
 

1 
 

ÇOKLU TALEP KAYITLARINA İLİŞKİN 
GELİŞTİRME İŞLEMLERİ KILAVUZU 

 

 

Aynı talep dönemi içerisinde, bir ölçüm noktası için birden fazla tedarikçi tarafından portföye ekleme 

talebi olması durumunda, talepleriniz çoklu talep kapsamında değerlendirilmektedir. Çoklu talep 

durumundaki taleplerinize ve sonrasında kanıtlayıcı belge yüklenmeyen taleplerinize ilişkin olarak; 

EPİAŞ Kimlik Yönetim Sisteminde (EKYS) “Yönetici” olarak kayıt etmiş olduğunuz kişiye, Şirketimiz 

tarafından talep dönemi içerisinde SMS ve E-Posta yoluyla talep durumuna ilişkin bildirimlerde 

bulunulacaktır.  

Bildirim dönemleri aşağıdaki şekildedir; 

 Talep dönemi kapandıktan bir gün sonra saat:09.00’da çoklu talepte bulunmuş tedarikçilerin 

çoklu talebe düşen kayıtlarına ilişkin yönetici statüsündeki kullanıcıya bildirim yapılacaktır. Bu 

aşamada talep tipleri çoklu talep olarak güncellenmeyecek olup, portföye ekleme talebi 

yapılan sayaçlardan başka tedarikçiler tarafından portföye ekleme talebi yapılanlar “Çoklu 

Talep” olarak değerlendirilecek ve bu talepler için bildirim yapılacaktır. 

 Ön bildirim yayımlandıktan hemen sonra talep tipleri “Çoklu Talep” olarak güncellenen talep 

sahibi tedarikçilerin yönetici statüsündeki kullanıcısına, çoklu talep durumlarına ilişkin bildirim 

yapılacaktır. 

 Son bildirim ise; ön bildirim yayımlandıktan 2 iş günü sonra saat: 09.00’da, kanıtlayıcı belge 

yüklenmemiş olan kayıtların son durumunu bildirir şekilde, tedarikçinin yine yönetici 

statüsündeki kullanıcısına yapılacaktır. (Bkz. Şekil 1) 

 

 

 

 

Şekil 1: SMS ve E-posta ile bilgilendirme süreci 

 1- Çoklu Talep Durumunda Talebi Olan Tedarikçilere Bildirim Gönderilmesi 

ÖNEMLİ NOT: Özellikle e-posta gönderimi için kullanıcıların önemsiz (junk) e-postalarını da kontrol etmeleri ve 

tarafımızdan gönderilen bildirimdeki e-posta uzantısını güvenli olarak işaretlemeleri veya bu bildirimi gelen posta  

kutularına taşımaları gerekmektedir. 
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2.1. Belge Yükleyen Kullanıcıların Kayıt Bilgilerinin Görüntülenmesi 

Çoklu talep durumundaki kayıtlara ilişkin, Ölçüm noktası talep listeleme ekranından ya da web servis 

ile kanıtlayıcı belge yüklemesi yapıldığında başarılı veya başarısız tüm işlemlere dair kayıtlar, kullanıcı 

adı ve zaman bilgisi ile birlikte katılımcıların erişimine açılmıştır. Kullanıcı sisteme belge yüklemesi 

yaptığında -ekrandan veya web servis ile- katılımcıya “Kanıtlayıcı Belge Başarı ile sisteme yüklenmiştir.” 

bilgi mesajı gösterilecektir. 

Ölçüm noktası talep listeleme ekranında bulunan “İA Belge” sütununa kayıt geçmişi görüntülenmesi 

için eklenen linke tıkladığınızda yüklemeye ilişkin kayıt bilgileri bildirim (Pop-Up) içerisinde 

görüntülenecektir. Bildirim içerisinde “İşlem Zamanı”, “Kullanıcı Adı” ve “İşlem Durumu” kolonları 

tarihsel bir sıralama ile yer alacaktır. (Bkz. Şekil 2) 

 

2.2.Web Servisle PDF Formatında Form Yüklenmesi  

Web servis üzerinden kullanıcılar, DGPYS ekranlarında olduğu gibi PDF formatında form 

yükleyebileceklerdir. Konuya ilişkin geliştirme web servis dokümanına eklenmiş olup, linkten güncel 

dokümana ulaşabilirsiniz. 

 

Ön bildirim yayımlandıktan sonra, talep tipi “Yeni Kayıt Çoklu Talep ya da Tedarikçi Değişikliği Çoklu 

Talep” durumunda kayıtları olan katılımcılar için, ölçüm noktası talep listeleme ekranında form 

yükleme için son tarih bilgisi gösterimi yapılacaktır. Kanıtlayıcı belge yükleme son tarihine kadar, bu 

bildirim aktif olarak ilgili tedarikçilerin ekranında gösterimde kalacaktır. 

 

 

Şekil 2: Kayıt görüntüleme süreci. 

 

 

 

2- Kayıt Bilgilerinin Görüntülenmesi ve Web Servis ile Kanıtlayıcı Belge Yüklenmesi  

3- Kanıtlayıcı Belge Yükleme Tarihlerinin Ekranlarda Gösterimi 

https://tys.epias.com.tr/ecms-consumption-metering-point/technical/tr/#_metering_point_demand_form_download

