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Bu tarihten giıniirnüze kadar kapasite raporlarl online olaıak düzenlenmiş ancak
süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve teşkilatımızdan gelen talepler çerçevesinde
sistemin yenilenmesine ihtiyaç duJ,uimuştur.
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Onay işlemi tamamlaıan kapasite raporunun çıktısı
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