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Şeffaflık Platformu Web Servis hizmeti, 20 Mart 2018 tarihinden itibaren sadece EPİAŞ API 
PORTAL üzerinden verilecektir. 

EPİAŞ API PORTAL’a kayıt süreci ve Şeffaflık Platformu Web servis hizmeti; hem mevcut 
kullanıcılar için hem de yeni kayıt olacak kullanıcılar için anlatılmıştır.  

Hâlihazırda web servis hizmetini kullanan kayıtlı kullanıcıların ikinci bölümde açıklanan 
adımları takip etmeleri yeterli olacaktır. Web servis hizmetine ilk defa kayıt yaptıracak 
kullanıcıların birinci ve ikinci bölümdeki adımları takip etmeleri gerekmektedir.  

 

1 IP Kayıt Süreci 

1.1  Şeffaflık Platformu ana sayfasında bulunan 
(https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/) “Web Servis” menüsüne 
tıklayınız.  

 

 

1.2 “Kullanıcı Kılavuzu”, “Web Servis Şartnamesi” , “Teknik Dokümantasyon” ve 
“Kurul Kararı” ve “Api Portal” sekmeleri karşınıza çıkmaktadır.  

  

1.1 

1.2 

https://seffaflik.epias.com.tr/transparency/
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1.3 IP kaydının yapılabilmesi için Web Servis Şartnamesini bilgisayarınıza 
indiriniz. 
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1.4 Şartnamede yer alan ilgili kısımları doldurulup ıslak imza ve (varsa) şirket 
kaşesi ile 

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş 

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F F2 Blok 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye 

adresine posta ile gönderiniz. 

Postanın ulaşmasını takip eden iki iş günü içerisinde IP’niz EPİAŞ White List’e tanımlanır. 
IP’nizin tanımlanmasının ardından EPİAŞ APİ Portalı üzerinden Web servisleri kullanabilirsiniz. 

IP’niz White List’e tanımlandıktan sonra EPİAŞ API PORTAL’a giriş yaparak web servis kayıt 
işlemlerinize devam edebilirsiniz. API PORTAL’a kayıt olma süreci ikinci Bölüm’de ayrıntılı 
olarak anlatılmıştır. 

Birinci bölüm ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi seffaflik@epias.com.tr adresine göndererek 
destek alabilirsiniz. 
EPİAŞ Geliştirici Portalı'nda karşılacabileceğiniz teknik konularda 
apideveloperportal@epias.com.tr adresimizi kullanarak destek alabilirsiniz.

mailto:gorusleriniz.seffaflik@epias.com.tr
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2 API Portal Kayıt Süreci 
Web servis şartnamesini doldurmuş ve IP’sini kaydettirmiş olan kullanıcıların (mevcut durumda 
kullanmaya devam edeler de dâhil olmak üzere) API PORTAL’ına geçiş süreci ve adımları aşağıda 
açıklanmıştır. 

2.1 Aşağıda linki verilen EPİAŞ API PORTAL sayfasına giriş yaparak sağ üst 
köşede yer alan “Hesap Oluştur” linkine tıklayınız. 
(https://apiportal.epias.com.tr/exchange/) 

2.2 Açılan sayfadaki online form doldurularak hesap oluşturma işlemi 
tamamlanır. 

https://apiportal.epias.com.tr/exchange/
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2.3 Oluşturulan hesap bilgileri ile API PORTAL’a giriş yapılır. 
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2.4 API PORTAL’ın açılan Ana sayfasında “API Ürünleri” linkine tıklanır. 

 

2.5 Açılan sayfada “Şeffaflık Platformu (1.0.0)” linkine tıklanır. 
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2.6 Açılan sayfada “Abone ol” linkine tıklanır. 

 

2.7 Kullanıcı API PORTAL’da önceden uygulama oluşturmadığı için aşağıdaki 
pop-up ekranı görünür. “Yeni bir uygulama kaydedin” linkine tıklanır. 
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2.8 Oluşturulmak istenen uygulamanın ismi “Title” kısmına girilir ve aşağıda yer 
alan “Gönder” linkine tıklanarak kaydedilir. 

 

 

2.9 Oluşturulan uygulamanın ayrıntıları görüntülenir. Abonelikler başlığı 
altındaki “Kullanılabilir API’lere” linkine tıklanır. 

 

 

 

 



APİ PORTAL KULLANICI KILAVUZU                                                                                             

 
 

 
 

2.10 API Ürünleri sayfası açılır ve “Şeffaflık Platformu (1.0.0)” linkine tıklanır. 

 

2.11 ”Abone ol” linkine tıklanır. 
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2.12 Açılan pop-up penceresine kullanıcı tarafından oluşturulan ilgili uygulamanın 
ismi seçilir ve “Abone ol” linkine tıklanır. 

 

 

 

2.13 Bu işlem tamamlandığında ekranın üst kısmında ”Bu plana başarıyla abone 
olundu” mesajı görünür. Bu sayfada solda görünen linklerden “Şeffaflık 
Platformu” linkine tıklanır. (“Şeffaflık Platformu 1.0.0” değil) 
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2.14 “Şeffaflık Platformu” linkine tıklandığında aşağıdaki sayfa açılır. Açılan sayfa 
aşağıya kaydırılır. 

 

 

2.15 Sağ tarafta görünen “Çağrı işlemi” linkine tıklanır. 
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2.16 Aynı sayfa aşağıya kaydırılarak “Yanıt” kısmında çağrılan verilerin geldiği 
görülür. 
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