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1- GÜNLÜK OPERASYONEL ĐŞLEMLER: 
 
Akaryakıt istasyonunda günlük operasyonel işlemler, her gün içinde kısmen STAWIZ den 
, kısmen manuel olarak yapılacak işlemler ve kontrolleri kapsar. Bu işlemler dört ana 
grupta toplanır. 
 
a- Merkez bağlantı kontrolu 

 
b- Alarm durum kontrolu 

 
c- Tank stok kontrolu 

 
d- Günsonu sistem raporu 

 
 

A- Merkez Bağlantı Kontrolü: 

Bilindiği üzere 25.01.2012 tarihli EPDK kurul kararı uyarınca , istasyon otomasyon sistemi 

vasıtasıyla oluşan ve EPDK ya transfer edilen tabloların iletiminden bayiler de müştereken 

sorumlu hale gelmiştir. Bu sebeple bu tabloların iletimi son derece önemli  olup , bu 

transferlerin sağlanması da otomasyon sisteminin aktif durumda iken dağıtım şirketi merkez 

bağlantısının mevcut olması ile sağlanabilir.  

Otomasyonun aktif olduğunu ,  aşağıda resmi gözüken USC ( Unimep Saha Kontrol ) 

ünitesinin açık olması ve üzerinde resimdeki gibi parametrelerinin gözükmesi ile 

anlaşılmaktadır. Gün başında yapılacak ilk işlem bu panonun kontrolü olmalıdır. 

 
 



Merkez bağlantısı olmaması durumunda ise ; bu saha kontrol ünitesinden periyodik olarak 

(30 saniyede bir)  bip sesi ile “merkez bağlantısı yok” uyarısı gelir. 

Merkez bağlantısının olmamasının bir diğer belirtisi de , eğer bilgisayar otomasyona 

bağlanmış ise , bu bilgisayar üzerinden Stawiz ana sayfaya girilemez. 

Bu durumda sistemin bağlı olduğu modem kontrol edilmesi gereklidir, sorun giderilemez ise 

MEPSAN ÇAĞRI ( 444 67 76 ) merkezi aranmalıdır. 

 

B- Alarm Durum Kontrolü: 

Gün içinde yapılması gereken önemli konulardan biri de mevcut alarm durumunun kontrol 

edilmesidir. Tanklarda su seviyesinin yükselmesi , Ürün seviyesinin çok düşmesi ya da taşma 

tehlikesi yaratacak seviyede yükselmesi tehlikesine karşı otomasyon sisteminde ayarlı kritik 

seviyelerin aşılması durumunda hem STAWIZ yazılımında hem de  USC üzerinde sesli alarm 

ikazı belirir.  STAWIZ den ise izleme ekranından “Tüm tanklar” sekmesinden tanklar açılarak 

gözlemlenebilir. Bu durumda ilgili ikaza ait duruma göre önlem alınır.( İlgili tanktan yakıt 

satışını durdurmak , su yüksek ise suyu tanktan boşaltmak gibi.) 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C- Akaryakıt stok kontrolü : 

Đstasyonlarda Akaryakıt Stok Kontrolü: 

Akaryakıt istasyonlarında akaryakıt stok kontrolünün düzgün yapılmasının ĐSEÇ anlamında büyük 
önemi vardır. Bu işlemin düzgün bir prosedüre uygun yapılmaması durumunda birçok tehlike ile 
karşı karşıya kalabiliriz. Bu tehlikelerin en önemlisi çevre kirliliği ve sonucunda itibarımızın 
etkilenmesidir. Ayrıca kontrol edemediğimiz akaryakıt kaçaklarının boş alanlarda akaryakıt buharı 
oluşturması nedeni ile patlama ve yangın tehlikesi yaratması diğer bir etkidir. Bu nedenle stok 
yönetimi işleminden istasyon müdürü, vardiya amiri, bölge satış müdürü ve satış müdürü doğrudan 
sorumludur. 

Bu Kalıcı Rehberde, stok kontrol yönetimini yapmakla, sorumlu herkesin uyması gereken işlemler 
anlatılmaktadır. Rehberin Amacı; Yerel Yasalara Uymak,  Genel Đş prensiplerini ve taahhütlerini 
Yerine Getirmek, Aynı Zamanda Güvenli Olmayan Koşullardan / Durumlardan Ve Davranışlardan 
Gelecek Tehlikeleri Mümkün Olan En Az Düzeye Đndirmektir. 

Akaryakıt Stok Yönetimi ve Analizinin Faydaları nelerdir? 

• Stok beyanlarında kolaylık sağlar. 
• Tankların fazla doldurulması nedeniyle oluşabilecek taşmaları önler. 
• Emniyet ve çevre ile ilgili sorunlar nedeniyle istasyonun kapanmasını veya faaliyetinin 
durdurulmasını önler. 
• Akaryakıt kaçaklarının saptanmasına, yanlış ürün dolumunu tespit etmeye ve çevreye verilecek 
zararın en aza indirgenmesine yardımcı olur. 
• Envanter farklılıklarının belirlenmesinde kolaylık sağlar. 
• Ürün devir hızının izlenmesini kolaylaştırır. 
• Dolum miktar ve zamanlamasının tespitine yardımcı olur. 
• Fatura hataları ve hırsızlık girişimlerinin saptanmasını kolaylaştırır. 
• Müşteriye satılan akaryakıt kalitesini garanti eder. 

TANK STOK KONTROLU : 

Tank stok kontrolü iki türlü yapılabilir ;  

Birincisi klasik olarak yapılan ölçüm çubuğu ile , ikincisi tank otomasyon sistemi ile. 

1-Ölçüm Çubuğu ile yapılacak ise,ölçü çubuğu 

• Temiz ve emin bir yerde saklanmalıdır. 
• Yeraltı tankı içinde kesinlikle bırakılmamalıdır. 
• Her kullanımdan önce sayıların iyi görünebilmesi için temizlenmelidir. 
• Mat siyah, pirinç veya ahşap levha üzerine perçinlenen metreler ölçüm için çok kullanışlıdır. 

Su Ölçümü 



Bunun için ölçü çubuğunun ucuna yaklaşık 15 cm su macunu sürülür (emiş borusu, tank dibi 
mesafesi genellikle 8 cm’dir). Su ölçümü, tankların ters eğimli (daha alçak) bölümünden ve ölçüm 
menholünden yapılmalıdır. Ölçü çubuğu tanka yavaşça daldırılır ve çıkartılır. Ölçülen su miktarı 
yakıt stoğundan düşülür. Su miktarı 2.5 cm’den yüksekse suyun çekilmesi sağlanmalıdır. 

 

 

 

Yapılan ölçümün değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar; 

Her bir tankın kalibrasyonlarının doğru olduğundan ve her bir tankın bu doğrultuda kendisine ait 
cetvellerinin istasyonda bulunduğundan emin olunmalı . Ayrıca ölçümleri doğru işaretlenmiş ve 
cetvel ile uyumlu bir ölçüm çubuğu ile yapmalıyız 
Tank dolum ağızları ve ölçüm kapaklarının kilitli olduğundan emin olmalıyız. 
Tüm dolum ağızlarının ürün cins etiketlerinin doğru bir şekilde takılı olduğunu görmeliyiz. 
Aynı üründen birden fazla tank varsa bu tanklar mutlaka ayrılmış olması önerilir, şayet tanklar 
herhangi bir sifon veya manifolt ile birbirlerine bağlantı yapılmış ise bu tanklar bir tank olarak 
düşünülecektir.  
Tankların su kontrol ölçümleri stok yönetiminin önemli bir parçasıdır ve mal alımlarının dışında 
günlük yapılmasında yarar vardır. Her ölçüm mutlaka kayıt altına alınmalıdır. 
 

AKARAYAKIT İSTASYONU SU KONTROL ÇİZELGESİ 



 
 
 

2-STAWIZ TANK OTOMASYONU ÜZERĐNDEN STOK KONTROLU 

 

 
 



1-2-3-4  varsayılan şifredir. 1 saniye aralıklarla basılır ve menülere giriş izni 

alınır. 
 

 
 

Şifre girildikten sonra 30 saniye içinde..  
“1”  tuşuna basıldığında 1 nolu takın ürün seviye bilgilerini 
Tekrar “1” tuşuna basıldığında 2. Takın bilgileri 

Tekrar”1” tuşuna basıldığında 3. Tankın seviye bilgileri görüntülenir. 
Tanımlı olan tank sayısına kadar 1 tuşuna basılarak görüntülenebilir. 

 
İşlem bittikten sonra.. 

“*”  tuşuna basılırsa ana ekrana dönülür. Tekrar girmek başka bir işlem yapmak 
için şifre girmek gerekmektedir. 
 

“menü” tuşuna basılırsa , bir önceki menüye çıkar ama bu sefer şifre tekrar 
girmek gerekmez. 

Eğer sisteme bilgisayar da bağlı ise stawiz menülerinden izleme ekranı ve tüm 
tanklar seçilerek de , tanklar online olarak gözlemlenebilir. 

 

Ölçülen değerler aşağıdaki tabloya günlük olarak işlenir. 



 

 
 

Kapanış Stoğu: 

 
Stok ölçümü bölümünde belirtildiği şekilde kapanış stoğu belirlenir. Her vardiyanın kapanış stoğu 
sonraki vardiyanın açılış stoğu olarak kaydedilir.  

Formdaki formülle kayıp ve kazanç hesaplanır: Sonuç eksi (-) çıkarsa kazanç, artı (+) çıkarsa kayıp 
vardır. 

Dikkat! Satış ve stok rakamları aynı anda alınmalıdır. 

Sistemin sağlıklı çalışması, verilerin düzenli alınıp işlenmesine bağlıdır. Verilerin kim tarafından 
alınacağı ve sorumluluğu açık olarak belirtilmelidir. Günlük yapılan bu ölçümler, Günlük Envanter 
Formu’na kaydedilir. 

Kayıtların Analizi: 

 
Günlük kayıtlar dikkatle incelendikten sonra haftalık formlara ve daha sonra aylık sonuçlar yıllık 
formlara işlenmelidir. Bu kayıtlardan büyük bir kayıp kolayca görülebilir. Ancak, küçük ama sürekli 
bir kayıp (sıcaklık değişiklikleri, ölçüm hataları gibi) önceki bölümlerde belirtilen nedenlerle gözden 
kaçabilir. Bu tür kayıpları belirlemek için daha uzun süreli (haftalık, aylık) kayıtların incelenmesi 
gerekir. Basit bir kural olarak 5 gün arka arkaya kayıp oluşursa mutlaka önlem alınmalıdır. Gerek 
günlük, gerekse haftalık kayıtlarda olağandışı kayıplar görülürse derhal sebebi araştırılmaya 
başlanmalı ve ilgili Mıntıka Müdürü bilgilendirilmelidir.  

Normal Bir Đstasyonda Kayıplar 



 
Kayıplar düzenli bir dağılım göstermekte ve genel olarak yapılan araştırmalarda normal kayıp 
ortalaması % ± 0.5 civarında olmaktadır. Ancak kayıp oranları hava sıcaklığına göre değişecektir. 
Motorinde kayıp oranları benzine göre daha düşüktür. 

 

 
Grafik 1: Normal Kayıp Grafiği  

 
 

 

Ölçüm Hataları 

 
Ölçü çubuğunun okuma hataları ürün kaybına neden olmaz ancak kayıtlarda sapma meydana 
getirir. Belirli bir zaman aralığında kayıplar ve kazançlar eşitlenir. 

Bir günlük yüksek bir kayıp, ölçüm hatasından olabileceği gibi bir sızıntıdan, hırsızlıktan veya 
müşteriye eksik ürün vermekten kaynaklanabilir. Bu durumda ölçümler daha sonraki günlerde 
fazlalık göstermez. 

 



 

 
Grafik 2: Ölçüm Hataları Grafiği  

 

Pompa Sayacı Kayıpları 

Pompa kayıpları, hatalı kalibrasyon veya aşınma nedeniyle sayaç ayarının bozulmasıyla meydana 
gelir. Totalizörde meydana gelecek hatalar da benzeri sonuç verir.Kayıp pompadan kaynaklanıyorsa 
sayacın ayarlanması ile ölçümler normale döner. Kayıp sızıntıdan kaynaklanıyorsa artan kayıp 
tekrar görülür. Bu durumda tanklar ve tesisatlar derhal gözden geçirilmelidir.  

 



 

 
Grafik 3: Ayarı Bozuk Pompada Kayıp Grafiği  

 
 

D- Günsonu Sistem Raporu 

MEPSAN STAWIZ OTOMASYON SĐSTEMĐ GÜN SONU RAPORLARI: 

Đstasyon yönetiminde en önemli başlangıç raporu Mepsan Stawiz otomasyon sisteminin ürettiği 24 
saatlik zaman dilimi üzerinden GÜN SONU raporudur. 

Gün sonu raporu en kullanışlı yönetim bilgilerini sunar. Her gün bu raporun bilgisayar üzerinden 
alınıp incelenmesi gerekmektedir. 

Raporun ilk bölümü Satış tipine göre özet rapor sayfası ; 

GÜNSONU RAPORU - AKKÖPRÜ PETROL (29.02.2012 00:59:22 - 01.03.2012 00:01:22)  

SATIŞ TĐPĐ 

SATIŞ TĐPĐ SATILAN LĐTRE SATIŞ MĐKTAR 

POMPACI (593) 7302.30 LT 20420.05 TL 

-- KURSUNSUZ95 (70) --  439.85 LT  1915.49 TL  

-- LPG (373) --  4510.18 LT  9788.23 TL  

-- MOTORIN (150) --  2352.27 LT  8716.33 TL  

TOPLAM 7302.30 LT 20420.05 TL 



Otomasyonda Pompacı tanıma sistemi mevcut ise Her bir pompa görevlisinin yaptığı 
satışların 24 saatlik rapor gün sonu raporda belirir. 

POMPACI 
POMPACI SATILAN LĐTRE SATIŞ MĐKTAR 

AHMET YAKIŞIKLI (78) 666.15 LT 1557.96 TL 

-- KURSUNSUZ95 (6) --  22.94 LT  100.00 TL  

-- LPG (64) --  604.52 LT  1311.96 TL  

-- MOTORIN (8) --  38.69 LT  146.00 TL  

BURHAN KILIÇ (113) 1498.81 LT 3840.16 TL 

-- KURSUNSUZ95 (13) --  112.32 LT  489.00 TL  

-- LPG (80) --  1172.79 LT  2545.17 TL  

-- MOTORIN (20) --  213.70 LT  805.99 TL  

HARUN UYSAL (38) 483.26 LT 1252.90 TL 

-- KURSUNSUZ95 (6) --  29.49 LT  128.44 TL  

-- LPG (26) --  366.51 LT  795.41 TL  

-- MOTORIN (6) --  87.26 LT  329.05 TL  

HÜSEYĐN BAĞDU (102) 1079.78 LT 2938.12 TL 

-- KURSUNSUZ95 (13) --  74.21 LT  323.19 TL  

-- LPG (64) --  735.43 LT  1596.10 TL  

-- MOTORIN (25) --  270.14 LT  1018.83 TL  

ĐSKONTO-1 (41) 1015.79 LT 3728.36 TL 

-- MOTORIN (41) --  1015.79 LT  3728.36 TL  

SEDAT TUTUŞ (42) 432.25 LT 1179.54 TL 

-- KURSUNSUZ95 (9) --  67.75 LT  295.00 TL  

-- LPG (26) --  306.18 LT  664.54 TL  

-- MOTORIN (7) --  58.32 LT  220.00 TL  

SERKAN KULOĞLU (31) 429.81 LT 1046.42 TL 

-- KURSUNSUZ95 (6) --  41.33 LT  180.00 TL  

-- LPG (23) --  373.90 LT  811.42 TL  

-- MOTORIN (2) --  14.58 LT  55.00 TL  

SERVĐS (23) 522.57 LT 1918.10 TL 

-- MOTORIN (23) --  522.57 LT  1918.10 TL  

VEDAT DAĞ (125) 1173.88 LT 2958.49 TL 

-- KURSUNSUZ95 (17) --  91.81 LT  399.86 TL  

-- LPG (90) --  950.85 LT  2063.63 TL  

-- MOTORIN (18) --  131.22 LT  495.00 TL  

TOPLAM 7302.30 LT 20420.05 TL 

 

 

 

 



Ürün bazında 24 saatlik rapor: 

ÜRÜNLER     
ÜRÜN SATILAN LĐTRE SATIŞ MĐKTAR 

MOTORIN (150) 2352.27 LT 8716.33 TL 

KURSUNSUZ95 (70) 439.85 LT 1915.49 TL 

LPG (373) 4510.18 LT 9788.23 TL 

TOPLAM 7302.30 LT 20420.05 TL 

Raporun en önemli bölümü , tabanca total farkları ile , satış miktarlarının karşılaştırıldığı 
son iki sütundur. FARK ve SATIŞ MĐKTAR kısmı her tabanca için aynı ise, yukarıdaki 
raporlar dahil pompa satışını ilgilendiren tüm raporlar doğru olduğu anlamına gelir. Fark 
var  ve FARK sütunu daha büyük ise , aktarılmamış satış veya pompa manual durumunda 
satış var anlamına gelir ve bunu takip etmek ve MEPSAN ÇAĞRI MERKEZĐ ni aramak 
gereklidir. 

TABANCA TOTALLERĐ 

POMPA TABANCA ÜRÜN BAŞLANGIÇ BĐTĐŞ FARK SATIŞ MĐKTAR 

1 1 MOTORIN 160997.19 LT 161249.84 LT 252.65 LT 252.65 LT 

1 2 KURSUNSUZ95 28638.92 LT 28700.94 LT 62.02 LT 62.02 LT 

1 3 MOTORIN 111605.19 LT 111605.19 LT 0.00 LT 0.00 LT 

1 4 KURSUNSUZ95 257.00 LT 257.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

2 1 KURSUNSUZ95 280.00 LT 280.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

2 2 MOTORIN 44077.09 LT 44077.09 LT 0.00 LT 0.00 LT 

2 3 KURSUNSUZ95 5949.98 LT 5954.57 LT 4.59 LT 4.59 LT 

2 4 MOTORIN 75166.36 LT 75259.86 LT 93.50 LT 93.50 LT 

3 1 MOTORIN 120298.61 LT 120446.40 LT 147.79 LT 147.79 LT 

3 2 KURSUNSUZ95 39604.07 LT 39666.09 LT 62.02 LT 62.02 LT 

3 3 MOTORIN 80427.14 LT 80427.14 LT 0.00 LT 0.00 LT 

3 4 KURSUNSUZ95 1905.00 LT 1905.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

4 1 KURSUNSUZ95 2108.00 LT 2108.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

4 2 MOTORIN 89152.99 LT 89152.99 LT 0.00 LT 0.00 LT 

4 3 KURSUNSUZ95 29447.85 LT 29447.85 LT 0.00 LT 0.00 LT 

4 4 MOTORIN 146508.61 LT 146508.61 LT 0.00 LT 0.00 LT 

5 1 MOTORIN 196570.05 LT 197093.41 LT 523.36 LT 523.36 LT 

5 2 KURSUNSUZ95 85565.97 LT 85668.64 LT 102.67 LT 102.67 LT 

5 3 MOTORIN 150603.66 LT 150603.66 LT 0.00 LT 0.00 LT 

5 4 KURSUNSUZ95 235.00 LT 235.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

6 1 KURSUNSUZ95 252.00 LT 252.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

6 2 MOTORIN 172936.40 LT 172936.40 LT 0.00 LT 0.00 LT 

6 3 KURSUNSUZ95 50194.06 LT 50269.86 LT 75.80 LT 75.80 LT 

6 4 MOTORIN 255069.70 LT 255782.18 LT 712.48 LT 712.48 LT 

7 1 MOTORIN 96638.18 LT 96988.32 LT 350.14 LT 350.14 LT 



7 2 KURSUNSUZ95 41792.30 LT 41872.72 LT 80.42 LT 80.42 LT 

7 3 MOTORIN 71809.02 LT 71809.02 LT 0.00 LT 0.00 LT 

7 4 KURSUNSUZ95 238.00 LT 238.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

8 1 KURSUNSUZ95 253.00 LT 253.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

8 2 MOTORIN 58069.78 LT 58069.78 LT 0.00 LT 0.00 LT 

8 3 KURSUNSUZ95 19867.55 LT 19919.88 LT 52.33 LT 52.33 LT 

8 4 MOTORIN 77765.64 LT 78037.99 LT 272.35 LT 272.35 LT 

9 1 LPG 74705.91 LT 76170.87 LT 1464.96 LT 1464.96 LT 

10 1 LPG 63803.13 LT 65217.61 LT 1414.48 LT 1414.48 LT 

11 1 LPG 430736.42 LT 431464.28 LT 727.86 LT 727.86 LT 

12 1 LPG 392581.33 LT 393484.21 LT 902.88 LT 902.88 LT 

Gün sonu raporunda tanklarla ilgili kısımlar kontrol edilmelidir. Manifoltlu çalışma 
durumunda tank bazında farklar olabilir ancak aşağıda ürün bazında farkların SATIŞ 
miktarına oranı 3%  ü geçmemelidir.(Tank kalibrasyonlarından sonra) 

TANK 

ADI ÜRÜN 
BAŞLANGIÇ 
HACĐM 

BĐTĐŞ HACĐM 
DOLUM 
HACMĐ 

BAŞLANGIÇ - BĐTĐŞ 
+ DOLUM HACMĐ 

SATIŞ MĐKTAR FARK 

1 MOTORIN 24336.00 LT 21427.00 LT 0.00 LT 2909.00 LT 2352.27 LT -556.73 LT 

2 MOTORIN 1669.00 LT 1669.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

3 MOTORIN 17685.00 LT 18295.00 LT 0.00 LT -610.00 LT 0.00 LT 610.00 LT 

4 MOTORIN 1081.00 LT 1081.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

5 MOTORIN 302.00 LT 309.00 LT 0.00 LT -7.00 LT 0.00 LT 7.00 LT 

6 KURSUNSUZ95 12038.00 LT 11601.00 LT 0.00 LT 437.00 LT 439.85 LT 2.85 LT 

7 KURSUNSUZ95 1.00 LT 1.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

8 KURSUNSUZ95 1.00 LT 1.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 0.00 LT 

ÜRÜNLER 

TOPLAM MOTORIN 45073.00 LT 42781.00 LT 0.00 LT 2292.00 LT 2352.27 LT 60.27 LT 

TOPLAM KURSUNSUZ95 12040.00 LT 11603.00 LT 0.00 LT 437.00 LT 439.85 LT 2.85 LT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2- OLUŞUMA BAĞLI ĐŞLEMLER: 
 
a- Pompa fiyatı değiştirmek 

 
b- Akaryakıt tank dolum ve teslim alınması 

 
A- Pompa Fiyatını değiştirmek : 

 
Pompa fiyatı USC panosu ya da STAWIZ ekranından değiştirilebilir. 
 

 
 
Şifre girildikten sonra 30 saniye içinde .. 
 
“3”  tuşuna basıldığında, tanımlı her ürün için fiyatlar sırası ile belirir. “+” butonu ile fiyat 
arttırılır.  
“-“ butonu ile azaltılarak istenilen fiyata getirilir “3” butonuna tekrar basılarak diğer ürüne 
geçilir ve te 4,- butonları ile ayarlama yapılır.  
“Enter” tuşuna basıldığında pompalara otomatik olarak fiyat gider. 
 

 
 
 
İşlem bittikten sonra.. 
 
“*”  tuşuna basılırsa ana ekrana dönülür. Tekrar girmek başka bir işlem yapmak için şifre 
girmek gerekmektedir.  
“menü” tuşuna basılırsa , bir önceki menüye çıkar ama bu sefer şifre tekrar  
girmek gerekmez. 
 
 



B- Tank Dolum ve Akaryakıtın Teslim Alınması 

Dolum başlatacak ve gerekli ölçümleri yapacak sorumlu kişinin bu konuda mutlaka eğitim sertifikalı 
olması sağlanmalı ve bu eğitim kayıtlarını da istasyonda bulundurmalıdır. 

Akaryakıtın Teslim Alınması 

 Akaryakıt tankerinin istasyona geliş saatleri iş yoğunluğunun az olduğu dönemlere getirilmesi, 
mümkünse gece vaktinde mal alımları sağlanmalı. Stok kontrol yönetimi için tutarlılığın sağlanması 
ve doğruluk oranın yükseltilmesi amacıyla bu mutabakatlar hergün aynı saatlerde yapılmalıdır.  
Akaryakıt tankeri akaryakıtı tanklara boşaltım esnasında ilgili tanka bağlı 
pompalardan/tabancalardan satış yapılmamalıdır. Pompa numaratörleri kayıt edilmelidir.  

 Akaryakıt tankeri mal boşaltmadan önce tanklar seviyeleri USC panosundan veya STAWIZ 
üzerinden  ölçümleri yapılmalı ve kaydedilmeli(Tablo 4a).  

 
Đrsaliye mutlaka kontrol edilmeli gelen ürün cinsleri ile irsaliyenin tutarlılığı 
karşılaştırılmalı,mühürler kontrol edilmeli ve doğru tanklara bağlantılar yapılmalıdır(herbir tankın 
dolumu ayrı ayrı yapılmalı- aynı andan olmamalı). Bu esnada istasyon sorumlusu mutlaka doluma 
nezaret etmelidir . 

GÜNLÜK AKARYAKIT ĐKMAL FORMU 

 

Dolum sona erdikten sonra USC üzerinden veya STAWIZ üzerinden tanklar tekrar ölçülmeli ve 
kaydedilmelidir. Su kontrolleri de ihmal edilmemelidir. Sonuçlar irsaliye ile de karşılaştırılıp dolum 
esnasında herhangi bir kaçağın olup olmadığı da tespit edilmelidir.  

USC  dolumu otomatik olarak algılayabilir. Ancak , manual başlatılan dolum değerlerinde daha 
yüksek doğruluk sağlanabilir. Bu sebeple eğer mümkünse ve dolum manual olarak başlatılıp 
bitirilmelidir. 



Manuel doluma başlamak 

 
Tanklarda otomatik dolum algılamak yerine manual dolum başlatmak istenirse,  

ilgili tank görüntülenirken “+” tuşuna basarak dolum başlatılabilir. 

 

 

 

 
 
 
Dolum esnasında , dolum yapılan tank pompalar vasıtası ile satış yapması istenmez ise 

aşağıda beliren ekrana “hayır=  0”  a basılır .  

İstenirse “evet=1” tuşuna basılır. 

 

 
 

Elde edilen sonuçlar (tank ölçümleri ve pompa totalizatörleri) bir önceki mal teslimatı ile 

karşılaştırılmalı (vardiya değişiminde yapılan ölçümler ile de kontrol amaçlı yapılabilir) ve 

sonuçlar akaryakıt kontrol tablosuna günlük olarak işlenmelidir . 
Pompa Transferleri ve Kalibrasyon Süreci 

Aktarma işlemleri için kabul ettiğimiz akaryakıt stok sistemi içinde yer almalı ve işlenmelidir(yanlış 
dolumlar, tabanca kalibrasyonları , numune alımları vb.)  
 

Transferler : 

Pompa ölçü ayarlarında, test için pompadan alınan ürün aynı tanka geri dökülmelidir. Bu miktar, 
formda ilgili tankın transfer hanesine artı (+) olarak kaydedilir. Eşdeğer miktar pompa transfer 
hanesine eksi (-) olarak kaydedilerek dengelenir. 
Tanktan tanka direkt transferlerde aktarılan miktar, ürün çekilen tanka eksi (-), ürün olan tanka 
artı (+) kaydedilerek dengelenir. 



3- PERĐYODĐK ĐŞLEMLER 
 

a- Pompa  Tabanca kalibrasyonları 
 
b- EPDK tabloları , dış satışların girilmesi, mutabakat 

 
A- Pompa tabanca kalibrasyonları 

 
Pompa kalibrasyonlarının periyodik olarak ölçümlerinin yapıldığından (15 günde bir istasyon 
yetkililerince, belirlenmiş müteahhitlerce ve yıllık olarak sanayi ve ticaret bakanlığınca) emin 
olmayız ve ilgili belgeleri istasyonda bulundurmalıyız . 
 
Pompa tabanca  totalizatörlerinin (mekanik ve elektronik) çalışıyor olduğunu görmeli ve test 
etmeliyiz 
Pompa ölçeklerini yaparken 20lt lik ölçü kapları ile yapmalı ve sapma miktarını +-%0.25 e göre 
ayarlamalıyız.  
 
Pompa içlerinde akaryakıt sızıntısı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli  
Đstasyonda ilgili tank ve tesisat sistemini gösterir çizimleri mutlaka bulundurmalıyız. 
 
 

 

 



TABANCA KALĐBRASYON FORMU 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



B- EPDK tabloları, dış satışlar , mutabakat 
Periyodik olarak yapılacak işlemlerin arasında en önemlisi Epdk  mutabakat ve 
Dış satışların girilmesidir. Geçen ayın tüm verileri ve mutabakatlar en geç bir 

sonraki ayın 10. Gününe kadar yapılıp merkezle mutabakatın tamamlanması 
gerekmektedir. 
 
1- BÖLÜME GĐRĐŞ: 
 

 
Stawiz kullanıcı menüsünde bulunan ĐŞLEMLER başlığı 

altındaki EPDK MUTABAKAT seçilerek girilir. Bu bölümü, EPDK 
ĐŞLEMLERĐ yetkisi olan kullanıcılar görebilir ve girebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- MUTABAKAT DÖNEMĐ 
 
EPDK BAYĐ MUTABAKAT 
ekranı gelir. Bu ekranda 
kullanıcının yetkili olduğu 
istasyonların dönemleri 
listelenir. Đsteğe göre kapalı 
veya açık dönemler 
listelenebilir. 
 
 
 

Listede yer alan sarı renkli satırlardaki dönemler kapatılmıştır. Sadece görüntüleme ve 
yazdırma işlemi yapabilirsiniz. Açık olan dönemlerin yanında bulunan DETAY linkine 
tıklayarak mutabakat işlemlerine geçiş yapabilirsiniz. Eğer bu listede istediğiniz 

dönem yok ise  YENĐ KAYIT butonuna basarak dönem açmalısınız. 
 
 



 
 
 
 
3- EPDK MUTABAKAT DÖNEMĐ – YENĐ KAYIT 

 
Sadece içinde bulunulan ay için dönem açılabilir. Đstasyonu seçip KAYIT 

butonuna tıklayınız. 
 

 
 
4- EPDK BAYĐ MUTABAKAT DÖNEMĐ – DETAY 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Bayi, işlem yapmak istediği dönemin detayına tıkladığında, dönemin özeti 

karşısına çıkar. Bu özet tabloda gözüken FARK, sıfır veya sıfıra yakın olmak 
zorundadır. Bunun nasıl yapılacağı anlatılacaktır. 

 
 



Dönem açık olduğu müddetçe eklemeler,silmeler, eşleştirmeler yapılabilinir. 
Dönem kapalı iken sadece görüntüleme yapılabilir.  
 
 
5- DAĞITIM FĐRMASI ĐRSALĐYELERĐ 
 

 
 

GÖRÜNTÜLE butonuna tıklandığı zaman, dağıtım firması tarafından bayi; kendi 
istasyonuna, sabit köy pompasına veya seyyar köy pompasına kesilmiş irsaliyeleri, 
ürün bazında toplam olarak görüntüleyebilir.  
 

 
 Bu listede eksik veya fazlalık olması durumunda bayi, dağıtım firması ile 
irtibata geçmelidir. Đrsaliye kayıtları bir veya iki gün içerisinde kayıtlara düşebilir. 
 
 
 
 
6- ĐADE ĐRSALĐYELERĐ 
 

 
 
 GÖRÜNTÜLE butonuna tıklandığı zaman, dönem içerisinde bayinin dağıtım 
firmasına iade ettiği yakıtın irsaliye bilgisini, ürün bazında toplam olarak görüntüler. 
Eğer bu iade irsaliyesinde bir yanlışlık var ise SĐL butonunu tıklayıp, irsaliyeyi silebilir. 
 

 
 

 
 EKLE butonuna tıklandığı zaman, bayinin dağıtım şirketine düzenlemiş olduğu 
irsaliyeyi sisteme girmesini sağlayacak ekran ile karşılaşır. Đrsaliye başlık bilgileri 
eksiksiz doldurulmalıdır.  
 



 
 
 
DAĞITICI ĐRSALĐYE NO alanına numara yazılmaya başlanıldığı anda o numara 

ile eşleşen irsaliyeler görüntülenir. Bayi görüntülenen irsaliye numarasını seçerek 
işleme devam eder ve KAYIT butonuna tıklar. Daha sonra irsaliye kalem bilgilerini de 
doldurup KAYIT butonuna tıklayarak iade irsaliyesi kayıt işlemini bitirir. 

 
 
 
7- EŞLEŞTĐRĐLEN DOLUM KAYITLARI 
 
 

 
 EŞLEŞTĐR butonuna tıklandığı zaman, dönem içerisinde bayinin kendi 
istasyonuna veya sabit köy pompasına yapılan dolumlar listelenir. Eşleştirilen dolum 
kayıtları işaretlenmiş olarak gözükür ve dağıtıcının irsaliye numarası listelenir. Eğer 
dolum kayıtları dönem ile eşleştirmek isteniyorsa, sol taraftaki kutucuk işaretlenir. 
Daha sonra irsaliye seçim ekranında, dağıtıcı firma irsaliyesi seçilerek eşleştirme 
tamamlanmış olur. Eğer daha önce eşleştirilmiş dolum kaydı, eşleştirmeden 
çıkarılmak istenirse sol taraftaki kutucuktan işaret kaldırılır. 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
8- ĐSTASYON DIŞI SATIŞLAR 
 

 
 
  

GÖRÜNTÜLE butonuna tıklandığı zaman, dönem içerisinde istasyon dışı yapılan 
satışlar listelenir. Eğer bu istasyon dışı satış yanlış ise SĐL butonuna tıklanarak 
silinebilir. 
 
 

 
  

EKLE butonuna tıklandığı zaman, bayinin istasyon dışı satış faturasını sisteme 
kaydetmesini sağlayacak ekran ile karşılaşılır. Fatura başlık bilgileri eksiksiz 
doldurulmalıdır. 

 
 

 



DAĞITICI ĐRSALĐYE NO alanına numara yazılmaya başlanıldığı anda o numara 
ile eşleşen irsaliyeler görüntülenir. Bayi görüntülenen irsaliye numarasını seçerek 
işleme devam eder ve KAYIT butonuna tıklar. Daha sonra fatura kalem bilgilerini de 
doldurup KAYIT butonuna tıklayarak satış faturası kayıt işlemini bitirir 

 

 
 
 
 
 
9- EŞLEŞTĐRĐLEN SEYYAR KÖY POMPASI SATIŞLARI 
 

 
 
 EŞLEŞTĐR butonuna tıklandığı zaman, dönem içerisinde bayinin seyyar köy 
pompasından yaptığı satışlar listelenir. Eşleştirilen satış kayıtları işaretlenmiş olarak 
gözükür ve dağıtıcının irsaliye numarası listelenir. Eğer satış kayıtları dönem ile 
eşleştirmek isteniyorsa, sol taraftaki kutucuk işaretlenir. Daha sonra irsaliye seçim 
ekranında, dağıtıcı firma irsaliyesi seçilerek eşleştirme tamamlanmış olur. Eğer daha 
önce eşleştirilmiş dolum kaydı, eşleştirmeden çıkarılmak istenirse sol taraftaki 
kutucuktan işaret kaldırılır. 
 

 
 
 



 
 
 
 
10- TRANSFERLER 
 
 Ana bayi, sabit köy pompasına veya seyyar köy pompasına yakıt ikmalinde 
bulunmak isteyebilir. Bu ikmali pompadan veya tanktan çekerek yapar. Bu işleme 
transfer denir. EPDK sistemine günlük olarak gönderiliyor olmasından dolayı, bu 
bilgilerin günlük olarak girilmesi gereklidir.  

 

 
GÖRÜNTÜLE butonuna tıklandığı zaman, dönem içerisinde ana istasyondan, 

sabit veya köy pompasına yapılan transferler listelenir. Eğer bu transferlerde yanlışlık 
var ise SĐL butonuna tıklanarak silinebilir. 

 
 

 
 EKLE butonuna tıklandığı zaman, bayinin transfer kayıtlarını girmesini 
sağlayacak ekran ile karşılaşılır. Burada en üstte ana istasyon seçilir. Bu seçim 
yapılınca, ana istasyona bağlı sabit ve seyyar köy istasyonları otomatik olarak 
TRANSFER EDĐLEN ĐSTASYON bölümünde listelenir. Transfer tipi seçimi EPDK 
gönderilen veriler için önemlidir. Ürün seçimi, transfer miktarı ve transfer tarihi 
girilerek, istenirse açıklama da yazılarak KAYIT butonuna basılır. 
 
 

 
 
 



11- DÖNEM KAPATMA 
 
 Bayi, yukarıda anlatılanlar ışığında gerekli işlemleri yaptıktan sonra, dönemi 
takip eden ayın 3.gününe kadar dönemi kapatmalıdır. Dönem kapatılırken, dağıtım 
firmasına aktarılmak istenen açıklamalar var ise özet ekranın altındaki açıklama alanı 
doldurulabilinir. Daha sonra DÖNEMĐ ONAYLA ve KAPAT butonu tıklanır. Đki defa 
onay sorusundan sonra bayi dönemi kapatmış olur. Dönem kapatma işleminden 
sonra, dönem ile ilgili hiçbir işlem yapılamaz. 
 Dönem kapatıldıktan sonra özet ekranda yazıcı simgesi aktif hale gelir. Bayi, 
her ana istasyon için, kapatılan dönem özeti çıktısını yazıcıdan çıkarıp, bu çıktıya 
istasyon dışı satış faturalarının birer kopyasını ekler ve dağıtım firmasına gönderir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12- DÖNEM ÖZETĐ ÇIKTISI 
 
 

 
 
13- DÖNEMĐ YENĐDEN AÇMA 
 
 Bayi, herhangi bir nedenle yanlışlıkla dönemi kapatmış ve belgelerde 
düzenleme yapması gerekiyor ise, dönem EPDK ya gönderilmeden yeniden açılabilir. 
Eğer dönem yeniden açılıp, gerekli düzenlemeler yapılıp tekrar kapatılırsa, dönem 
özeti çıktısı yeniden yazıcıdan çıkarılıp dağıtım firmasına gönderilmelidir. 
 

 
 
 
 
 

                    



                
4- TANK KAL ĐBRASYONU: 

 
Tank kalibrasyonlarının doğru olması oluşacak günsonu raporları, EPDK tabloları , 
Popa  satış /tank hareket değerlerinin tutarlılı ğı için son derece önemlidir. Bu sebeple 
tankların hepsi sırası ile kalibre ettirilmelidir. 
 
Kalibrasyon talebinin yapılması 
 
Bu kitapçığın arka tarafında bulunan “Kalibrasyon Talep Formu” eksiksiz bir şekilde 
doldurularak 0.332.2390707 numaralı faksa gönderilir. 
Form daha sonra kalan tanklarınız için de kullanabilmek amacı ile   doldurmadan 
önce çoğaltılması gereklidir. 
 
Formda ismi ve imzası olan kişi istasyonun sahibi olmalıdır. 
 
Yeni form temin etmek ya da göndermiş olduğunuz faksın tarafımıza ulaştığını  teyit 
etmek amacı ile 444MPSN numaralı çağrı merkezimizi aranabilir. 
 
Eksik doldurulan formlar işleme alınmayacaktır. 
 
Kalibrasyon formunda vermiş olduğunuz bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu verilerin 
yanlış olmasından dolayı ortaya çıkacak durumlardan istasyon sahibi sorumludur. 
 
 

1. Kalibrasyon tutarlılı ğı için dikkat edilecek konular  
 

a. İstasyonda kalibrasyon yapılacak tankın bağlı olduğu pompalar, 
pompalara bağlı yazarkasalar ve otomasyon problemsiz çalışıyor 
olmalıdır. Kalibrasyon süreci boyunca arıza oluşursa arızanın 
giderilmesi için gerekli arıza bildirimleri yapılmalı ve mutlaka çağrı 
merkezimize bilgi verilmelidir. 

 
b. Satışların sağlıklı bir şekilde otomasyon sistemine gönderilmesi için 

otomasyon panosu ve pompaların UPS(Kesintisiz Güç kaynağı) ile 
besleniyor olması gerekir. Aksi takdirde elektrik kesintileri satış 
kayıplarına yol açar, stoklarda açık oluşturur ve kalibrasyon tablosunun 
yanlış oluşma tehlikesi vardır. 

 
c. Otomasyon sistemine minimum yakıt seviyesi değeri 15 cm olarak 

girilecektir. Seviye 15 cm’nin altına indiği anda otomasyon satışı 
otomatik olarak kesecektir. Bu seviyenin altındaki yakıt ölü yakıttır. 
Kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonrada bu değer sabit olacağından 
tank seviyesi hiçbir zaman 15 cm altına düşmeyecektir. 

 
d. Kalibrasyon yapılacak tankta manifolt ya da sifon bağlantı sistemi var 

ise bu bağlantılar mutlaka iptal edilecektir. Bu bağlantılar küresel vana 
ile yapılacak ise sızdırmazlığı mutlaka kontrol ettirilecektir. Kalibrasyon 
işlemi tamamlanmadan da bu bağlantılar yapılmayacak ya da 
açılmayacaktır. 



 
e. Kalibrasyon yapılacak tankın otomasyon sistemine bağlı pompaların 

haricinde başka bir üniteye bağlı olmayacaktır. Tanktan çıkan tüm yakıt 
otomasyona bağlı pompalardan çıkmalıdır. 

f. Kalibrasyon süresi boyunca tanktan manuel olarak yakıt çekilmemelidir. 
 

g. Pompalara bağlı yazarkasa versiyonları güncel olmalıdır. Mepsan, 
Profilo, Teknoloji-Pavo ve Yakut marka yazarkasalara ait arabirim 
versiyonları 2002D, Beko ve Turpak yazarkasalara ait arabirim 
versiyonları 1.30.08 olmalıdır. 

 
h. Tank kalibrasyonlarına başlamadan önce pompa ölçeklerinin doğru 

olduğu kontrol ettirilmelidir. Kontrol yapıldığına dair en fazla bir ay 
öncesine ait servis formu istendiği zaman gösterilmelidir. 

 
i. Kalibrasyon yapılacak tanka dolum yapıldıktan sonra minimum bir saat 

beklenerek ıslak ölçümle yakıt seviyesi alınmalıdır. Islak ölçüm üzerinde 
metre cinsinden verilerin bulunduğu ölçüm çubuğunun tanka 
daldırılarak alınan yakıtın seviyesidir. 

 
i. Otomatik Kalibrasyon yapılacak ise tank kapasitesinin 95% 

kadar doldurulmalıdır. Bu yöntemle tankın tamamının 
kalibrasyon cetveli oluşturulabilecektir. 

ii. Dinamik kalibrasyon yapılacak ise dolum yapıldıktan sonra içinde 
bulunan yakıt miktarının da verilmesi gerekir. Bu yöntemle 
sadece dolu olan kısmın kalibrasyon cetveli oluşturulabilecektir. 
Bu yöntemle en az 3 defa kısmi dolum ve en az 1 defa da max. 
Dolum yapılmalıdır. 

 
j. Dolum yapıldıktan sonra kalibrasyon işlemi başlatılana kadar bu tanka 

bağlı hiçbir tanktan satış yapılmayacak, tanktan manuel yakıt 
çekilmeyecektir. 

k. Kalibrasyon işlemi başlamadan önce otomasyon sisteminden vardiya 
alınacak ve mekanik total değerleri kayıt altına alınacaktır. 

 
l. Yukarıdaki işlemlerden sonra kalibrasyon işleminin başlatılması için 

çağrı merkezimiz aranacaktır. 
 

2. Kalibrasyon esnasında  yapılacaklar  
 

a. Kalibrasyon yapılacak tank ait pompalardan tek seferde maksimum 120 
litre satış yapılacaktır. Tek seferde bu miktardan fazla satış yapılır ise 
kalibrasyon cetveli hassasiyetini kaybedecektir. 

 
b. Kalibrasyonu devam eden tanka dolum yapılmayacaktır. 

 
c. Yazarkasa fişleri satış bittikten hemen sonra alınacaktır. 

 
d. Kalibrasyonu devam eden tanka bağlı pompa ve yazarkasada arıza 

oluşur ise satışa devam edilmeyecektir. 



 
e. Test amaçlı çekilen yakıtlar kalibrasyon yapılan tanka geri 

dökülmeyecektir. 
 
 

3. Kalibrasyon i şleminin sonlandırılması  
 

a. Yakıt seviyesi otomasyon sistemine girilen 15 cm altına düştüğü anda 
satış otomatik olarak durdurulacaktır.  

 
b. Bu durumda otomasyonda vardiya alınacak ve pompa totalleri yeniden 

kayıt edilecektir. 
 

c. Kalibrasyon işleminin sonlandırılması için çağrı merkezimiz aranacaktır. 
 

 

5- ARIZA YÖNET ĐMĐ: 
 
Otomasyon sistemi ile ilgili Ortaya çıkan tüm arızalar en geç 24 saat içinde dağıtım 
şirketi merkezine yazılı olarak bildirmek , bayilerin kanuni sorumluluğu haline 
gelmiştir. 
Meydana gelen arıza sonucunda veri kaybediliyorsa (ilgili veri kaybı gerçekleşen 
pompadan, tanktan veya tüm pompalardan)  satış yapılmayacaktır. 
Veri kaybedilmiyorsa ( örneğin otomasyon çalışıyor ama modem arızalı)  satış 
yapılmaya devam edilebilir ama 96 saat içinde arıza giderilmelidir. 
Arıza 96 saatte giderilmiyorsa , bu süreden sonra satış yapılmayacaktır. 
 
Bu sebeple arıza durumlarının çok iyi takip edilip , arıza ortaya çıktığı gibi 444 67 76 
no lu MEPSAN MERKEZĐ aranmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


