
 
 

 

 

 

NEDEN TURPAK ? 
 

TURPAK FİRMASI İLE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI 
 

 

 

1. Uluslararası şirket organizasyonu 
 

Turpak 1999 yılında merkezi Hollanda da olan Orpak Holdings BV 

tarafından yüzde yüz yabancı sermaye ile kurulmuştur. Orpak  Kuzey 

Amerika satışlarını kendi firması RNI (Newjersey), Avrupa 

satışlarını ise  GETPAK (Amsterdam) üzerinde gerçekleştirmektedir. 

2009 yılında Orpak şirket hissetleri yine Hollanda merkezli şirket 

olan TRP Systems B.V. ye satılmıştır. Orpak, 40’ın üzerinde ülkede  

değişik alt yapı, software ve hardware teknolojisini destekleyen 

kuvetli ekibi ile ülke şartlarına  uyum sağlamaktadır.  

 

Dünya çapında birçok önemli petrol şirketi ile birçok önemli projeyi 

aynı anda yürütebilmektedir. 

 

Turpak arkasındaki bu uluslar arası tasarım altyapısını, bilgi 

birikimini ve satış gücünü kullanarak Türkiye çapında enerji 

sektörünün en güçlü oyuncularına, belediyelere, kamu kuruluşlarına, 

taşımacılık filolarına, özel sektöre anahtar teslim proje hizmeti 

sunmaktadır.  

 

Turpak firması BP ve Shell tarafından A sınıfı müteahhit 

kategorisinde olup, yine tüm dünyada kabul gören S&Q Mart ve 

Breu Veritas firmaları tarafından akredite edilmiştir. 

 

EN ISO 27001:2005 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ 

sertifikasına sahip olup, ilgili sertifika ile bilgi girişi (Data Entry), 

Bilgi İşleme (Data Processing), özel rapor oluşturma (Special 

Reports Create), bilgi depolama (Data Storage) konularında bilgi 

güvenliği ISO standartlarına getirilmiştir. 

 

 
 

 



 

2.Uluslararası Destekli-Yerel 

Yazılım 

 

Pumpomat/Tankomat uygulamalarının Türkiye’de Petrol 

Şirketlerinde ve istasyonlardan gelen talepler doğrultusunda 

geliştirilmiş olması, programa son derece büyük bir esneklik 

sağlamaktadır. Müşterilerden gelen talepler kolaylıkla 

eklenebilmektedir. Yazılımın yaratılması, Türkiye’de istasyon 

otomasyonunda ilk kurulumunu yapan ve yayan mühendislerin 

kendisi tarafından oluşturulmuştur. Bu sebeple istasyonlara son 

derece dost bir uygulamadır. 

 

EPDK sürecinin tüm gereklerini eksiksiz yerine getirmekle beraber, 

her türlü indirim, puan, kredi kartı entegrasyonu gibi sadakat 

uygulamaları ile rahatlıkla entegre olabilmektedir. 

Windows ve/veya NT tabanlı olup yeni nesil PUMPOMAT M ile 

Windows 7 altında da kullanımı son derece kolaydır. 

 

Merkez Yönetim Uygulaması olan CentrOmat Petrol Şirketlerinin 

merkezinde bulunan diğer LOGO, SAP, Oracle gibi sistemler ile tam 

entegre çalışmaktadır. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.Türkiye altyapısında 15 yıllık 

İstasyon Otomasyon deneyimi 

Pazarlama Deneyimi 

 

 

Turpak Yönetimi’nin Avrupa’da (Hollanda, Fransa, İtalya, 

Yunanistan, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan) ve 

Türkiye’de benzer sistemleri 15 yıldır defalarca kuruyor olması, yeni 

projelerin uygulamaya geçme hızlarını arttırmakta ve operasyon 

hatalarını asgariye indirmektedir. Proje ile ilgili bütün kuruluş 

aşamalarının danışmanlığını Turpak sağlamaktadır.  

 

Türkiye’de ki projelerden bazıları SHELL “Taşıt Tanıma Sistemi”, 

TOTAL “Yakıtmatik”, OPET “OTOBİL”, OMV PO 

“AUTOMATIC”, BP “TAŞITMATİK”, LUKOIL “ATS”, 

AYTEMİZ “AYT”,  TP “OTOYAKIT”   sistemleri Turpak 

tarafından ANAHTAR TESLİM “MERKEZ OFİS DAHİL” 

kurulmuştur. 

 

EPDK sürecinde EPDK tablo gönderimi, Mutabakat Analiz yönetimi 

Turpak tarafından geliştirilen MONITOR+ platformunda 

yürütülmektedir. 

Bunun haricinde EPDK sürecinde yönetilmesi gereken istasyon ile 

merkez arasındaki otomatik arıza bildirimini sağlayacak ALARM+ 

ve PUMPOMAT M yazılım platformu devreye alınmıştır. 
 

 

Tüm sistemler Gerçek Zamanlı-Online çalışmakta olup, Offline 

çalışma senaryoları ayrıca oluşturulmuştur. 

 



4. Veri Aktarımları 

 

Turpak, istasyonların yaptığı satışları, istasyondan talep edilen bir 

merkeze problemsiz gönderme konusunda, sistemine ve deneyimine 

güvenmektedir.  Taşıt Programlama, Otomatik Veri Transfer, 

Raporlama, Petrol Şirketi HOST sistemi ile entegrasyon yazılımları 

Turpak tarafından sağlanmaktadır.  

 

Turpak yalnız ekipman sağlayıcıı değil komple servis ve sistemi 

paket olarak sunabilmektedir. 

EPDK sürecini de kapsayan baştan-sona çözüm bu paket içerisinde 

bulunmaktadır. 

 

 

5. ABÜ VE POS haberleşmeleri 

 

Turpak otomasyon sistemi sahada çalışan tüm pompa marka ve 

modelleri; Turpak, Beko,  Profilo, Teknoloji, Mepsan ve Yakut 

marka yazar kasa ve Orpak, Teosis, Mepsan ABÜ’ler ile sorunsuz 

iletişim kurmaktadır.  

Bu cihazlarla yapılan entegrasyonlar da ilgili markaların tedarikçileri 

ile sürekli iletişim halinde olup doğru ve hatasız çalışan yazılım 

sürümlerini ortak mutabakat ile yayınlanmaktadır. 

 

Bunun dışında Ingenico, Nurit/Verifone POS cihazları ile tam 

uyumlu entegrasyona sahip olup 50’den fazla proje 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Salzkotten, Tokheim, Gilberco, Wayne, Tatsuno, Schlumberger, 

Meksan, Petposan Organize, Petposan Beta, Mepsan marka pompa 

markaları tam uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

6. Servis Ağı 
 

Turpak, pompa sektöründe bölgelerde hizmet veren pompa 

servislerinin en kalitelilerini belirleyerek geniş bir servis ağı kurmuş 

ve onları otomasyon konusunda yetiştirmiştir. Her geçen gün Turpak 

yetkili servisi olmak isteyen firma sayısı artmaktadır.  

 

Tüm Turpak servisleri belirli kriterlere tabi tutularak akredite 

edilmekte olup düzenli olarak Turpak Kalite ve Güvence departmanı 

tarafından kontrol edilmektedir. 

 

İstasyon montaj yetkili servis sayısı 40’ın üzerinde olup, araç montaj 

yetkili servis sayısı 30 adettir. 

 

 

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi önemli lokasyonlarda servis 

hizmetleri Turpak’ın kendi ekipleri tarafından yürütülmekte ve 

denetlenmektedir. 

 

Turpak Türkiye’nin dört bir köşesinde kurulmuş olan 6.000’e yakın 

istasyona servis hizmeti sağlarken, Türkiye’nin dört bir tarafında 400 

istasyona 1 aylık sürede montaj yapabilecek  kapasiteye sahiptir.  

 

Bununla beraber Turpak Maliye Bakanlığı tarafından onaylı olup 

yetkili servislerinin pompa yazar kasalara servis verme yetkisi 

bulunmaktadır. 

 

Turpak, satış sonrası hizmetler kapsamında tüm montaj ve servis 

operasyonlarını yetkili servisleri ile  bilgisayar ortamında 

gerçekleştirmekte olup iş emri durum bilgisi ve hakedişler yine web 

tabanlı bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 

 

Petrol şirketi yeni montaj, ilave montaj, tadilat ve her türlü servis iş 

emrini Web üzerinden gerçek zamanlı takip edebilmekte, talep 

etmesi durumunda bilgilendirmeleri elektronik posta veya SMS 

mesajları ile otomatik olarak alabilmektedir. 

 

Turpak yaklaşık 60 kişilik teknik uzman kadrosu ile 7/24 Çağrı 

Merkezi (Yardım Masası) hizmeti vermektedir. Talep edilmesi 

durumunda Turpak dışındaki donanım ve yazılımlardan kaynaklanan 



arızalarda ilgili yetkili servislere arıza kaydı açtırabilmekte ve takip 

edebilmektedir. 

 

Turpak Çağrı merkezi teknolojinin geldiği en üst noktada hizmet 

vermekte olup IVR, Voice Recording, CTI gibi unsurlarla 

donatılmıştır. 
 

 

 

 

 

 

7.FUELOMAT Taşıt Tanıma Sistemi 

 

Turpak’ı diğer otomasyon firmalarından ayıran en önemli özelliği 

Müşteri Tanıma ve Taşıt Tanıma Sistemleri ile ilgili geniş ürün 

yelpazesidir. Diğer otomasyon firmalarında olmayan 7 tür müşteri 

kimlik ünitesi seçeneği uluslararası denenmiş ve onaylanmış olarak 

mevcuttur. 

 

1- Anahtarlık modeli 

2- FUELOPASS- Kilometresiz Taşıt Kimlik Ünitesi (Çalınmaya 

Karşı Emniyetli) 

3- VIU35 - Kilometreli Taşıt Kimlik Ünitesi (700.000 Taşıtta 

çalışan) 

4- Seyehat Durum Kayıtlı Taşıt Tanıma Ünitesi . 

5- DATAPASS – Yeni Teknoloji – CANBUS bağlantılı  

6-  DATAPASS+ Kablosuz sistem  ile tam entegre - CANBUS 

bağlantılı (Araç ile ile ilgili motor ve diğer tüm alarmların 

takibi)  

7- FUELOSPEED -  Yeni nesil Kilometresiz Taşıt Kimlik Ünitesi 

(Çalınmaya Karşı Emniyetli) 

 

 

Bunun dışında OLIC (Online Issuing Center) projesi kapsamında 

Taşıt Tanıma Sistemlerinde bir devrim niteliğinde olan araç 

ünitelerinin merkez de programlanması yerine sahada 

programlanması  sağlanmıştır. 

Böylece Petrol Şirketleri ve Filo Müşterileri personel, lojistik ve 

zamandan tasarruf ederek sistemi daha verimli şekilde 

kullanmaktadır. 

 

 

 



 

8. Lokal Müşteri Sistemi 
 

İstasyonlar kendi lokal müşterilerine anahtarlık modeli “müşteri 

kimlik ünitelerini” dağıtarak ucuz ve pratik bir sistem 

önerebilmektedirler. 

İstasyonlar cari müşterilerini kartlı veya anahtarlıklarla takip 

edebilmekte, yönetebilmekte ve kredilendirmeyi bu sistem üzerinden 

kolayca yapabilmektedir. 

 

Turpak otomasyon sistemi piyasada ön muhasebe sistemlerine 

(PetrOmat, Miron, Bitakep, Sibercom, vs.) tam entegre olup, bu 

sistemlere gerçek zamanlı olarak satış verilerini ve vardiya bilgilerini 

gönderebilmektedir. 

 

9. Taşıt Montaj Hizmeti 

 

Turpak, Taşıt montajlarını kendi ekipleri ile kendi servislerinde 

yapan tek firmadır. Kendi montajlarını kendi ekipleri ile yaparak 

teknik kalitesini üst düzeyde tutmakta ve denetimlerini düzenli olarak 

yapabilmektedir. Türkiye’de 1.200.000’nun üzerinde taşıtta Turpak 

tarafından sağlanan taşıt tanıma donanımı çalışmaktadır. 

 

Aylık olarak ortalama 30.000 araç montaj/servis hizmeti verilerek 

konusunda liderdir. 

 

 

 

      
 


