeni işçi çalıştırılmasına ilişkin 

düzenlemelerinizi Kolay Giriş ekranından hatasız olarak yapabilirsiniz.

• Personele dayalı hizmet alımları için; Excel şablonu oluşturabilir, Excel’de hazırlanmış 

puantajınızı kullanabilirsiniz.

• Vardiyalı sisteme uygun puantajlarınız yeşil deftere doğru aktarılsın.

Sunucu-İstemci Lisansı
• Yönetici ve kullanıcı tanımlamaları ile daha güvenli ve daha kontrollü çalışma olanağı

• Güncelleme ve dosya işlemlerini tek bir yerden yönetme olanağı

Tüm Hakediş Belgeleriniz Hazır
Hızlı ve hatasız hesaplamalardan sonra; Yeşil Defter, Yapılan İşler Listesi ve Kapaklar 

da dahil tüm hakediş belgeleriniz yazdırılmaya hazır.

Güncellemeler
Programın güncel sürümü, fiyat farkı endeksleri ile EPDK’nın akaryakıt zam listeleri 

internet üzerinden anında yüklenebiliyor. Bu sayede kullanıcılar değişiklikler karşısında 

sürekli güncel kalabiliyor.

Fiyat Farkı Hesabı 
• Hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesaplamalarınızı, sözleşmeye uygun olarak 

ister Madde 5 ve bendleri, ister Madde 6 veya her ikisinin de uygulandığı haliyle 

kolaylıkla yapın.

• Engelli/Emekli personel çalıştırılmasının veya yemek istisna bedelinin fiyat farkı 

hesabına doğru yansıdığından emin olun.

• Fiyat farkı hesabında kullanılacak tüm endeksler ve asgari ücret değişiklikleri güncel 

haliyle programınızda hazır.

• EPDK’nın tüm akaryakıt listeleri yayınlandığı anda ve hatasız olarak programınızda.

• Akaryakıt fiyat farkına ait tüm tablo ve hesaplamalar için size sadece çıktı için 

tıklamak kalıyor.

HM-Hakediş

FİYAT FARKI

FİYAT FARKI

HM
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HM

YÖNETİCİ

İSTEMCİ İSTEMCİİSTEMCİ

Şubat Hakedişi

Puantaj

5/c & 6

5/c 6

Yİ-ÜFE

BORDRO

%20

%10

%5

!
Sunucu İstemci Lisansının  

Benzersiz Özellikleriyle  
Tanışın

Kullanışlı  puantaj 
cetvelleri ile  
işiniz çok kolay Personel Çalıştırılmasına Dayalı İşlerde Bunları Atlamayın!

Yanlış Fiyat Farkı

HM-Hakediş’ten 
Döner!

Yemek istisna bedelini atlamaksızın

Hizmet Alımı Fiyat Farkı işlemlerinde (Madde 6’ya uygun), yemek bedelinin nakdi olarak verilmesi  

durumunda hesaplarınız doğru olsun.

Yönetici ve kullanıcı tanımlamaları ile daha  

güvenli ve daha kontrollü çalışma olanağı

Kıdem/İhbar Tazminatını 

Hesaplayın, Ödeyin.

Puantajlar bordroya doğru 

aktarılmış mı? 

Yeni Fiyat Farkı Kararnamesine Uygun

İster Madde 5/c, ister Madde 6, 

isterse ikisi bir arada olsun

Güncel endeks ve akaryakıt zam 

listelerini kullanarak

Engelli (veya Emekli) İşçi çalıştırılan 

durumlarda değişen işveren 

maliyeti, fiyat farkı hesabına 

eksiksiz olarak yansır.

İşçinin hesabına yatan tutar 

doğru mu?

Yıllık ücretli izinler uygun bir 

şekilde kullandırılmış mı? 

Her işe uygun puantaj cetvelleri

Hakediş uygulama ayına uygun tarih kontrolleri

Personel puantaj cetvellerinde kolay giriş özellikleri

Puantaj cetvellerini Excel’den getirmenin konforundan 

yararlanın. Her hakedişte personel isimlerini tekrar tekrar 

girmeyin. Hakediş dönemindeki akaryakıt alım miktarlarını 

puantaj cetveline kolayca aktarın.

Dosyanızın yetkilisi sizsiniz; gerektiği durumlarda diğer 

kullanıcıların çalışmasına veya izlemesine izin verebilirsiniz.

Dosyanızın yetkilisi sizsiniz; gerektiği 

durumlarda diğer kullanıcıların çalışmasına 

veya izlemesine izin verebilirsiniz.

Güncelleme ve dosya işlemlerini tek bir yerden yönetme 

olanağı. Programdaki geliştirmeleri, fiyat farkı endekslerini 

ve akaryakıt zam listelerini tek bir yerden güncelleyin; tüm 

kullanıcılar sunucuyla uygunlaşarak ve ortak bilgileri kullanarak 

her zaman güncel kalsın.

HM-HakedişHM
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e-kikNet
Kamu İdareleri için İhale Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolü Programı

e-kikNet
Kamu İdareleri için İhale Düzenleme ve İhale 

İşlemlerinin Kontrolü Programı

e-kikNet

e-kikNet, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ve ilgili mevzuatı ile Kamu İhale Kurumu 

tebliğlerine göre ihale sürecindeki tüm 

işlemleri hızlı, kolay ve hatasız yapmaya 

yardım eden paket programdır.

Genel Bütçeli Kurumlar, Katma Bütçeli 

Kurumlar, Belediyeler, Kamu İktisadi 

Teşekkülleri, Kooperatifler, kısaca 4734 

Sayılı Yasa, ilgili Yönetmelikleri ve Kamu 

İhale Kurumu tebliğlerine göre ihaleye çıkan 

tüm kurumlar e-kikNet’i kullanabilirler.
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Tüm İhale Türleri  
Tüm İhale Usulleri Eksiksiz
Yapım, Hizmet, Mal Alımı ve Danışmanlık olmak üzere tüm ihale 

türlerini ve Çerçeve Anlaşma ihalelerini kapar.

Açık ihale usulü, Belli İstekliler Arasında ihale usulü ve Pazarlık 

usulü ihaleler için kullanılır.

Kolay Öğrenilir, 
Kolay Kullanılır
Tek yapılması gereken; ekranda istenilen bilgileri girip İleri 

tuşuna basmaktır.

Bir aşama tamamlanmadan daha sonraki aşamalara geçilmesine 

izin verilmez ve önceki aşamalarda girilen bilgileri sabitleyerek 

değiştirilmesi engellenir.

Sadece ilan tarihinin girilmesi ile; İhale sürecinin tüm 

aşamasındaki tarihler, programdaki ilgili pencerelere mevzuat 

gereği süre kısıtlamalarını

İhale Sürecindeki 
Tüm Belgeler Hazır
Program, ilgili yönetmeliklerde belirtilen idarenin hazırlaması 

gereken belgeleri, formları, tutanakları, bildirimleri ve davet 

mektuplarını,(istenirse) idari şartname ve sözleşmeyi, mevzuata 

uygun hatasız ve eksiksiz şekilde hazırlar.

Teklif Fiyatına Göre Belge Kontrolleri

İş deneyim belgesinin güncel tutarı, ciro değerlerinin güncel 

tutarları hesaplanır. İş deneyim belgesi, ciro, bilanço, banka 

kredi mektubu değerlendirmeleri eksiksiz olarak yer alır.

Hızlı ve Hatasız İhaleler
e-kikNet, kanun kapsamındaki idarelerin tüm ihalelerini, ilgili 

mevzuat gereğince düzenleyebilmelerini, ihale sürecini takip 

edebilmelerini, işlem ve belge kontrollerini de yaparak ihaleyi 

hızlı ve hatasız sonuçlandırabilmelerini sağlar.

Eksik ya da hatalı bir giriş yapıldığında, program bu eksikleri 

gösterir ve bunları tamamlamadan bir sonraki aşamaya 

geçilmesine izin vermez.

Sürecin tüm aşamalarında gerekli olan belge düzenlemesini, 

süre sınırlamaları ve standart formlara uygun olarak yapar, 

yazdırılmaya hazır hale getirir.

İhale Otomasyonu
e-kikNet, ihale sürecinin tamamının bilgisayar ortamında 

yürütülmesini ve kontrol edilmesini sağlar. İhale sürecinde, 

birden fazla birimin ya da kullanıcının görev alması durumunda, 

ağ ortamında ihale işlemlerinin yürütülmesine olanak sağlar.

Danışmanlık Hizmet Alımı 
İhaleleri Sadece e-kikNet’te
Danışmanlık Hizmet Alımlarına özel tüm işlemler (süreç, 

puanlama, kısa listenin oluşturulması, uygun teklifin belirlenmesi 

için teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi) eksiksiz olarak 

programda yer alır.

Her Zaman Güncel

Gelişmiş güncelleme prosedürleri ile;  yeni sürümler (mevzuat 

değişiklikleri ve diğer geliştirmeler), eşik değerler ve endeksler 

internet üzerinden anında yüklenebilir. 

Hatırlatma ve Uyarılar

e-kikNet, ihale sürecinin tüm aşamalarında kullanıcıya gerekli 

hatırlatmaları yaparak, herhangi bir atlamaya fırsat vermeden, 

sürecin sağlıklı olarak devam etmesini ve sonuçlanmasını sağlar.

e-kikNet
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e-DoğrudanTemin
Kamu İdareleri için Doğrudan Temin İşlemlerinin Kontrolü Programı

e-DoğrudanTemin
Kamu İdareleri için Doğrudan Temin 

İşlemlerinin Kontrolü Programı

e-Doğrudan Temin

e-DoğrudanTemin, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Kamu İhale 
Kurumu tebliğlerine göre doğrudan teminin 
işlemlerinin tümünü hızlı ve hatasız yapmaya 
yardım eder.

e-DoğrudanTemin, kanun kapsamın daki 
idarelerin tüm doğrudan teminlerini, ilgili 
mevzuat gereğince düzenleyebilme lerini, 
süreci takip edebilmelerini, kısaca tüm temini 
hızlı ve hatasız sonuçlandırabilmelerini 
sağlar.
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Bütçe harcama raporlarınız tek tuşla elinizin altında!

Her Tür Alımlarda Kullanım

Bütçe Tertibi ve 
Ödenek Kontrolü

Doğrudan Temin Otomasyonu

Hangi bütçe kaleminden? Hangi tarih aralığında ? Hangi temin şeklinden? Hangi iş türlerinde?

Ne kadar alım gerçekleştirdiniz?

Kamu İhale Kanunu’na göre gerçekleştirilen, Yapım / Hizmet /Mal Alımı / Danışmanlık niteliğindeki doğrudan temin işlemlerinde kullanılır.

İzlenmesi gereken ödenek harcamaları, bütçe tertiplerine, türlerine, 

tarih aralığına göre izlenir, raporlanır.

e-DoğrudanTemin, ihale sürecinin tamamının bilgisayar ortamında yürütülmesini ve kontrol edilmesini sağlar. İhale sürecinde, birden 

fazla birimin ya da kullanıcının görev alması durumunda, ağ ortamında ihale işlemlerinin yürütülmesine olanak sağlar.

Temin işlemini;

Hızlı ve Hatasız Teminler

Yardıma İhtiyaç Duyarsanız? 

Benzersiz Raporlama ve İstatistik

En düşük fiyatlı firmadan mı? Tüm kalemleri aynı firmadan mı? Her kalem için istediğiniz firmadan mı?

e-DoğrudanTemin, kanun kapsamındaki idarelerin tüm doğrudan teminlerini, ilgili mevzuat gereğince düzenleyebilmelerini, süreci takip 

edebilmelerini, kısaca tüm temini hızlı ve hatasız sonuçlandırabilmelerini sağlar.

e-Hakediş, program kurulumuyla gelen kapsamlı bir metin yardımı ve 

kullanım kılavuzu içerir. Oska TV web sayfasında programın kullanımına 

ilişkin yüzlerce video yer almaktadır. Ayrıca güncel kullanım hakkına 

sahip tüm kullanıcılar konunun uzmanlarından telefonda ve uzaktan 

bağlantı (TeamViewer) ile  teknik destek alabilmektedir.

e-DoğrudanTemin, ihale sürecinin tamamının bilgisayar ortamında yürütülmesini ve kontrol edilmesini sağlar. İhale sürecinde, birden 

fazla birimin ya da kullanıcının görev alması durumunda, ağ ortamında ihale işlemlerinin yürütülmesine olanak sağlar.

e-Doğrudan Temin
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HakedişBulut
Profesyonel Yapı Yaklaşık Maliyeti Hesaplama Programı

32 Oska Yazılım / www.oska.com.tr

HakedişBulut
Yaklaşık Maliyet Hesabı için Web Uygulaması

www.oska.com.tr / Oska Yazılım 33

HakedişBulut, 4734 Sayılı Kanuna uygun olarak 
yaklaşık maliyet hazırlama işlemlerinin hızlı, 
kolay ve hatasız yapılmasını sağlayan web 
uygulamasıdır. Kamu İhale Mevzuatına tabi olan 
tüm Kamu Kurumları ile bu kurumlara iş yapan 
yükleniciler yapım işlerinin yaklaşık maliyetini 
hesaplamada HakedişBulut’u kullanabilirler.

HakedişBulut
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Nerede İsterseniz Orada Çalışın 
HakedişBulut indirme ve kurulum gerektirmez. İnternete ulaşabildiğiniz her yerden internet tarayıcınızı 

(Internet Explorer, Chrome, Safari veya Firefox) açarak çalışabilirsiniz.

Güncelleme Derdi Yok 
HakedişBulut güncellemeleri sistem tarafından otomatik olarak yapılır. Size de güncellemelerle gelen 

yeniliklerin keyfini çıkarmak kalır.

Kullanıcı Dostu Menüler 
Kulanım kolaylığı esas alınarak geliştirilen arayüzü ile ilk kullanımda bile zorluk çekmeyeceksiniz.

HakedişBulut

Mevzuata Tam Uygun
4734 Sayılı Kanuna ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yaklaşık maliyet  hazırlama işlemlerinde 

güvenle kullanabilirsiniz.

Eşsiz Kütüphane
HakedişBulut, 14 idareye ait 100.000’in üzerinde pozun birim fiyatı, analizi, teknik tarifi vs. bilgilerinin 

bulunduğu eşsiz bir poz kütüphanesidir.

Uyumluluk Sorunları Geçmişte Kaldı 
Mac, Windows, Linux… İşletim sisteminiz ne olursa olsun HakedişBulut hepsinde sorunsuz çalışır.

Herkes Aynı Anda Aynı Dosyada Çalışsın
HakedişBulut’ta birden fazla kişi aynı anda aynı dosyada çalışabilir. Kullanıcı yetkilendirme özelliği ile 

kimlerin aynı dosyada çalışabileceğini belirleyebilirsiniz.

Sadece pozu girin yeter! 
Hızlı poz girişi ile kullanacağınız pozu anında ekleyebilirsiniz.

Yardıma İhtiyaç Duyarsanız?
HakedişBulut, program kurulumuyla gelen kapsamlı bir metin yardımı ve kullanım kılavuzu içerir. 

Ayrıca güncel kullanım hakkına sahip tüm kullanıcılar konunun uzmanlarından telefonda ve uzaktan 

bağlantı (TeamViewer) ile  teknik destek alabilmektedir.

Metrajlarınızı Ofiste Düzenleyin 
Şantiyede İnceleyin
İmalat, demir, profil, tesisat… Tüm metrajlarınızı HakedişBulut’ta düzenleyebilir, ihtiyaç duyduğunuz 

anda görüntüleyebilirsiniz.

Çıktılarınızı Tam İstediğiniz Gibi 
4734 Sayılı Kanuna ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yaklaşık maliyet  hazırlama işlemlerinde 

güvenle kullanabilirsiniz.

Yaklaşık Maliyetiniz Güvende 
HakedişBulut, MySQL veritabanına sahiptir. Yüksek güvenlikli sunucularda tutulan dosyalar izinsiz 

erişimlere karşı özenle korunmaktadır. Ayrıca yapılan anlık yedeklemelerle veri kaybetme olasılığı en 

aza indirilmiştir.
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Kısa adı OSEM olan Oska Sürekli Eğitim Merkezi, 2015 yılı 

itibariyle 25 yıllık birikim ve 10.000’in üzerinde program 

kullanıcısına sahip olan Oska Yazılım’ın, eğitim ve danışmanlık 

hizmetleri birimidir.

Özellikle kamu ihalelerinin düzenlenmesi ve kontrolü, yapım 

işleri ihalelerinde gereken metrajları hazırlayıp miktarları 

bulma, ilgili kurum fiyatlarıyla maliyet hesaplama, aşırı düşük 

sorgulamasına esas analizleri çıkarmak gibi ihtisasımız olan 

konulardaki deneyimlerimizi, eğitim ve danışmanlık hizmeti 

vererek tüm sektörle paylaşmaktan gururluyuz.

Eğitim programlarımız dört ana gruptan oluşmaktadır:

• Kurumsal Eğitimler

• Kısa Süreli Programlar ve Seminerler

• İçerik Esaslı Mesleki Eğitim Programları (Sertifikalı)

• Hizmet İçi Eğitimler

www.oskaegitim.com

Kurumsal Eğitimler

Ağırlıklı olarak Kamu İhale Mevzuatı konulu kurumsal 

eğitimlerdir. Diğerlerinden farklılığı her bir eğitimin talep eden 

kurum veya kuruluşa özel olarak geliştirilmesidir. Bu anlamda 

eğitim ihtiyacının boyutu, tarihi, süresi ile eğitimi sunacak 

uzmanın kurumla birlikte kararlaştırılmasıdır.

Kısa Süreli Programlar ve Seminerler

Süresi en fazla 8 saat olup ürün ve hizmete ait ana özelliklerin 

tanıtımı ve eğitiminden oluşur. Program bitiminde katılımcılara 

“Katılım Belgesi” verilir.

İçerik Esaslı Mesleki Eğitim Programları 
(Sertifikalı)

Bir alanda ileri düzeyde bilgi kazandırmayı hedefleyen, 

süresi 8 saatten fazla olan ve standart bir ders planına uygun 

olarak yürütülen programlardır. Bu tip programların sonunda, 

sınavlarında başarılı olan katılımcılara, ilgili alanı belirten bir 

“Başarı Sertifikası” verilir. Sınavlara girmeyen ya da sınavlarda 

başarısız olan ancak derslerde en az % 70 katılım şartını 

karşılayan katılımcılar “Katılım Belgesi” alırlar.

Hizmet İçi Eğitimler

Oska’nın merkez ve bölge müdürlüklerinde çalışan personeli 

için düzenlenen hizmet içi eğitimler bu kapsamdadır. Ürün 

geliştirme, destek ve satış biriminin çalışanları bu eğitimler 

sayesinde en güncel bilgilerle kendilerini yenilerler. 

Diğer Ürün ve Hizmetlerimiz

MaliyetBul.com
Web tabanlı gerçek yapı maliyeti hesabı yapan ve Türkiye 

sınırlarını aşıp Dünyada bir ilki gerçekleştiren hesap sayfasıdır. 

14 idareye ait 100.000 adet pozun birim fiyatı, analizi, teknik 

tarifi vs. bilgilerini içeren kapsamlı bir poz kütüphanesine 

sahiptir. MaliyetBul araçlarını kullanarak ihtiyacınız olan birçok 

hesaplamayı hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.

BirimFiyat.com
İdareler tarafından yayınlanan birim fiyatlara, analiz, 

teknik tarifi vs. bilgilerine ulaşmanın en kolay yolu  

www.birimfiyat.com. Sınırsız sayıda pozun bilgilerini incelemek 

için lütfen ürün sayfasını ziyaret ediniz.

Yapı Kampüsü
Oska, geliştirdiği Yapı Kampüsü projesi ile yapı öğrencilerine 

destek oluyor. Metraj hazırlama, yaklaşık maliyet hesaplama, 

hakediş düzenleme konularında sektör deneyimlerini 

eğitim ve seminer faaliyetleri ile geleceğin mimar, 

mühendis, tekniker… tüm teknik elemanları ile paylaşıyor.  

Ayrıntılar için lütfen www.yapikampusu.com sayfasını ziyaret 

ediniz.

Oska TV
Yapı sektörünün TV’si yayında! Proje çizimi, metraj, maliyet 

hesabı, hakediş, kamu ihale mevzuatı… konularını içeren 

yüzlerce videoyu bulabileceğiniz benzersiz bir kaynak. İnternete 

erişebileceğiniz her an her yerden videoları izleyebilir ve 

sorularınıza anında yanıt bulabilirsiniz.
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Zirvedekiler
Oska Kullanıyor

Türkiye yönetiminin zirvesi olan  

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi),   

Türkiye yapı sektörünün zirvesi  

TOKİ (Toplu Konut İdaresi)

programlarımızı tercih ederek bizi onurlandırdılar.

Siz de binlerce kullanıcımız gibi Oska ailesine katılın, 

“Birlikte büyüyelim,
yeni zirvelere çıkalım.”

MARMARiS
BELEDiYESi

KGM
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Oska Bilgisayar Sistemleri Yazılım, Donanım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ankara Genel Müdürlük

Trabzon Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Adres  : Çetin Emeç Bulvarı Cevizlidere Caddesi No: 3/15 

   06520 Öveçler-ANKARA

Telefon : 0 (312) 472 71 24

Faks : 0 (312) 472 87 37

e-Posta  : Kullanıcı desteği için : destek@oska.com.tr

   Bilgi alma ve satış  : satis@oska.com.tr

Adres  : Kunduracılar Caddesi Sultan İşhanı No: 39      

   5. Kat No: 45 61200 TRABZON

Telefon : 0 (462) 321 44 61

Adres : Cevizli Mah. Kepez Sokak No: 7/4 Kartal-İSTANBUL

Telefon : 0 (216) 418 22 94

E-Posta  : istanbul@oska.com.tr

Adres  : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi,  

   Cyberplaza A Blok No: A306 - 06800  Bilkent - ANKARA

Telefon : 0 (312) 472 71 29

www.oska.com.tr

İstanbul Marmara Bölge Müdürlüğü

Ar-Ge Ankara


