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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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