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Yasal ve Gizlilik Uyarısı 

Bu belge, ekinde yer alan tüm diğer belgelerle birlikte bir bütündür; bu belgenin içerisinde yer alan tüm bilgiler Accenture Danışmanlık Limited Şirketi (“Accenture”) mülkiyetinde 

olup, Accenture gizli bilgisi niteliğindedir. Burada bulunan bilgi, fikir ve görüşler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğü (“Müşteri”) tarafından bu belgede belirtilen hizmetlerle ilgili yardım sağlama kabiliyetini geliştirmek üzere kullanılacaktır. 

Belgede yer alan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü Accenture tarafında beyan ve garanti edilmemektedir. Belge üzerinde herhangi bir bildirimde  bulunmaksızın değişiklik 

gerçekleştirilebilir. Bu belge kopyalanamaz ve belgenin teslim edildiği, Accenture tarafından gönderildiği veya Accenture tarafından bir kopyasının paylaşıldığı kişi dışında ifşa 

edilemez ve dağıtılamaz. Müşteri açıkça geleceğe yönelik tahmin ve beyanlar da dahil olmak üzere, imada bulunulan, ifade edilen ve Belgede veya başka herhangi bir yazılı veya 

sözlü iletişimdeki eksiklikten ötürü oluşabilecek her türlü durum için tüm sorumluluğu reddeder. 

Yukarıdaki nedenlerle bu belgenin içeriği ve eğer mevcutsa Accenture tarafından sağlanan tüm ilgili belge ve bilgiler (i) belgenin değerlendirilmesinden doğrudan sorumlu olan 

Müşteri çalışanları dışında herhangi bir kişiye iletilmemeli veya ifşa edilmemeli; (ii) yalnızca Accenture tarafından talep edildiğinde ve bu doğrultuda yazılı rıza bildirimi yapıldığı 

takdirde belgenin değerlendirilmesinde görevli üçüncü şahıslarla paylaşılmalı; (iii) belgenin değerlendirilmesi dışında herhangi başka bir amaçla herhangi bir kişi tarafından 

kullanılmamalıdır; (iv) belgenin içeriğiyle ilgili herhangi bir yanlışlık, hata veya başlatılabilecek herhangi bir yasal işlem nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. 

“Accenture”a olan atıflar; sözleşme icrasında temin edilecek ve itimat edilecek işgücü, yönetim, kilit çalışanlar, tesis ve performans stratejileri de dahil olmak üzere Accenture 

iştiraklerine referanslar içerebilir. Müşteri, mevcut olan ilgili tüm garanti ve teminatlar çerçevesinde, çıktıların kabulü sonrası; kullanımı, Accenture tarafından sağlanan, yeniden 

düzenlenmiş iş süreçleri ve uygulamaları dahil olmak üzere, hizmet ve çıktıların sözleşme uyarınca Müşteri iş gereksinimlerini ve iç yönergelerine uyumluluğu konularında sorumlu 

olacaktır. 

Bu belge Müşteri tarafından verilen talimat ve bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup bu nedenle herhangi bir yanlışlık veya hata ya da gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmeyen 

herhangi bir eylem için sorumluluk kabul edilmez. 

Yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmelikler ile uyumlu olunması ve hizmetlerin, Müşteri ve işi için geçerli olan tüm kanunlarla uyumlu olmasını sağlamak Müşteri’nin 

sorumluluğundadır. Accenture, hizmetlerinin Müşteri için geçerli olan tüm kanun ve yönetmelikler ile uyumlu olacağı hususunda hukuki, mali veya düzenleyici tavsiye ve güvence 

vermemektedir. 

Accenture adı, logosu, Accenture’ın ve/veya diğer ülkelerdeki iştiraklerinin ticari markalarıdır. Bu belge başkaların mülkiyetinde bulunan ticari markalara atıfta bulunabilir. Ticari 

markaların bu biçimde kullanılması Accenture’un bu markaların sahibi olduğu anlamına gelmemekte ve bu markaların yasal sahipleriyle Accenture arasında bir ortaklık olduğunu 

ima veya iddia edilmemektedir. 

Müşteri; hizmet, çıktı ve diğer ürünlerin herhangi birinin nasıl kullanılacağı veya Accenture tarafından hizmetleri sonucu ortaya konulan öneriler ile ilerlenmesi konularında 

sorumludur. Accenture hizmetlerinin herhangi bir fayda sağlayacağını beyan ve garanti etmez ve bu faydaların doğması konusunda güvence verilemez.  

 

 

 

 

 
Versiyon Versiyon Tarihi  Yorumlar 

Versiyon 1.0 15.06.2016  

Versiyon 2.0 12.07.2016 
EPDK’dan 30.06.2016 tarihinde alınan yorum 

ışığında güncellenmiş versiyondur. 

Versiyon 3.0 11.08.2016 
BOTAŞ’tan 02.08.2016 ve EİGM’den 08.08.2016 tarihlerinde 

alınan yorumlar ışığında güncellenmiş versiyondur. 

Versiyon 4.0 24.08.2016 
BOTAŞ’tan 19.08.2016 tarihinde alınan yorumlar ışığında 

güncellenmiş versiyondur. 

  



 

 

4 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır. 

İçindekiler 

ŞEKİL LİSTESİ ____________________________________________________________________ 5 

TABLO LISTESI ___________________________________________________________________ 5 

TERİMLER LİSTESİ ________________________________________________________________ 6 

 GİRİŞ ________________________________________________________________________ 8 

 ŞEBEKE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN TADİLİNE İLİŞKİN ÖNERİLER ____________ 9 

TANIMLAR _____________________________________________________________________ 9 
ŞEBEKE İŞLEYIŞINE İLIŞKIN DÜZENLEMELER ___________________________________________11 
SISTEM İŞLETMECILIĞINE İLIŞKIN GENEL ESASLAR _______________________________________11 
SISTEME GIRIŞ ŞARTLARI _________________________________________________________11 
SISTEM GELIŞIMINE İLIŞKIN ESASLAR ________________________________________________11 
TAŞIMA VE SEVKIYAT KONTROL HIZMETINE İLIŞKIN OPERASYONEL HUSUSLAR __________________12 
KAPASITE TAHSISINE İLIŞKIN ESASLAR _______________________________________________13 
DENGELEME İŞLEMLERINE İLIŞKIN ESASLAR ____________________________________________14 
KESINTI VE AZALTMA ____________________________________________________________16 
DENGELESIZLIKLERIN UZLAŞTIRILMASINA İLIŞKIN ESASLAR _________________________________17 
GÜN ÖNCESI VE GÜN İÇI PIYASASINA İLIŞKIN ESASLAR ___________________________________19 

 GAZ TİCARETİ PLATFORMU ALGORİTMALARI ____________________________________21 

 GAZ TİCARETİ PLATFORMU STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ _________________________24 

 STRATEJIK PLAN ___________________________________________________________25 
4.1.1. Kurumsal Vizyonun ve Stratejik Hedeflerin Detaylandırılması _________________25 

4.1.1.1. Amaç _______________________________________________________________ 25 
4.1.1.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 25 
4.1.1.3. Sonuç ______________________________________________________________ 25 

4.1.2. Değer Yaratan Ana Etkenlerin Belirlenmesi _______________________________25 
4.1.2.1. Amaç _______________________________________________________________ 25 
4.1.2.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 26 
4.1.2.3. Sonuç ______________________________________________________________ 26 

4.1.3. Başarının Ana Ölçülerinin Belirlenmesi ___________________________________26 
4.1.3.1. Amaç _______________________________________________________________ 26 
4.1.3.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 26 
4.1.3.3. Sonuç ______________________________________________________________ 27 

4.1.4. Stratejik Planın Oluşturulması __________________________________________27 
4.1.4.1. Amaç _______________________________________________________________ 27 
4.1.4.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 27 
4.1.4.3. Sonuç ______________________________________________________________ 27 
 HEDEF BELIRLEME VE İŞ PLANI _________________________________________________28 
4.2.1. Portföy Değerlendirmesi ______________________________________________28 

4.2.1.1. Amaç _______________________________________________________________ 28 
4.2.1.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 28 
4.2.1.3. Sonuç ______________________________________________________________ 28 

4.2.2. Sorumluluklara Karşılık Gelen Kilit Ölçümler için Hedeflerin Belirlenmesi ________28 
4.2.2.1. Amaç _______________________________________________________________ 28 
4.2.2.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 29 
4.2.2.3. Sonuç ______________________________________________________________ 29 

4.2.3. Hedeflerin Alt Seviye Göstergelere İndirgenmesi ___________________________29 
4.2.3.1. Amaç _______________________________________________________________ 29 
4.2.3.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 29 
4.2.3.3. Sonuç ______________________________________________________________ 29 
 UYGULAMA ________________________________________________________________30 
4.3.1. Hedeflere Ulaşılması için Planların Yapılması _____________________________30 

4.3.1.1. Amaç _______________________________________________________________ 30 
4.3.1.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 30 
4.3.1.3. Sonuç ______________________________________________________________ 30 

4.3.2. Planları Gerçekleştirmek için Kaynak Dağılımı _____________________________30 



 

 

5 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır. 

4.3.2.1. Amaç _______________________________________________________________ 30 
4.3.2.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 31 
4.3.2.3. Sonuç ______________________________________________________________ 31 

4.3.3. Planların ve Tahminlerin İncelenmesi, İrdelenmesi ve Finalize Edilmesi _________31 
4.3.3.1. Amaç _______________________________________________________________ 31 
4.3.3.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 31 
4.3.3.3. Sonuç ______________________________________________________________ 31 
 DENETLEME VE DEĞERLENDIRME _______________________________________________32 
4.4.1. Temel Performans Göstergelerinin Denetlenmesi __________________________32 

4.4.1.1. Amaç _______________________________________________________________ 32 
4.4.1.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 32 
4.4.1.3. Sonuç ______________________________________________________________ 32 

4.4.2. Performansın Üst Düzey Yöneticiler ile Birlikte Değerlendirilmesi ______________32 
4.4.2.1. Amaç _______________________________________________________________ 32 
4.4.2.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 32 
4.4.2.3. Sonuç ______________________________________________________________ 33 

4.4.3. Aksiyon Planının Oluşturulması, Kaynakların Yeniden Dağılımı ve Tahminlerin 
Güncellenmesi ______________________________________________________33 

4.4.3.1. Amaç _______________________________________________________________ 33 
4.4.3.2. Yaklaşım ____________________________________________________________ 33 
4.4.3.3. Sonuç ______________________________________________________________ 33 

 TEKNİK GEREKSİNİMLER _____________________________________________________34 

 KAYNAKÇA _________________________________________________________________37 

 

 

Şekil Listesi 
Şekil 1 Dengeleme Gazı İhalesi Süreci ...................................................................................................... 21 
Şekil 2 Spot veya Vadeli ve Türev İşlemler Gaz Ticareti Platformlarına Kabul Süreci .............................. 22 
Şekil 3 Spot veya Vadeli ve Türev İşlemler Gaz Ticareti Platformlarında Ticaret İşlemleri ....................... 23 
Şekil 4 Stratejik Yönetim Süreci ................................................................................................................. 24 
Şekil 5 “Kurumsal Vizyonun ve Stratejik Hedeflerin Detaylandırılması” Sürecinin Adımları ...................... 25 
Şekil 6 “Değer Yaratan Ana Etkenlerin Belirlenmesi” Sürecinin Adımları .................................................. 26 
Şekil 7 “Başarının Ana Ölçülerinin Belirlenmesi” Sürecinin Adımları ......................................................... 26 
Şekil 8 “Stratejik Plan Oluşturulması” Sürecinin Adımları .......................................................................... 27 
Şekil 9 “Portföy Değerlendirmesi” Sürecinin Adımları ................................................................................ 28 
Şekil 10 “Sorumluluklara Karşılık Gelen Kilit Ölçümler için Hedefler Belirlenmesi” Sürecinin Adımları ..... 29 
Şekil 11 “Hedeflerin Alt Seviye Göstergelere İndirgenmesi” Sürecinin Adımları ........................................ 29 
Şekil 12 Hedeflere Ulaşılması için Planların Yapılması Sürecinin Adımları ............................................... 30 
Şekil 13 "Planları Gerçekleştirmek için Kaynak Dağılımı" Sürecinin Adımları ........................................... 31 
Şekil 14 “Planların ve Tahminlerin İncelenmesi, İrdelenmesi ve Finalize Edilmesi” Sürecinin Adımları .... 31 
Şekil 15 "Temel Performans Göstergelerinin Denetlenmesi" Sürecinin Adımları ...................................... 32 
Şekil 16 "Performansın Üst Düzey Yöneticiler ile Birlikte Değerlendirilmesi " Sürecinin Adımları ............. 33 
Şekil 17 "Aksiyon Planının Oluşturulması, Kaynakların Yeniden Dağılımı ve Tahminlerin Güncellenmesi " 
Sürecinin Adımları ...................................................................................................................................... 33 

 
 
 

Tablo Listesi 
 
Tablo 1 Gaz Ticareti Platformu Teknik Gereksinimleri ............................................................................... 34 

  



 

 

6 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır. 

Terimler Listesi 

Bağlantı Anlaşması: Taşıyıcı ile İletim Şebekesine bağlanmak isteyen arasında, İletim Şebekesine 

bağlanmak amacıyla yapılan anlaşmayı, 

Birleşik Kapasite Ürünü: Her bir enterkonneksiyon noktasının her iki tarafındaki giriş ve çıkış 

kapasitelerinden oluşan ve sabit miktarlı olarak sunulan standart kapasite ürününü, 

Çok Turlu İhale Yöntemi: Taşıyıcının, daha önceden ardışık şekilde belirlenmiş fiyat aralıkları için talep 

edilen miktarlara teklif verdiği ihale yöntemini, 

Dengeleme Gazı Alış Fiyatı: İletim Şebekesinden çıkışı yapılan Dengeleme Gazı için oluşan fiyatı, 

Dengeleme Gazı Platformu: Dengeleme Piyasası Katılımcılarının dengeleme gazı ihalesine katıldıkları 

platformu, 

Dengeleme Gazı Satış Fiyatı: İletim Şebekesine girişi yapılan Dengeleme Gazı için oluşan fiyatı, 

Dengeleme Gazı: İletim Şebekesinin emniyetli ve verimli bir şekilde işletilebilmesi amacıyla, sistem 

dengesinin sağlanabilmesine yönelik olarak, Taşıyıcı tarafından Dengeleme Gazı İhalesi Sonuçlarına göre 

Taşıtan Tedarikçilere verilecek talimatlarla veya Dengeleme Gazı Anlaşması hükümlerine göre, İletim 

Şebekesine verilen veya İletim Şebekesinden çekilen Doğal Gazı, 

Dengeleme Piyasası Katılımcısı: Dengeleme piyasasına katılma hakkı bulunan piyasa katılımcılarını, 

Elektronik Bülten Tablosu (EBT): Doğal Gaz piyasasında taşıma miktarı, programlanan ve iletilen 

miktarlar, kesinti veya azaltma talep ve miktarları, sistem dengeleme talimatları ve kapasite tahsisleri gibi 

iletim şebekesinin işleyişi ile ilgili tüm bildirimlerin yapıldığı ve piyasa verilerinin izlenebildiği Taşıyıcı 

tarafından işletilen iletişim sistemini, 

Emir Defteri: Gaz Ticareti Alt Platformu tarafından alış ve satış tekliflerinin merkezileştirilmesi ve eşleştirme 

algoritması tarafından belirlenen gerçekleşme önceliğine göre sıralandırılmasını, 

Emirler/Teklifler: Üyenin bir sözleşme için işlem yapmayı istediği fiyatı ve miktarı belirtmek için kullandığı 

elektronik dokümanı, 

Gaz Günü (G): Her takvim günü Türkiye’nin yerel saati itibariyle 07:00’da başlayıp izleyen takvim günü 

Türkiye’nin yerel saati itibariyle 07:00’da sona eren ardışık 24 saatlik süreyi, 

Hizmet Kesintisi Bedeli: Taşıtanın ve adına hareket edenlerin ŞİD’e ve ilgili Teslim Sözleşmesi 

hükümlerine uygun davranmış olması kaydıyla, Taşıyıcının işletme hatası sonucunda sistem dengesinin 

bozulması ve Çıkış Noktalarında kesintiye yol açılması durumunda, Taşıyıcının kesinti veya azaltmaya 

uğrayan Taşıtanlara ödemekle yükümlü olduğu bedeli, 

İletim Şebekesi Stoğu: Her Günün başında İletim Şebekesi içinde bulunan Doğal Gaz Miktarını, 

İletim Şebekesi: Doğal gaz iletimi amacıyla kullanılan, BOTAŞ’ın sahibi olduğu ve işlettiği, doğal gaz boru 

hattı ve ilgili tesisleri, 

İletim Sistemi işletmecisi: İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

İşletmeci: Dengeleme gazı platformu için BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi, Spot İşlemler Platformu için 

EPİAŞ ve Vadeli ve Türev İşlemler Platformu için BİST olarak belirlenen tüzel kişilikleri, 

Kesinti Dengeleme Bedeli: Bir Taşıtanın Günlük Çekişinin Günlük Girişinden fazla olması sonucu sistem 

dengesinin bozulması nedeniyle Taşıyıcının başka bir Taşıtana yaptığı Doğal Gaz teslimlerinde kesinti veya 

azaltmaya gitmesi durumunda buna neden olan Taşıtanın bundan etkilenen Taşıtana ödemekle mükellef 

olduğu bedeli, 

Kesintili Kapasite Sözleşmeleri: İletim Sözleşmesinde tanımlanan şartlar doğrultusunda kesintiye 

uğraması mümkün olan kapasitelere ilişkin ürünleri, 
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Kesintisiz Kapasite Sözleşmeleri: İletim Sistemi İşletmeci tarafından, sözleşmesel olarak kesintisiz 

olacağı taahhüt edilmiş kapasitelere ilişkin ürünleri, 

Kısa Dönemli Kapasite Sözleşmeleri: Günlük ve güniçi kapasite ürünlerini, 

Piyasa Katılımcısı: Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren oyncuların tamamını, 

Sistem Dengesizlik Gazı Alış Fiyatı: İletim Şebekesinden çıkışı yapılan Sistem Dengesizlik Gazı için 

oluşan fiyatı, 

Sistem Dengesizlik Gazı Satış Fiyatı: İletim Şebekesine girişi yapılan Sistem Dengesizlik Gazı için oluşan 

fiyatı, 

Sistem Dengesizlik Gazı: Dengesiz durumda olan Piyasa Katılımcılarının sistemden fazladan çektikleri 

veya sistemde fazladan bıraktıkları gazı, 

Taşıma Sözleşmesi: Standart Hizmetin sağlanması için Taşıyıcı ile Taşıtan arasında akdedilen taşıma 

sözleşmesini, 

Stratejik İş Birimi: Şirketin altbirimlerinde ayrı ve uzmanlaşmış, bağımsız bir şirket gibi hareket eden, 

bölüm veya organizasyonel birimi, 

Stratejik Yönetim Süreci: Bir organizasyonun kurumsal stratejik planının oluşturulması, hedeflerinin 

belirlenmesi, iş planınının oluşturulması & uygulanması ve son olarak bunların denetlemesi & 

değerlendirilmesinin yapılması gibi altsüreçleri içeren iş sürecini, 

Taşıma Miktarı Bildirimi (TMB): Bir Gün içinde İletim Şebekesine teslim edilecek ve İletim Şebekesinden 

çekilecek olan Doğal Gaz Miktarı ile ilgili olarak bir Taşıtan tarafından Taşıyıcıya yapılan bildirimi, 

Taşıma Miktarı Değişiklik Bildirimi (TMDB): Daha önce yapılan bir TMB’de veya TMDB’de veya 

Programda Taşıtanca talep edilen değişikliklere ilişkin bildirimi, 

Taşıtan: Taşıyıcı ile STS imzalamış Tedarikçi ve İhracatçı Şirketi, 

Tek Turlu İhale Yöntemi: Şebeke kullanıcılarının tek bir teklif turunda hem fiyat hem de miktar tekliflerini 

sundukları ve kapasite almaya kazanan tarafların, kazanan taraflar arasındaki en düşük teklifteki fiyatı 

ödedikleri ihale yöntemini, 

Teslimat: Gaz Ticaret Alt Platformunda yapılan işlemler uyarınca Türkiye Doğal Gaz Piyasası Alanına 

doğal gaz verilmesi veya çekilmesini, 

Uzun Dönemli Kapasite Sözleşmeleri: Yıllık, 3 aylık ve aylık kapasite ürünlerini, 

Yanıltıcı Bildirim Bedeli: Taşıtanların Günlük Giriş ve/veya Günlük Çekişinin yaptıkları Taşıma miktar 

bildirimine göre hesaplanacak tolerans Miktarını aşan kısmının mutlak değeri için ödeyecekleri tarifede 

belirtilen ücreti, 

Zor Gün: Taşıtanların, Doğal Gaz çekiş miktarlarının artması ve/veya giriş miktarlarının azalması ve/veya 

herhangi bir Giriş Noktasındaki Doğal Gaz girişinin durması nedeniyle sistem dengesinin bozulduğu Günü 

ifade eder. 
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 GİRİŞ  

“D12 – Nihai Tasarım Gereksinimleri Raporu”, Teknik Şartname’de ifade edildiği şekilde, Gaz Ticareti 

Platformu için Taslak İşleyiş ve Destekleyici Prosedürleri ve “D11 – Teknik ve Fonksiyonel Tasarım Taslak 

Raporu’nda” (DTFD) tanımlanan teknik gereksinimlerin, raporların içeriğine ilişkin yorumlar ile D13 – Eğitim 

ve Kapasite Geliştirme kapsamında gerçekleştirilen eğitimler ve çalıştaylar ışığında güncellenmesini 

kapsamaktadır. Bu sebeple “D12 – Nihai Tasarım Gereksinimleri Raporu’nun” içeriği, “D7 – Analiz Raporları 

(ANR-1 ve ANR-2)” ile “D11 – Teknik ve Fonksiyonel Tasarım Taslak Raporu’ndan” bağımsız olarak 

düşünülemez. 

Danışman’ın ilk olarak 21.12.2015 tarihinde sunduğu ve ETKB ve BOTAŞ’tan 20.01.2016, 22.01.2016 ile 

26.02.2016 tarihlerinde aldığı görüşlere göre güncelleyerek 04.04.2016 tarihinde tekrar yayımladığı “D7 – 

Analiz Raporları (ANR-1 ve ANR-2)” ile Danışman’ın ilk olarak 08.02.2016 tarihinde yayımladığı ve 

düzenlediği sunumlarda iletilen görüşlere göre 18.03.2016 tarihinde güncellediği “D11 – Teknik ve 

Fonksiyonel Tasarım Taslak Raporu’na” ilişkin ETKB, EPDK veya BOTAŞ’tan yeni bir görüş alınamamıştır. 

Bahsi geçen D11 Raporu’nun son versiyonuna ilişkin olarak Dünya Bankası, 27.04.2016 tarihli görüşünde 

raporun tamamlanmış ve net olduğunu belirterek Gaz Ticareti Platformu’nun uygulanmasını desteklemeye 

hazır olduğunu ifade etmiştir.  

BOTAŞ tarafından 26.02.2016 tarihinde iletilen görüşler, D7 ve D11 Raporları’nı kapsamakta olup, 

Danışman’ın 04.04.2016 tarihinde verdiği cevap da her iki rapora ilişkin görüşlere istinaden oluşturulmuştur. 

BOTAŞ’ın piyasa yapısına ve kurallarına ilişkin ilettiği görüşler, ETKB’nin de yönlendirilmesi ile “D13 – 

Eğitim ve Kapasite Geliştirme” aktivitesi kapsamındaki ilk hafta sunumlarında, 04.05.2016 günü, iletilen 

görüşler ve ilgili görüşlere verilen cevaplar yansıtılarak tartışılmış ve savunulan piyasa yapısı ve işleyişi 

katılımcılar tarafından kabul görmüştür.  

Bütün bu çabalara rağmen,  bu raporun ilk versiyonunun yayım tarihi itibariyle “D7 – Analiz Raporları (ANR-

1 ve ANR-2)” ile “D11 – Teknik ve Fonksiyonel Tasarım Taslak Raporları” onaylanmış değildir. Bu sebeple 

"D12 – Nihai Tasarım Gereksinimleri Raporu” oluşturulurken D7 ve D11 Raporları’nın yukarıda tarihleri 

verilen güncel versiyonları, onaylandıkları varsayılarak hareket edilmiş, raporun içeriğindeki algoritmalar 

D7 ve D11 Raporları’ndaki piyasa önerisi ve kurallarına uygun şekilde tasarlanmıştır. 
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 ŞEBEKE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN TADİLİNE 

İLİŞKİN ÖNERİLER 

26/10/2002 tarihli ve 24918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş 

Yönetmeliğinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı maddelerinin, aşağı taslakları sunulan 

maddeler ile değiştirilerek  tadil edilmesinde fayda görülmektedir.  

Söz konusu mevzuat değişikliklerinin nihai hale getirilmesi; EPDK tarafından piyasa katılımcılarının ilgili 

görüş ve önerilerinin alınması, diğer düzenlemelerin ve Kurul Kararlarının taranması ve ilgili kurum ve 

kuruluşların önceliklerinin dikkate alınması ile bütüncül bir yaklaşım sonucunda mümkün olabilecektir.  

Aşağıda yer alan madde taslakları, EPDK tarafından geliştirilecek ve yayımlanacak yönetmeliklerin ilk 

taslaklarına katkı sağlaması amacıyla üretilmiş önerilerdir.    

Tanımlar 
 
Madde 4 — Bu yönetmelikte yer alan; 

a) Kanun: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu, 

b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 

c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu, 

d) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını, 

e) Bağlantı anlaşması: İletim veya dağıtım şirketi ile sisteme bağlanmak isteyen arasında sisteme 

bağlanmak amacıyla yapılan anlaşmayı, 

f) Birleşik Kapasite Sözleşmeleri: Her bir enterkonneksiyon noktasının her iki tarafındaki giriş ve çıkış 

kapasitelerinden oluşan ve sabit miktarlı olarak sunulan standart kapasite ürününü, 

g) Çıkış noktası: Doğal gazın iletim şebekesinden çıktığı ve iletim şirketinden teslim alındığı noktayı, 

h) Çok Turlu İhale Yöntemi: Taşıyıcının, daha önceden ardışık şekilde belirlenmiş fiyat aralıkları için 

talep edilen miktarlara teklif verdiği ihale yöntemini, 

i) Dengeleme Gazı Alış Fiyatı: İletim Şebekesinden çıkışı yapılan Dengeleme Gazı için oluşan fiyatı, 

j) Dengeleme Gazı Platformu: Dengeleme Piyasası Katılımcılarının dengeleme gazı ihalesine 

katıldıkları platformu, 

k) Dengeleme Gazı Satış Fiyatı: İletim Şebekesine girişi yapılan Dengeleme Gazı için oluşan fiyatı, 

l) Dengeleme Gazı: İletim Şebekesinin emniyetli ve verimli bir şekilde işletilebilmesi amacıyla, sistem 

dengesinin sağlanabilmesine yönelik olarak, Taşıyıcı tarafından Dengeleme Gazı İhalesi 

Sonuçlarına göre Taşıtan Tedarikçilere verilecek talimatlarla veya Dengeleme Gazı Anlaşması 

hükümlerine göre, İletim Şebekesine verilen veya İletim Şebekesinden çekilen Doğal Gazı, 

m) Dengeleme Piyasası Katılımcısı: Dengeleme piyasasına katılma hakkı bulunan piyasa katılımcılarını, 

n) Elektronik Bülten Tablosu (EBT): Piyasada faaliyet gösteren tarafların piyasa hareketlerini takip 

edebilmeleri için kurulmuş olan ve iletim şirketince işletilen elektronik duyuru panosunu, 

o) Giriş noktası: Doğal gazın iletim şebekesine girdiği ve iletim şirketine teslim edildiği teslim noktasını, 

p) Hizmet Kesintisi Bedeli: Taşıtanın ve adına hareket edenlerin ŞİD’e ve ilgili Teslim Sözleşmesi 

hükümlerine uygun davranmış olması kaydıyla, Taşıyıcının işletme hatası sonucunda sistem 

dengesinin bozulması ve Çıkış Noktalarında kesintiye yol açılması durumunda, Taşıyıcının kesinti 

veya azaltmaya uğrayan Taşıtanlara ödemekle yükümlü olduğu bedeli, 

q) İletim Şebekesi Stoğu: Her Günün başında İletim Şebekesi içinde bulunan Doğal Gaz Miktarını, 
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r) İletim şebekesi: Doğal gaz dağıtım şebekesi dışında doğal gazın taşınması için kullanılan doğal gaz 

boru hattı şebekesi ile bununla ilgili tesisleri, 

s) İletim Sistemi işletmecisi: İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi, 

t) İlgili mevzuat : Doğal Gaz Piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile 

ilgili tüzel kişinin sahip olduğu lisans veya lisansları, 

u) Kesinti Dengeleme Bedeli: Bir Taşıtanın Günlük Çekişinin Günlük Girişinden fazla olması sonucu 

sistem dengesinin bozulması nedeniyle Taşıyıcının başka bir Taşıtana yaptığı Doğal Gaz 

teslimlerinde kesinti veya azaltmaya gitmesi durumunda buna neden olan Taşıtanın bundan 

etkilenen Taşıtana ödemekle mükellef olduğu bedeli, 

v) Kesintili Kapasite Sözleşmeleri: İletim Sözleşmesinde tanımlanan şartlar doğrultusunda kesintiye 

uğraması mümkün olan kapasitelere ilişkin ürünleri, 

w) Kesintisiz Kapasite Sözleşmeleri: İletim Sistemi İşletmeci tarafından, sözleşmesel olarak kesintisiz 

olacağı taahhüt edilmiş kapasitelere ilişkin ürünleri, 

x) Kısa Dönemli Kapasite Sözleşmeleri: Günlük ve güniçi kapasite ürünlerini, 

y) Piyasa Katılımcısı: Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren oyncuların tamamını, 

z) Sistem : Doğal gazın üretimi, iletimi, depolanması ve dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere 

kurulan tesis ve teçhizatı, 

aa) Sistem Dengesizlik Gazı Alış Fiyatı: İletim Şebekesinden çıkışı yapılan Sistem Dengesizlik Gazı için 

oluşan fiyatı, 

bb) Sistem Dengesizlik Gazı Satış Fiyatı: İletim Şebekesine girişi yapılan Sistem Dengesizlik Gazı için 

oluşan fiyatı, 

cc) Sistem Dengesizlik Gazı: Dengesiz durumda olan Piyasa Katılımcılarının sistemden fazladan 

çektikleri veya sistemde fazladan bıraktıkları gazı, 

dd) Sistem günü: Saat 08:00 de başlayıp ertesi gün saat 08:00 de sona eren 24 saatlik zaman dilimini, 

ee) Sisteme giriş: Sisteme bağlanmayı veya doğal gaz taşıma veya depolama hizmeti almayı, 

ff) Taşıma Miktarı Bildirimi (TMB): Bir Gün içinde İletim Şebekesine teslim edilecek ve İletim 

Şebekesinden çekilecek olan Doğal Gaz Miktarı ile ilgili olarak bir Taşıtan tarafından Taşıyıcıya 

yapılan bildirimi, 

gg) Taşıma Miktarı Değişiklik Bildirimi (TMDB): Daha önce yapılan bir TMB’de veya TMDB’de veya 

Programda Taşıtanca talep edilen değişikliklere ilişkin bildirimi, 

hh) Taşıma Sözleşmesi: Sistem kullanıcıları ile iletim şirketleri arasında doğal gazın taşınması amacıyla 

yapılan sözleşmeyi, 

ii) Taşıtan: Taşıyıcı ile STS imzalamış Tedarikçi ve İhracatçı Şirketi, 

jj) Tedarikçi: Serbest tüketicilere, toptan satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, ihracatçı şirketlere, CNG 

dağıtımı, iletimi ve satışı şirketlerine ve dağıtım şirketlerine doğal gaz satan ithalatçı şirketleri, toptan 

satış şirketleri ve üretim şirketlerini, 

kk) Teslim Noktası: Doğal gazın teslim edildiği noktayı, 

ll) Teslim Sözleşmesi: Sistem kullanıcıları veya onların adına hareket edenlerle iletim şirketleri arasında 

veya depolama şirketi ve iletim şirketleri arasında veya iletim şirketlerinin kendi aralarında doğal 

gazın devir teslimi için yapılan sözleşmeyi ifade eder. 
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Şebeke İşleyişine İlişkin Düzenlemeler 

Madde 5 - İletim Sistemi İşletmecisi, bu yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar 

doğrultusunda, sisteme giriş ve şebeke işleyiş kurallarını da içeren şebeke işleyişine ilişkin düzenlemeleri 

iletim şebekesinin işletmeye alınacağı tarihten en geç üç ay önce hazırlayarak Kurum onayına sunar. Bu 

düzenlemelerde Kurum onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Kurum, gerek gördüğü hallerde piyasada 

faaliyet gösteren ilgili kişilerin görüşünü alarak düzenlemelerde değişiklik yapabilir. 

Bu düzenlemelerde, Bu yönetmelikte belirtilen esaslara uyulur. 

Sistem İşletmeciliğine İlişkin Genel Esaslar 

Madde 6 – Sistem İşletmeciliğine ilişkin Genel Esaslar aşağıda listelenmiştir:  

a) İletim Sistemi İşletmecisi tarafından alınan tüm kararlarda ve yapılan tüm işlemlerde arz güvenliği, 

birinci öncelikli kriter olarak dikkate alınır.     

b) İletim Sistemi İşletmecisi, sistemi, arz güvenliği riske atılmaksızın mümkün olan en verimli ve 

ekonomik şekilde işletir.  

c) Sistem işletiminde; şeffaf, öngörülebilir ve rekabetçi piyasa yapısının gözetilmesi esastır.  

d) Piyasa katılımcıları arasında ayrım yapılmaz.   

Sisteme Giriş Şartları1 

Madde 7 – Sisteme giriş için İletim Sistemi İşletmecisi’ne yapılacak başvurularda istenecek bilgiler, başvuru 

usul ve esasları ile bu başvurular için yapılacak işlemler, şebeke işleyişine ilişkin düzenlemelerde belirlenir. 

İletim şebekesine bağlanılması için bağlantı anlaşması, kapasite tahsisatlarına ilişkin olarak kapasite tahsis 

çerçeve anlaşması ve iletim şebekesi ile doğal gaz taşınması için ise taşıma sözleşmesi yapılır. 

Sistem Gelişimine İlişkin Esaslar 

Madde 8 – İletim Sistemi İşletmecisi, aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda, sistem gelişimini sağlamakla 

yükümlüdür: 

a) İletim Sistemi İşletmecisi,  sistemdeki enterkonneksiyon, depolama, depo geri üretim ve LNG 

gazlaştırma ve sevk kapasitelerinin, kısa, orta ve uzun vadeli talep projeksiyonları, arz imkanları, 

zorlayıcı işletme senaryoları ve rezerv kapasite gereksinimleri çerçevesinde, arz güvenliğini, 

kaynak çeşitliliğini ve rekabeti sağlayacak ve Güneydoğu Avrupa bölgesel bir gaz ticaret merkezi 

konumuna gelme hedefini destekleyecek seviyeye ulaşması ve bu seviyede tutulması için gerekli 

altyapı yatırımlarını, sistem kullanıcıları ile istişare içerisinde planlar ve zamanında devreye alır.   

b) Söz konusu yatırımların proje finansmanına imkan tanıyacak gelirlerin, ilgili piyasa katılımcıları 

tarafından ödenecek düzenlemeye tabi kapasite bedelleri üzerinden sağlanması esastır. 

Düzenlemeye tabi tarifede yer alan kapasite bedelleri, söz konusu kapasitenin tesis edilmesine ve 

emre amade tutulmasına yönelik olarak izin verilen yatırım ve sabit işletme harcamalarının, izin 

verilen getiri ile birlikte, söz konusu yatırımın ekonomik ömrü ve/veya kredi geri ödeme dönemi 

dikkate alınarak belirlenecek itfa süresi içerisinde itfası için gerekli yıllık gelir ihtiyacı dikkate 

alınarak, belirlenir.  

                                                      
 
 
1 Mevcut Yönetmeliğin 6’ıncı maddesinden uyarlanmıştır. Bu maddeye ilişkin önerilen piyasa modeli çerçevesinde, kapasite 
tahsisatlarının dinamik bir yapı gösterecek olmasına bağlı olarak, kapasite anlaşmalarının bir çerçeve anlaşma olarak düzenlenmesi 
yönündedir.   



 

 

12 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır. 

c) Sistem güvenliği ve esnekliği için gerekli olduğu düşünülen sistem yatırımlarına ilişkin olarak uygun 

görülen azami kapasite bedellerinin, söz konusu yatırımın itfası için yeterli olmaması halinde, söz 

konusu gelir eksiği, tüm diğer kapasite bedellerinin adil bir şekilde yükseltilmesi suretiyle giderilir.2 

Taşıma ve Sevkiyat Kontrol Hizmetine İlişkin Operasyonel Hususlar3 

Madde 9 – Taşıma hizmetleri, İletim Sistemi İşletmecisi tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde 

yürütülür: 

a) Piyasa katılımcıları, taşıma miktarı, giriş ve çıkış noktaları bilgilerini içerecek şekilde Taşıma Miktar 

Bildirimlerini İletim Sistemi İşletmecisi’ne sunar. Bildirimler İletim Sistemi İşletmecisi tarafından 

muhafaza edilir.  

b) Taşıma miktarı bildirimleri, onayları, içerdiği periyot, bildirim zamanı, bildirim yapılmaması halindeki 

uygulamalar gibi hususlarla ilgili usul ve esaslar İletim Sistemi İşletmecisi tarafından ayrıntılı olarak 

belirlenir.   

c) Sistem günü içinde, piyasa katılımcıları tarafından, programlanan doğal gaz miktarlarında artış veya 

düşüş talep edilebileceği gibi programlanan çıkış noktalarının değiştirilmesi de talep edilebilir. 

d) İletim Sistemi İşletmecisi, taşıma programlarını, yapılan bildirimlere veya bildirim yapılmaması halinde 

şebeke işleyişine ilişkin düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen miktarlara 

göre yapar. Süresinden sonra alınan bildirimler, süresinde alınan bildirimlerdeki miktarlardan sonra ve 

sistemin uygun olması halinde programlanabilir. Programlamada kesintisiz taşıma hizmeti önceliklidir. 

e) İletim Sistemi İşletmecisi, taşıma miktarlarını programladıktan sonra piyasa katılımcılarına bildirimi 

yapar ve onay bildirimleri, taraflarca muhafaza edilir. 

f) Programlanan miktarlarda değişiklik olması halinde, değişiklik etkilenen tüm taraflara eş zamanlı 

bildirilir. 

g) İletim Sistemi İşletmecisi, sistem günü sonunda, bütün giriş ve çıkış noktalarına göre taşınan miktarları 

belirler. Belirlenen taşıma miktarları, İletim Sistemi İşletmecisi tarafından taşıma hizmeti alan piyasa 

katılımcılarına bildirilir.  

h) Sevkiyat kontrol merkezi, iletim şebekesi giriş ve çıkış noktalarına ilişkin ölçümler ve bu şebekenin 

izlenmesi ve işletilmesi için gerekli tüm verileri toplamaya, iletmeye ve işlemeye elverişli donanım, 

yazılım ve altyapıya sahip olmak zorundadır. Bu merkez, şebekenin sevkiyat kontrolü ve 

dengelenmesi için gerekli kontrol komutlarını verecek özelliklerle donatılır.4  

i) İletim Sistemi İşletmecisi, piyasa katılımcılarının izleyebileceği bir elektronik bülten tablosu (EBT) 

üzerinden; taşıma miktarı, programlanan ve iletilen miktarlar, kesinti veya azaltma talep ve miktarları, 

sistem dengeleme talimatları ve kapasite tahsisleri gibi iletim şebekesinin işleyişi ile ilgili tüm 

bildirimlerin yapıldığı ve piyasa verilerinin izlenebildiği bir iletişim sistemi kurar. Bu sistem diğer iletim 

şirketleri ve depolama şirketleri arasındaki iletişimde de kullanılabilir.5 İletim Sistemi İşletmecisi, EBT 

üzerinden yayımladığı verilerden ilgili olanlarını EPİAŞ Şeffaflık Platformu ile paylaşır. 

                                                      
 
 
2 Bu madde planlama aşamasında düşük kapasite kullanım faktörüne sahip olması beklenmekle birlikte arz güvenliği açısından 
zaruri olduğu düşünülen projeler için (FSRU vb.) düzenlenmiştir. 
3 Mevcut Yönetmeliğin 7, 8 ve 9 numaralı maddelerinden uyarlanmıştır. Gaz Ticaret Platformu Projesi kapsamındaki danışmanlık 
hizmetimiz açısından, ilgili düzenlemelerde, öze yönelik bir değişiklik gerekli görülmemiştir. 
4 Mevcut Yönetmeliğin 12 numaralı maddesinden uyarlanmıştır. Gaz Ticaret Platformu Projesi kapsamındaki danışmanlık 
hizmetimiz açısından, ilgili düzenlemelerde, öze yönelik bir değişiklik gerekli görülmemiştir. 
5 Mevcut Yönetmeliğin 13 numaralı maddesinden uyarlanmıştır. Gaz Ticaret Platformu Projesi kapsamındaki danışmanlık 
hizmetimiz açısından, ilgili düzenlemelerde, öze yönelik bir değişiklik gerekli görülmemiştir. 
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Kapasite Tahsisine İlişkin Esaslar6  

Madde 10 – Kapasite tahsis işlemleri, aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda, İletim Sistemi İşletmecisi 

tarafından, yürütülür:   

a) Kapasite tahsisine ilişkin uygulamalarda, kapasitenin, şeffaf, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeyen, 

sistemin optimal kullanımını sağlayan ve verimli bir süreç içerisinde piyasa katılımcılarına tahsis 

edilmesi esastır.   

İletim Sistemi İşletmecisi tarafından standart kapasite sözleşmeleri tanımlanır. Bu kapsamda,  

i. İletim Sistemi İşletmeci tarafından, sözleşmesel olarak kesintisiz olacağı taahhüt edilmiş 

kapasitelere ilişkin sözleşmeler "Kesintisiz Kapasite Sözleşmeleri",  

ii. İletim Sistemi İşletmeci tarafından, sözleşme şartları doğrultusunda kesintiye uğraması 

mümkün olan kapasitelere ilişkin sözleşmeler "Kesintili Kapasite Sözleşmeleri"  

iii. Aylık, 3 aylık, yıllık ve daha uzun dönemli kapasite sözleşmeleri, "Uzun Dönemli Kapasite 

Sözleşmeleri", 

iv. Günlük ve gün içi kapasite sözleşmeleri, "Kısa Dönemli Kapasite Sözleşmeleri" ve  

v. Enterkonneksiyon kapasitelerinin optimal ve etkin kullanımının sağlanması adına, komşu 

ülke iletim sistemi işletmecisi ile işbirliği içerisinde, enterkonneksiyonun her iki tarafındaki 

giriş ve çıkış kapasitelerinin birlikte yer aldığı kapasite sözleşemleri, “Birleşik Kapasite 

Ürünleri”  

olarak tanımlanır.  

b) Uzun dönemli kapasite ürünleri Çok Turlu İhale Yöntemi ile, kısa dönemli kapasite ürünleri ise Tek 

Turlu İhale Yöntemi ile tahsis edilir.    

c) Çok Turlu İhale Yönteminde: 

i. İhale süreci, düzenlemeye tabi tarifede yer alan kapasite bedeli ile başlatılır ve ihaleye katılan 

piyasa katılımcıları söz konusu fiyat seviyesinde talep ettikleri kapasite miktarını bildirirler. 

Talep edilen kapasite, emre amade kapasiteye eşit ya da emre amade kapasiteden düşük 

ise, tüm talep sahiplerine talep ettikleri kapasite, ihale fiyatı üzerinden tahsis edilerek, ihale 

sonlandırılır.   

ii. Talep edilen kapasitenin emre amade kapasitenin üzerinde olması durumunda, kapasite 

bedeli belirlenmiş fiyat aralıkları ile yükseltilir. Piyasa katılımcıları yeni fiyat seviyesinde talep 

ettikleri kapasite miktarını bildirirler. Talep edilen kapasite, emre amade kapasiteye ya da 

altına inene kadar fiyat artırmalı turlara devam edilir. Talep edilen kapasitenin emre amade 

kapasitenin altına düşmesi halinde, bir önceki fiyat seviyesinden daha küçük fiyat adımları 

ile fiyat azaltmalı turlara geçilir. Talep edilen kapasite, emre amade kapasiteyi eşit hale 

gelene ya da aşana kadar, fiyat azaltmalı turlara devam edilir. Emre amade kapasite, son 

turda talep edilen kapasite, emre amade kapasiteye eşit hale geldiyse, son turdaki fiyat ve 

miktarlara göre, son turda talep edilen kapasite, emre amade kapasiteye aşmış ise, sondan 

bir önceki turdaki fiyat ve miktarlara göre, talep sahiplerine tahsis edilerek, ihale sonlandırılır. 

 

                                                      
 
 
6 Kapasite tahsisi yöntemlerine ilişkin olarak, BOTAŞ tarafından günlük kapasite uygulamasının getirilmesini de içeren yeni kapasite 
rejimi geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması hususunda 03.03.2015 tarih ve 5502 sayılı Kurul Kararı alınmış olup, bu konuda 
EPDK tarafından yapılan mevzuat çalışmaları BOTAŞ'tan geri bildirim alınmasını müteakiben nihayetlendirilecektir. 



 

 

14 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır. 

d) Tek Turlu İhale Yönteminde:  

i. İhale süreci, düzenlemeye tabii tarifede yer alan kapasite bedeli ile başlatılır ve ihaleye 

katılan piyasa katılımcıları, (i) söz konusu kapasite bedeline ek olarak ödemeyi teklif ettikleri 

primi, (ii) talep ettikleri kapasiteyi ve (iii) kabul edecekleri minimum kapasite miktarını 

içerecek şeklde tekliflerini sunarlar.   

ii. Talep edilen kapasite, emre amade kapasitenin üzerinde ise, yüksek fiyattan düşük fiyata 

doğru yapılacak bir sıralama ile emre amade kapasite talep sahibi piyasa katılımcılarına 

tahsis edilir.   

iii. Kabul gören en düşük teklifteki fiyat, ihaleden kısa dönemli kapasite ürünü almış olan tüm 

piyasa katılımcıları için geçerli olan kapasite fiyatı olarak belirlenir.    

e) Periodik ihale takvimi ve açılan her bir ihaleye ilişkin gerekli detaylar, ihaleden yeterli zaman önce, 

İletim Sistemi İşletmecisi tarafından EBT üzerinden ilan edilir. Açılan ihaleye ilişkin sonuçlar da, İletim 

Sistemi İşletmecisi tarafından, EBT üzerinden ilan edilir.  

f) Tüm atıl giriş ve çıkış kapasiteleri, İletim Sistem İşletmeci tarafından piyasa katılımcılarının kullanıma 

sunulur.7   

g) Herhangi bir piyasa katılımcısının kullanmadığı kapasiteyi atıl bir şekilde tutmasını ve bu suretle 

rekabetin kısıtlanmasını engellemek adına, bir taşıtana tahsis edilmiş ancak İletim Sistemi İşletmecisi 

tarafından yeterli seviyede kullanılmadığı tespit edilen kapasitenin İletim Sistemi İşletmecisi'ne iadesi 

sağlanır.  

h) Kendisine kapasite tahsis edilmiş olan bir piyasa katılımcısı, söz konusu kapasitenin tamamını ya da 

bir kısmını başka piyasa katılımcılarına kullandırabilir. Bu durum, söz konusu piyasa katılımcısının 

İletim Sistemi İşletmecisi nezdindeki yükümlülüklerini etkilemez.   

i) Kendisine kapasite tahsis edilmiş olan bir piyasa katılımcısı, söz konusu kapasitenin tamamını ya da 

bir kısmını, İletim Sistemi İşletmecisi nezdinde, başka bir piyasa katılımcısına devredebilir. Bu 

durumda, söz konusu piyasa katılımcısının İletim Sistemi İşletmecisi nezdindeki yükümlülükleri ortadan 

kalkar.    

Dengeleme İşlemlerine İlişkin Esaslar 

Madde 11 – Dengeleme işlemleri, aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda, İletim Sistemi İşletmecisi ve 

EPİAŞ tarafından birlikte, yürütülür:   

a) Piyasa katılımcılarının kendi dengelerinden sorumlu olması esastır.  

b) Piyasa katılımcılarının fiziki dengesizliklerini asgari seviyeye çekebilmek için ihtiyaç duyacakları alım 

ve satım işlemlerini etkin, şeffaf, güvenilir bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak, sistemdeki 

kaynak optimizasyonun sağlanabilmesine ve güvenilir referans fiyat oluşumuna katkıda bulunmak 

amacıyla, EPİAŞ tarafından Spot Gaz Ticareti Platformu (Gün Öncesi ve Gün İçi) tesis edilir ve işletilir. 

c) Piyasa katılımcılarının, Spot Gaz Ticareti Platformu’nda yaptıkları alım ve satım işlemlerine bağlı olarak 

Taşıma Miktarı Değişiklik Bildirimi yapmalarına imkan tanınır.  

d) Sistemin toplam dengesinden, İletim Sistemi İşletmecisi sorumludur. İletim Sistemi İşletmecisi, 

sistemdeki var olan dengesizlikleri ortadan kaldırmak adına, dengeleme piyasası katılımcılarından 

dengeleme gazı alabilir ve dengeleme piyasası katılımcılarına dengeleme gazı satabilir. 

                                                      
 
 
7 Bu düzenleme, Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Geçici 2’inci Maddesinin tadil edilmesini gerektirmektedir. 
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e) İletim Sistemi İşletmecisi, yapacağı alım satım işlemini, kurulması sonrasında ve yeterli likidite olması 

durumunda, öncelikli olarak Spot Gaz Ticareti Platformu’ndaki standart ürünlerin alım ve satımı yoluyla 

gerçekleştirir.  

f) Spot Gaz Ticareti Platformu’nun kurulması öncesinde veya Spot Gaz Ticareti Platformu’nda dengeleme 

ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli likidite bulunmaması durumunda, İletim Sistemi İşletmecisi, dengeleme 

amaçlı olarak yapacağı alım ve satım işlemlerini, EPİAŞ tarafından kurulacak ve işletilecek olan 

Dengeleme Gazı Platformu üzerinde açacağı ihaleler sonucunda gerçekleştireceği önceden 

tanımlanmış ürünlerin alım ve satımı yoluyla gerçekleştirir.  

g) İletim Sistemi İşletmecisi dengeleme piyasasında öncelikli olarak teslimat noktası UDN olan ürünleri 

tercih eder. Ancak İletim Sistemi İşletmecisi, öngördüğü sistem ihtiyaçları doğrultusunda, bu ihtiyaçları 

gerekçelendirmek suretiyle, nokta bazlı ve süre limitli ürünleri de Dengeleme Gazı Platformu üzerinden 

ihale yoluyla tercih edebilir. 

h) İletim Sistemi İşletmecisi, iletim şebekesi stoğu gazı alım ve satımı yapabilir. Söz konusu alım ya da 

satım işleminin zaman ve miktarı ile gazın teslimat zamanına sistem ihtiyaçlarına yönelik olarak yaptığı 

projeksiyon, simülasyon ve diğer analizleri çerçevesinde kendisi karar verir.  

i) Dengeleme Gazı Platformu üzerinde açılan ihaleler sonucunda, dengeleme gazı satış teklifi kabul 

edilen dengeleme piyasası katılımcılarından kendi teklif fiyatları üzerinden dengeleme gazı alımı 

yapılır. Dengeleme Gazı Platformu üzerinde açılan ihaleler sonucunda, dengeleme gazı alış teklifi 

kabul edilen dengeleme piyasası katılımcılarına kendi teklif fiyatları üzerinden dengeleme gazı satışı 

yapılır.  

j) Dengeleme Gazı Platformu üzerinden yapılacak standart ürünlerin alım satım işlemlerinin sistem 

dengesinin sağlanmasında yeterli olmaması halinde, İletim Sistemi İşletmecisi, sistem işletim ihtiyaçları 

doğrultusunda tanımladığı spesifik dengeleme hizmetlerini Dengeleme Gazı Platformu üzerinden 

duyurmak ve rekabetçi bir satın alma yöntemi izlemek suretiyle, uygun piyasa katılımcılarından tedarik 

edebilir. Spot Gaz Ticareti Platformu işlemleri ve/veya Dengeleme Gazı Platformu üzerinden yapılacak 

standart ürünlerin alım satım işlemleri yerine, spesifik dengeleme hizmeti alımına ilişkin uygulamalar, 

Kurum tarafından periyodik olarak gözden geçirilir. Kurul, İletim Sistemi İşletmecisi tarafından alınacak, 

dengeleme hizmetleri alımının asgari seviyeye çekilmesine yönelik tedbirleri belirler.8   

k) Talebin arz kapasitesinin üzerinde olduğu zamanlarda, sistem dengesinin sağlanabilmesi adına ve 

arzın yeterli olduğu dönemlerde sistemdeki kaynak optimizasyonun sağlanabilmesi amacıyla, serbest 

tüketicilerin, Spot Gaz Ticareti Platformu’nda ve/veya Dengeleme Gazı Platformu’nda, doğrudan ya da 

tedarikçileri üzerinden satış yapabilmelerine imkan tanınır.  

l) Piyasa katılımcılarından tedarik edilecek spesifik dengeleme hizmetleri neticesinde de sistem 

dengesinin sağlanamaması durumunda, İletim Sistemi İşletmecisi, İletim Şebekesi Stoğu'nun 

kullanılması ve Acil Durum, Zor Gün, Sınırlı Kapasite uygulamaları seçeneklerinden uygun gördüklerini 

uygulamak suretiyle, sistem dengesini sağlar.   

m) İletim Sistemi İşletmecisi, sistem dengesine ilişkin bilgi ve projeksiyonlarını, Dengeleme Gazı 

Platformunda yapacağı alım-satım işlemlerine ilişkin ihale duyurularını, gerçekleştirdiği alım-satım 

işlemlerinin sonuçlarını, EBT üzerinden yayımlar.  

n) Dengeleme kapsamındaki tüm alım satım işlemleri, İletim Sistemi İşletmecisi adına EPİAŞ tarafından 

yapılır.  

                                                      
 
 
8 Onaylı D7 Raporu’nda da ifade edildiği üzere, EPİAŞ’ın İletim Sistemi İşletmecisi adına gerçekleştirdiği işlemler ve İletim Sistemi 
İşletmecisinin gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili olarak oluşan tutarların, İletim Sistemi Sistem İşletim Bedeli’ne ilişkin tarife düzenleme 
hesaplamalarında dikkate alınmasında fayda görülmektedir.Ayrıca İletim Sistemi İşletmecisine verilen görev çerçevesinde 
oluşabilecek kar ve zarar koşullarının da dikkate alınarak, İletim Sistem İşletmecisinin ay sonunda sıfır bakiyede kalmasının 
sağlayacak mevzuat düzenlemelerine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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o) Piyasa katılımcılarının dengeleme gazı satışlarından doğan alacakları ve dengeleme gazı alımlarından 

doğan borçları, EPİAŞ tarafından günlük olarak hesaplanır ve aylık olarak faturalanır. EPİAŞ, söz 

konusu alacak ve borçlara ilişkin olarak, her bir piyasa katılımcısına ait tahsilat riskini, söz konusu 

katılımcının EPİAŞ nezdinde gerçekleşen diğer piyasa işlemlerinden doğan alacak ve borçlarını da 

dikkate katarak, günlük olarak takip eder ve söz konusu tahsilat riskine yönelik gerekli teminatları piyasa 

katılımcılarından alır. 

Kesinti ve Azaltma9 

İletim Sistemi İşletmecisi, 

a) İletim şebekesinde doğal gaz kaçağı olması, iletim şebekesi güvenliğinin ciddi bir risk altında olması ve 

iletim şebekesindeki doğal gazın teslim edildiği takdirde basınç ve kalitesinin can ve mal güvenliği 

açısından tehlike oluşturması hallerinde derhal, 

b) Sistem dengesinin bozulması durumunda, şebeke işleyişi ile ilgili düzenlemelerde belirlenen sürelerde 

haber vermek koşulu ile, 

c) İletim şebekesinde bakım, onarım, kontrol, bağlantı veya yenileme çalışması sırasında gerekli olduğu 

hallerde taşıma sözleşmesinde belirlenecek esaslar çerçevesinde, giriş ve çıkış noktalarındaki 

teslimlerde kesinti veya azaltma yapma hakkına sahiptir.  

Bu durumda piyasa katılımcıları, iletim şirketinin kesinti veya azaltmalara ilişkin taleplerini yerine getirir. 

Bu yönetmeliğin 11’inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülen dengeleme işlemlerine karşın 

sistem dengesinin bozulması durumunda, bu bozulmdan kaynaklanan kesinti veya azaltmalarda; 

a) Kesinti veya azaltmaya sebep olan tedarikçinin o sistem gününde tespit edilmesi durumunda, ilgili 

tedarikçinin neden olduğu miktar kadar doğal gaz teslimlerinde kesinti yapılır.  

b) Kesinti veya azaltmaya sebep olan tedarikçinin o sistem gününde tespit edilemediği durumlarda, sistem 

dengesizliğinden etkilenecek bölgede önce kesintili taşıma hizmetlerinde kesinti yapılır, daha sonra, 

kesintisiz taşıma hizmetlerinde, kapasite miktarlarıyla orantılı bir şekilde ve tedarikçilerin kendi 

müşterileri için öngördüğü sıralamaya göre kesinti yapılır. 

c) Arzı yetersiz olan tedarikçinin belirlenmesi amacıyla iletim şirketince tedarikçilerden programlanan 

miktarlarda doğal gaz arzı yapıp yapmadıklarına dair bilgi ve belgeler talep edilebilir. 

İletim şirketi, uyguladığı kesinti veya azaltmalarla ilgili tüm bildirimleri muhafaza etmek ve sistem günü 

bazında piyasa katılımcılarına uygulanan kesinti veya azaltma miktarlarına ilişkin kayıtları tutmak ve 

muhafaza etmek zorundadır. 

Piyasa katılımcıları, sistem dengelemesi amacı ile uygulanabilecek kesinti veya azaltmalar için, tüm kesintili 

ve kesintisiz müşterilerini içeren listelerini bölge bazında ve ilk kesileceklerden başlamak üzere sıralayarak 

iletim şirketine verir. İletim Sistemi İşletmecisi, piyasa katılımcılarınca verilmiş müşteri listelerindeki 

sıralamalara göre kesinti ve azaltmaları uygular. 

Sistem günü için programlanan miktarlar ile gerçekleşen miktarlar arasındaki fark, iletim şirketince şebeke 

işleyişine ilişkin düzenlemelerde belirlenecek kabul edilebilirlik sınırını aşamaz. Bu sınırın aşılması 

durumunda, ilgililer sevkiyat kontrol bedeli uygulamasına tabi tutulur. 

Sevkiyat kontrol bedelleri; 

a) Yanıltıcı bildirim bedeli, 

                                                      
 
 
9 Mevcut Yönetmeliğin 10 ve 11 numaralı madelerinden uyarlanmıştır, Dengesizliklerin Uzlaştırılmasına ilişkin düzenleme önerileri 
kapsamında, enerji açık ve fazlasına ilişkin tutarların Sistem Dengesizlik Gazı Alış ve Satış Fiyatları üzerinden uzlaştırılması sebebi 
ile, “Sistem Dengelemesine Katılım Bedeli”, “Yanıltıcı Bildirim Bedeli” olarak değiştirilmiştir. Gaz Ticaret Platformu Projesi 
kapsamındaki danışmanlık hizmetimiz açısından, ilgili düzenlemelerde, öze yönelik başkaca bir değişiklik gerekli görülmemiştir. 
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b) Kesinti dengeleme bedeli, 

c) Hizmet kesintisi bedelinden, 

oluşur. 

İletim Sistemi İşletmecisi, sistem günü için programlanan ve gerçekleşen miktarlar arasındaki farkın kabul 

edilebilirlik sınırını aşan piyasa katılımcılarından Yanıltıcı Bildirim Bedeli’ni tahsil eder. Bunun yanı sıra, 

kabul edilebilirlik sınırını aşan ve bu sebeple kesintiye yol açan piyasa katılımcılarından ek olarak Kesinti 

Dengeleme Bedeli, İletim. Sistemi İşletmecisi tarafından tahsil edilir. Kesintiye yol açan piyasa 

katılımcılarından tahsil edilen Kesinti Dengeleme Bedeli, kesintiden etkilenen piyasa katılımcılarına İletim 

Sistemi İşletmecisi tarafından ödenir.  

İşletme hatası nedeniyle sistem dengesinin bozulması ve kesintiye yol açılması durumunda, İletim Sistemi 

İşletmecisi, kesinti veya azaltmaya uğrayan piyasa katılımcılarına Hizmet Kesintisi Bedeli ödemekle 

yükümlüdür. Bu bedeller, ilgili mevzuat çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir. 

İletim Sistemi İşletmecisi, sistem dengelemesi için piyasa katılımcılarından giriş ve/veya çıkış noktasında 

verdikleri ve/veya aldıkları doğal gazın azaltılmasını veya artırılmasını talep edebilir. Böyle bir durumda 

piyasa katılımcıları arttırma, kesinti veya azaltma talebine uymak zorundadır. Arttırma talebi, ancak yeterli 

arz imkanlarına sahip olunmadığının belgelenmesi halinde reddedilebilir. 

İletim Sistemi İşletmecisinin talebi üzerine giriş veya çıkış noktalarındaki doğal gaz sevkiyat miktarlarını 

programları dışında arttıran veya azaltan piyasa katılımcılarından sevkiyat kontrol bedelleri alınmaz. 

Dengelesizliklerin Uzlaştırılmasına İlişkin Esaslar 

Madde 13 – Piyasa katılımcılarının dengesizliklerinin uzlaştırılmasına ilişkin işlemler, aşağıda belirtilen 

esaslar doğrultusunda, İletim Sistemi İşletmecisi ve EPİAŞ tarafından birlikte, yürütülür:   

a) Enterkonneksiyon noktaları hariç olmak üzere, tüm giriş ve çıkış noktalarında, piyasa katılımcılarının 

dengesizlik miktarı hesaplamalarına esas günlük giriş/çekiş miktarları, ilgili giriş ve çıkış noktalarındaki 

sayaçların günlük olarak okunması ve aynı giriş ve çıkış noktasının birden fazla piyasa katılımcısı 

tarafından kullanılması halinde, okunan sayaç değerinin ilgili piyasa katılımcılarının günlük akan akış 

değerlerine göre tahsis edilmesi suretiyle belirlenir. 

b) Bir dağıtım bölgesindeki serbest olmayan tüketiciler tarafından yapılan toplam çekiş miktarı, söz 

konusu dağıtım şebekesinin çekiş miktarından, o dağıtım şebekesine bağlı serbest tüketici sayaçlarının 

çekişleri düşülerek bulunur. Dağıtım şebekesine bağlı serbest tüketici sayaçları, ilgili dağıtım şirketi 

tarafından okunur.  

c) Bir piyasa katılımcısının herhangi bir enterkonneksiyon noktasındaki dengesizlik miktarı 

hesaplamasına esas günlük giriş/çekiş miktarı, söz konusu enterkonneksiyon noktasına ve söz konusu 

güne ait onaylanmış Taşıma Miktarı Bildirimindeki (ya da onaylanmış Taşıma Miktarı Değişiklik 

Bildirimindeki) miktara eşit olarak kabul edilir. Ancak bir enterkonneksiyon noktasında, aynı kaynaktan 

tedarik eden taşıtanlar için alım satım anlaşmalarında teslim edilen doğal gaz miktarının nasıl tahsis 

edileceğine ilişkin tüm taşıtanları bağlayıcı hükümlerin bulunması halinde bu hükümlerin öncelikli 

uygulanması gerekmektedir. 

d) Herhangi bir enterkonneksiyon noktasında, onaylanmış Taşıma Miktarı Bildirimindeki (ya da 

onaylanmış Taşıma Miktarı Değişiklik Bildirimindeki) miktardan daha düşük ya da daha yüksek 

miktarda giriş/çekiş yapılmış olması, piyasa katılımcılarının günlük dengesizlik miktarı hesaplamasına 

esas günlük giriş/çekiş miktarını değiştirmez. Söz konusu farklar, İletim Sistemi İşletmecisi ile 

enterkonneksiyon noktasının diğer yanındaki sistemin işletmecisi arasındaki Operasyonel Dengeleme 

Hesabı'nda takip edilir ve uzlaştırılır. 

e) Spot Gaz Ticareti Platformu'nda, Dengeleme Gazı Platformunda ve Tezgah Üstü Piyasası'nda yapılan 

alım-satım işlemleri ile Vadeli ve Türev İşlemler Piyasası'nda işlem gören ve son işlem tarihi itibariyle 
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kapatılmamış ve bu suretle finansal olarak uzlaştırılmamış pozisyonlara ilişkin teslimatlar, EPİAŞ 

nezdinde alım-satım bildirimi yapılması suretiyle gerçekleşmiş olarak kabul edilir.  

f) Bir piyasa katılımcısının günlük dengesizlik miktarı, EPİAŞ tarafından, söz konusu piyasa katılımcısının 

söz konusu güne ilişkin uzlaştırmaya esas toplam veriş miktarına, söz konusu piyasa katılımcısının söz 

konusu güne ilişkin uzlaştırmaya esas toplam alım miktarının eklenmesi ve bulunan tutardan söz 

konusu piyasa katılımcısının söz konusu güne ilişkin uzlaştırmaya esas toplam çekiş miktarı ile söz 

konusu piyasa katılımcısının söz konusu güne ilişkin uzlaştırmaya esas toplam satış miktarının 

düşülmesi suretiyle hesaplanır.  

g) Bulunan sayının sıfırdan büyük olması halinde, söz konusu piyasa katılımcısı söz konusu güne ilişkin 

olarak enerji fazlasına sahip olarak kabul edilir ve söz konusu piyasa katılımcısına sistemde bırakmış 

olduğu enerji için, EPİAŞ tarafından Sistem Dengesizlik Gazı Alış Fiyatı üzerinden ödeme yapılır. Söz 

konusu enerji fazlasının, İletim Sistemi İşletmecisi tarafından hazırlanıp Kurum tarafından onaylanan 

Şebeke İşleyiş Düzenlemlerinde belirlenecek tolerans limitleri içerisinde olması durumunda, söz 

konusu piyasa katılımcısına sistemde bırakmış olduğu enerji için, EPİAŞ tarafından Sistem Dengesizlik 

Gazı Alış Fiyatı üzerinden ödeme yapılmaz; söz konusu enerji fazlası, ertesi günün dengesizlik miktarı 

hesaplamasında dikkate alınır. Tolerans limitleri içerisindeki değerler için mali ve fiziki uzlaştırma, 

Dengesizliklerin Uzlaştırılmasına İlişkin Esaslar’da belirtilern diğer maddeler çerçevesinde 

gerçekleştirilir. 

h) Bulunan sayının sıfırdan küçük olması halinde, söz konusu piyasa katılımcısı söz konusu güne ilişkin 

olarak enerji açığına sahip olarak kabul edilir ve söz konusu piyasa katılımcısı, sistemden çekmiş 

olduğu enerji için, EPİAŞ’a Sistem Dengesizlik Gazı Satış Fiyatı üzerinden ödeme yapar. Söz konusu 

enerji açığının, İletim Sistemi İletmecisi tarafından hazırlanıp Kurum tarafından onaylanan Şebeke 

İşleyiş Düzenlemlerinde belirlenecek tolerans limitleri içerisinde olması durumunda, söz konusu piyasa 

katılımcısı, sistemden çekmiş olduğu enerji için, EPİAŞ’a Sistem Dengesizlik Gazı Satış Fiyatı 

üzerinden ödeme yapmaz; söz konusu enerji açığı ertesi günün dengesizlik miktarı hesaplamasında 

dikkate alınır. Tolerans limitleri içerisindeki değerler için mali ve fiziki uzlaştırma, Dengesizliklerin 

Uzlaştırılmasına İlişkin Esaslar’da belirtilern diğer maddeler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

i) Enerji açıkları için ilgili piyasa katılımcısı tarafından ödenecek Sistem Dengesizlik Gazı Satış Fiyatı ve 

enerji fazlaları için ilgili piyasa katılımcısına ödenecek Sistem Dengesizlik Gazı Alış Fiyatı, EPİAŞ 

tarafından günlük bazda belirlenir.   

j) Piyasa katılımcılarının dengesizlikten kaçınmalarını teşvik etmek amacıyla, Sistem Dengesizlik Gazı 

Satış Fiyatı’nın ve Sistem Dengesizlik Alış Gazı Fiyatı’nın, Spot Gaz Ticareti Platformu’nda işlem gören 

ürünlere göre daha az cazip (piyasa katılımcısı açısından alırken daha pahalı, satarken daha ucuz) bir 

seviyede olması esastır.   

k) Bir güne ait Sistem Dengesizlik Gazı Satış Fiyatı, “söz konusu güne ilişkin olarak  yapılmış olan 

dengeleme gazı alış veya satış işlemlerinin fiyatlarının ağırlıklı ortalamasının %x fazlası” ile, “söz 

konusu gün teslim edilmek üzere Spot Gaz Ticareti Platformu’nda oluşmuş fiyatların ağırlıklı 

ortalamasının %y fazlasından” daha yüksek olanına eşit olacak şekilde belirlenir.  

l) Bir güne ait Sistem Dengesizlik Gazı Alış Fiyatı, “söz konusu güne ilişkin olarak yapılmış olan 

dengeleme gazı alış veya satış işlemlerinin fiyatlarının ağırlıklı ortalamasının %x eksiği” ile, “söz konusu 

gün teslim edilmek üzere Spot Gaz Ticareti Platformu’nda oluşmuş fiyatların ağırlıklı ortalamasının %y 

eksiğinden” daha düşük olanına eşit olacak şekilde belirlenir.  

m) Herhangi bir güne ilişkin olarak Dengeleme Gazı Alış/Satış işlemlerinin yapılmaması durumunda, 

Sistem Dengesizlik Gazı Alış/Satış Fiyatlarının hesaplanmasında en son oluşan x dengeleme gazı alış 

veya satış işlemlerinin fiyatlarının ağırlıklı ortalaması kullanılır. 

n) Piyasa katılımcılarının dengesizlik miktarından ötürü doğan alacak ve borçları, EPİAŞ tarafından 

günlük olarak hesaplanır ve aylık olarak faturalanır. EPİAŞ, söz konusu alacak ve borçlara ilişkin olarak, 

her bir piyasa katılımcısına ait tahsilat riskini, söz konusu katılımcının EPİAŞ nezdinde gerçekleşen 
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diğer piyasa işlemlerinden doğan alacak ve borçlarını da dikkate katarak, günlük olarak takip eder ve 

söz konusu tahsilat riskine yönelik gerekli teminatları piyasa katılımcılarından alır.  

o) EPİAŞ’ın bir yıl içerisinde dengeleme gazı alımları ve pozitif dengesizlikler için ödeyeceği toplam tutar 

ile, dengeleme gazı satışları ve negatif dengesizlikler için tahsil edeceği toplam tutar arasındaki oluşan 

fark, İletim Sistemi İşletmecisi’ne aktarılır. Söz konusu tutar, İletim Sistemi Sistem İşletim Bedeli’ne 

ilişkin tarife düzenleme hesaplamalarında dikkate alınır.  

Gün Öncesi ve Gün İçi Piyasasına İlişkin Esaslar 

Madde 14 – Piyasa katılımcılarının fiziki dengesizliklerini asgari seviyeye çekebilmek için ihtiyaç 

duyacakları alım ve satım işlemlerini etkin, şeffaf, güvenilir bir şekilde yapabilmelerine imkan sağlamak, 

sistemdeki kaynak optimizasyonun sağlanabilmesine ve güvenilir referans fiyat oluşumuna katkıda 

bulunmak amacıyla, aşağıdaki esaslar çerçevesinde, EPİAŞ tarafından Spot Gaz Ticareti Platformu (Gün 

Öncesi ve Gün İçi) tesis edilir ve işletilir.  

a) Spot Gaz Ticareti Platformu’nda, fiziki teslimat ile sonuçlanan gün öncesi ve gün içi ürünler ile ertesi 

günün tatil günü olması halinde tatil dönemi ürünleri işlem görür. 

b) Spot Gaz Ticareti Platformu’nun Piyasa İşletmecisi EPİAŞ’tır. Piyasa İşletmecisi, gün öncesi 

piyasasının ve gün içi piyasasının işletimi, uzlaştırma yönetimi ve veri yayımlama faaliyetlerini eşit 

taraflar arasında ayrım gözetmeksizin, şeffaflık ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütür. 

c) Spot Gaz Ticareti Platformu’nda işlem görecek ürünler, bu yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen usul 

ve esaslar doğrultusunda EPİAŞ tarafından belirlenir ve söz konusu ürünlerin işlem görmeye 

başlayacağı tarihten en geç bir ay önce Kurum’un onayına sunulur.  

d) Piyasa İşletmecisi, gün öncesi piyasasının ve gün içi piyasasının işletimine ilişkin aşağıdaki faaliyetleri 

yürütür: 

i. Söz konusu piyasaların bu yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işletilmesi,  

ii. Kendi faaliyetleri kapsamındaki organize toptan doğal gaz piyasalarının kurulması ve 

işletimine ilişkin her türlü mevzuatın hazırlanması ve Kurula sunulması,  

iii. Söz konusu piyasaların işletimine ilişkin her türlü iç mevzuatın hazırlanması ve 

yayımlanması, 

iv. Söz konusu piyasaların işletimine ilişkin hususlarda uygulamaya yönelik kararların alınması, 

yetkili mercilere öneri ve/veya tekliflerde bulunulması, mevzuatla kendisine bırakılmış diğer 

görevlerin yerine getirilmesi, 

v. Söz konusu piyasaların işlemlerinde çıkabilecek uyuşmazlıkların incelenerek 

sonuçlandırılması, 

vi. Organize toptan doğal gaz piyasalarının etkin gelişimi ve kullanımını destekleyecek 

çözümlerin geliştirilmesi için önerilerde bulunulması, 

vii. İlgili mevzuatın, organize toptan doğal gaz piyasalarının etkin işleyişinin sağlanması 

çerçevesinde izlenmesi ve gerekli önerilerin geliştirilmesi.  

e) Piyasa İşletmecisi uzlaştırma yönetimine ilişkin olarak uzlaştırma işlemlerinin gerçekleştirilerek 

dengeleme mekanizması ve enerji dengesizlikleri için tahakkuk ettirilecek alacak ve borç miktarlarının 

hesaplanması ve ilgili alacak-borç bildirimlerinin hazırlanması faaliyetlerini yürütür. 

f) Piyasa İşletmecisi veri yayımlama ve raporlamaya ilişkin olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:  

i. İşlettiği organize toptan doğal gaz piyasalarına ilişkin olarak Kurum tarafından talep edilecek 

raporların hazırlanması ve yayımlanması, 
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ii. İşlettiği organize toptan doğal gaz piyasalarına ilişkin olarak gereken bilgilerin İletim Sistemi 

İşletmecisine iletilmesi, 

iii. İşlettiği organize toptan doğal gaz piyasalarına ilişkin bilgilerin ve piyasa fiyatlarının düzenli 

olarak duyurulması, 

iv. İşlettiği organize toptan doğal gaz piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak 

istatistikler düzenlenerek yayımlanması. 

g) Piyasa İşletmecisi, bir fatura dönemi içerisinde, katılımcıların teklif miktarları, dengesizliklerinin gelişimi 

gibi konulara ilişkin izleme faaliyetlerini yürütür. Herhangi bir katılımcının fatura dönemi içerisindeki 

dengesizlik miktarının sürekli olarak artmasının tespit edilmesi durumunda, Piyasa İşletmecisi ilgili 

katılımcıdan ek teminat talep eder. 

h) Piyasa İşletmecisinin, bu yönetmelikte belirtilen gün öncesi piyasasının ve gün içi piyasasının işletimi, 

uzlaştırma yönetimi ve veri yayımlama faaliyetlerine ek olarak ilgili mevzuatın diğer hükümleri 

çerçevesindeki görevlerini yerine getirmesi esastır. 
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 GAZ TİCARETİ PLATFORMU ALGORİTMALARI 

Şekil 1 Dengeleme Gazı İhalesi Süreci 

CS03 Gaz Ticareti Platformu | Algoritmalar
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Dengeleme Gazı İhalesi Süreci

Yorumlar
G gaz günü, G-1 Gaz Gününde gerçekleşen 
dengesizlik miktarı kadar gazın alım ya da 
satımının ihaleye sunulduğu gündür.

Teslimat günü G+1 ve/veya G+2 Gaz 
Günleri olabilir

Sistem İşletmecisi sistem ihtiyaçlarını 
gözeterek stok gazı miktarını artırmak ya da 
azaltmak için G gününde ayrıca bir ihale 
açabilir. Teslimat tarihi seçenekleri Sistem 
İşletmecisi tarafından belirlenir.

İhalede alımı ya da 

satımı yapılacak olan 

gazın miktarı belirlenir

Yorumlar
Teklifler aşağıdaki maddeleri içermelidir:

 Fiyat (TL/MWh)

 Miktar (MWh)

 Teslimat Tarihi (G+1 or G+2)

 Teslimat Noktası

İhalede alışı/satışı 

yapılacak gaz miktarı 

G günü saat 10.00'a 

kadar Dengeleme Gazı 

Platformuna girilir

Yorumlar
Sistem işletmecisi öncelikli olarak teslimat 
noktası UDN olan ürünleri tercih etmelidir. 
Sistem işletmecisi öngördüğü sistem 
ihtiyaçları doğrultusunda nokta bazlı ve süre 
limitli ürünleri de tercih edebilir.Bu ürünlerin 
tercih edilmesi durumunda Sistem 
İşletmecisi tercihin gerekçesini açıklar.

G+1 ve G+2 Gaz 

Günleri için portfolyo 

denge durumu 

tahminleri yapılır

Müşterilerin 

Talep 

Tahmini

Fiziksel 

Girişler

UDN’deki 

İşlemler
Müşteri 

Kontratları

Alış/satış tekliflerinin 

miktar ve fiyatının 

belirlenmesi için ticari 

analiz yapılır

Dengeleme gazı alış/

satış teklifleri saat 

10.30'a kadar 

Dengeleme Gazı 

Platformu’na girilir 

G-1'deki sistem 

kümülatif dengesizlik 

miktarı

Sistem kısıtlarını da 

göz önünde 

bulundurarak 

dengeleme gazı alış 

ihalesinde satış 

teklifleri en düşükten 

en yükseğe doğru, 

satış ihalesinde de alış 

teklifleri en yüksekten 

en düşüğe doğru 

sıralanır 

Kabul edilen alış/satış 

teklifleri belirlenir

İhale sonuçları 

Dengeleme Gazı 

Platformunda saat 

10.40'a kadar 

yayımlanır

Yorumlar
İhale fiyatı kabul edilen tekliflerin 
ağırlıklı ortalamasıdır

İhaleye konu tüm teklifler fiyat, 
miktar, teslimat günü ve teslimat 
noktası bilgileri ile birlikte 
yayımlanır.

Teklif sahiplerinin isimleri anonim 
olarak kalır.

İhale sonuçları 

incelenir

Hata var mı?

Hayır

Saat 11.00'a kadar 

platform üzerinden 

itirazlar bildirilir

Evet

İtirazlar değerlendirilir 

ve gerekli 

güncellemeler saat 

11.30'a kadar yapılır

Yorumlar
Sistemin kötüye kullanılmasını önlemek için sistem 
işletmecisi bir önceki dengeleme gazı ihalesinden 
kaynaklanan teslimat yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
taşıtanların tekliflerini dikkate almayabilir.

Nihai ihale sonuçları 

açıklanır

Taşıtanların G-1'deki 

dengesizliklerine karşılık 

gelen dengesizlik ücretleri 

hesaplanır ve yansıtılır

G-1'deki 

dengesizliklerin 

mahsuplaşması için 

sistem dengeleme 

ücreti hesaplanır

G-1'deki gaz 

tahsisat verileri

G-1'deki teslimat 

noktası UDN olan 

ticaretler

 



 

 

22 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır. 

Şekil 2 Spot veya Vadeli ve Türev İşlemler Gaz Ticareti Platformlarına Kabul Süreci 

CS03 Gaz Ticareti Platformu | Algoritmalar
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Spot veya Vadeli ve Türev İşlemler Gaz Ticareti Platformlarına Kabul Süreci

Platform İşletmecisine 

platforma kabul için 

başvuru yapılır

Başvuranın başvurusu 

değerlendirilir

Başvuru 

gereksinimleri 

karşılanıyor 

mu?

Başvuran 15 gün 

içerisinde gerekçeleri 

ile birlikte 

başvurusunun reddi 

hakkında bilgilendirilir.

Evet

Yorumlar
Platform İşletmecisi başvuru onayı için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını kontrol eder

 Finansal gereksinimlerin karşılanması

 İşlemlerin uzlaştırılmasının teminat altına alınmış olması

 Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu ile kontrat imzalanmış olması

 Teknik gereksinimlerin karşılanıyor olması

 UDN’de işlem yapma yetkisine sahip olunması (sadece spot piyasa için)

 Yetkili temsilcilerin bildirilmiş olması

Platform İşletmecisi bu gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını bizzat yerinde inceleyebilir

Yorumlar
Başvuran başvurusunda ayrıca 
aşağıdaki maddeleri belirtebilir

 Ön ve/veya arka ofis temsilcisi

 Fatura/ödeme işlemleri temsilcisi

 Bilişim sistemleri temsilcisi

 Üyelik işlemleri temsilcisi

Başvuru 

Dokümanı

Başvuran 15 gün 

içerisinde 

başvurusunun 

onaylandığına dair 

bilgilendirilir

Hayır

Yorumlar
Platform operatörü tanımlı zaman limitleri 
çerçevesinde başvuranın başvurusunu 
güncellemesi için hangi adımları takip 
etmesi gerektiğine dair yönlendirmede 
bulunur.

Üyelik Anlaşması 

imzalanır ve Kabul 

Mektubu yeni üyeye 

gönderilir

Ticarete başlanır

Platform 

İşletmecisinden alınan 

geribildirime göre 

önceki başvuru revize 

edilir

Başvurunun 

reddine itiraza 

gerek var mı?

EPDK’ya gerekçeleri 

ile birlikte başvurunun 

reddine dair itirazda 

bulunulur

İnceleme Süreci

Hayır Evet

Yorumlar
Platform İşletmecisi başvuranlardan herhangi bir 
zamanda ve süre limitleri içerisinde ek bilgi talep edebilir.

Üyeler kabullerini aldıktan sonra da kabul için gerekli 
koşulları sağlayamaz duruma gelmesi durumda gecikme 
olmaksızın durumlarını Platform İşletmecisine bildirmekle 
yükümlüdür

Yeni üyenin ismi 

piyasa duyurusu ile 

yayımlanır
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Şekil 3 Spot veya Vadeli ve Türev İşlemler Gaz Ticareti Platformlarında Ticaret İşlemleri 

CS03 Gaz Ticareti Platformu | Algoritmalar
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Spot veya Vadeli ve Türev İşlemler Gaz Ticareti Platformlarında Ticaret İşlemleri

Yorumlar
Alış/Satış Teklifleri aşağıdaki 
maddeleri içermelidir

 Üyeye ait kimlik kodu 

 Ürünün teslim tarihi (vadeli 
ve türev işlemler için)

 Teklifin yönü (alış/satış)

 Miktar

 Birim fiyatı
Yorumlar
Üyeler aşağıdaki şekillerde 
teklifler girebilir

 İptal edilene dek geçerli

 Süresi dolana dek geçerli

 Kalanı iptal et

 Gerçekleşmezse iptal et

Yorumlar
Fiyat limitli alış teklifleri istenilen miktara ulaşıncaya 
dek belirtilen fiyat limitine eşit veya altındaki 
fiyatlardaki satış teklifleri ile eşleştirilir

Fiyat limitli satış teklifleri istenilen miktara ulaşıncaya 
dek belirtilen fiyat limitine eşit veya üstündeki 
fiyatlardaki alış teklifleri ile eşleştirilir

Fiyat limiti bulunmayan alış veya satış teklifleri ise o 
an emir defterinde bulunan ters yönlü teklifler ile alış 
için en düşük satış için en yüksek fiyatlı tekliften 
başlamak kaydıyla istenilen miktara ulaşıncaya dek 
eşleştirilir.

Emir Defterinin 

güncellenmesi

Otomatik eşleştirme 

sonucu eşleşen emirler 

için ticaret işlemi 

gerçekleştirilir

Dengesizliklerin hesabında 

kullanılmak üzere taşıtanların 

Spot Piyasaki işlemlerine 

karşılık gelen net teslimat 

miktarları hesaplanır

Yorumlar
Üyeler henüz eşleşmemiş tekliflerini değiştirebilir 
veya iptal edebilirler.

Teklfilerin değiştirilmesi veya iptal edilmesi zaman 
önceliklerinin kaybolmasına sebep olur

Teklif sahipleri anonim kalmak kaydıyla teklifler emir 
defterinde gösterilir.

İlgili seansa ait 

minimum / maksimum 

fiyatları ve gerçekleşen 

ticaret hacmi 

yayımlanır

İşlem hangi 

platformda 

yapıldı?

VadeliSpot

Net teslimat miktarları 

TSO’ya bildirilir

Ürünler tanımlanır

Kredi limitleri içerisinde 

kalmak kaydıyla seçilen 

ürünler için teklifler girilir veya 

önceden girilmiş teklifler 

değiştirilebilir veya iptal 

edilebilir

Kredi Limitlerinin 

Güncellenmesi ve 

Takibi

Dengesizlik 

verisi

Nakit ve Teminat 

İşlemleri
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 GAZ TİCARETİ PLATFORMU STRATEJİK YÖNETİM 

SÜRECİ 

Stratejik Yönetim Süreci, bir organizasyonun kurumsal stratejisini belirleme yöntemi olarak tanımlanır. 

Organizasyonun stratejilerini tanımlamasına ve uygulamasına karar verildiği, uygulama planının 

detaylandırıldığı, düzenli değerlendirmeler yoluyla uygulamaların gelişimi ve başarısının değerlendirilmeye 

tabi tutulduğu, sürekli bir süreçtir. Güçlü bir Strateji Yönetimi, şirketlerin stratejilerini geliştirmesi, yerine 

getirmesi ve düzeltmesi için kaçınılmazdır. Stratejik plan, hedef belirleme & iş planı, uygulama, denetleme 

ve değerlendirme, bu sürecin dört ana aşamasıdır. 

Bu kısımda aktarılacak olan Stratejik Yönetim Süreci ve bileşenleri, Danışman’ın raporlarında da ifade 

edildiği üzere Gaz Ticareti Platformu’nun sahibi ve işletmecisi olacak olan EPİAŞ göz önüne alınarak 

düzenlenmiştir. 

Şekil 4 Stratejik Yönetim Süreci 

 

Kaynak: Accenture Analizi 
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 Stratejik Plan 

4.1.1. Kurumsal Vizyonun ve Stratejik Hedeflerin 

Detaylandırılması 

4.1.1.1. Amaç 

Bu sürecin birden fazla amacı bulunmaktadır: 

 Piyasa işletmecisinin nasıl getiri ve stratejik avantaj oluşturacağının belirlenmesi, 

 Getiri sağlayacak portföyün bileşenlerinin ana hatlarının belirlenmesi, 

 Sektörün gelecekteki değer performansını neyin belirlediğinin analizi, 

 Her bir seviyedeki kararları ve bu kararları desteklemek için gerekli olan aksiyonların belirlenmesi, 

 Stratejik başlangıç noktasının tanımlanması ve piyasa işletmecisi genelinde stratejinin iletilmesi, 

 Stratejiye değer katmak, yatırım planlamalarını önceliklendirmek ve işletmecinin bilgi gereksinimleri 

için gerekli projelere olanak sağlanması. 

4.1.1.2. Yaklaşım 

“Kurumsal Vizyonun ve Stratejik Hedeflerin Detaylandırılması” sürecinin tamamlanması adına aşağıdaki 

adımların izlenmesi gerekmektedir: 

Şekil 5 “Kurumsal Vizyonun ve Stratejik Hedeflerin Detaylandırılması” Sürecinin Adımları 

 

4.1.1.3. Sonuç 

Kurumsal hissedar değer analizine göre, İşletmeci: 

 İşletmecinin değerlemesinin ve kritik stratejik konu ve değer yaratan ana etkenlerin anlaşılması 

konusunda kredibilite sağlanması, 

 “Nasıl”dan daha çok “ne” ve “neden”e odaklanılması. 

Strateji Haritası yaratılmasına göre, İşletmeci: 

 Bir veya daha fazla hedeflere ilişkili değer yaratan ana etkenler arasında nedensellik ilişkilerin 

detaylandırılması ve bir organizasyonun uzun dönem hedeflerinin nasıl gerçekleştirileceğinin 

belirtilmesi, 

 Hem kurumsal strateji ve hem de süreçlerin haberleşmesine ve stratejinin uygulanmasına yardımcı 

olacak sistemlere destek olunması,  

 Çalışanların, İşletmecinin hedefleriyle koordine ve işbirliği içinde çalışmasını sağlayarak, işlerinin 

organizasyonun genel hedefleriyle nasıl ilişkili olduğu konusunda açık görüş verir. 

 

4.1.2. Değer Yaratan Ana Etkenlerin Belirlenmesi 

4.1.2.1. Amaç 

 “Değer Yaratan Ana Etkenlerin Belirlenmesi” Süreci aşağıdaki hedelere ulaşmalıdır: 



 

 

26 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır 

 Toplam paydaş getirisini (TPG) etkileyen ana faktör grubunun nasıl oluşturulucağının anlaşılması, 

 Toplam paydaş getirisini etkileyen finansal değer ana etkenlerinin nasıl değiştiğinin anlaşılması, 

 Etkenler arası bağlantıların nasıl yapılandırıldığının ve önceliklendirildiğinin belirlenmesi, 

 Hedeflere ulaşılması için gerekli aktivitelerin stratejik hedeflerle örtüştürülmesi. 

4.1.2.2. Yaklaşım 

 “Değer Yaratan Ana Etkenlerin Belirlenmesi”  sürecinin tamamlanması için aşağıdaki adımların izlenmesi 

gerekmektedir: 

Şekil 6 “Değer Yaratan Ana Etkenlerin Belirlenmesi” Sürecinin Adımları 

 

4.1.2.3. Sonuç 

İşletmecinin değer yaratan ana etkenlerinin belirtilmesini gerektiren bu süreç bir takım önemli çıktılar üretir: 

 Stratejik Hedef ile Değer Yaratan Etkenlerin Tanımlanması: Bu çıktı, İşletmecinin stratejik 

girişimler ve iş yetkinlikleri için değer yaratan etkenleri tanımlar ve eşleştirir. 

 Önceliklendirme Matrisi: İşletmeciye, hangi değer yaratan etkenlerin yönetim tarafından daha 

yakından dikkate alınması gerektiğinin anlaşılmasına olanak sağlar. Bu uygulama dikkate alınan 

değer yaratan etkenlerin sayılarının düşürülmesine yardımcı olur ve ayrıca en yüksek 

yönetilebilirliğe ve hassaslığa sahip olanları tanımlar. 

 Değer Yaratan Etkenler için Neden ve Sonuç Eşleştirmesi: Bu çıktı, değer yaratan etkenlerin 

ilgili TPG bileşenlerine göre nasıl eşleştiğini ve neden sonuca göre ayrıştığını gösterir. Bu 

eşleştirme, birkaç etken seviyesini içererek, tanımlanan bütün etkenleri dikkate almış olacaktır. 

 

4.1.3. Başarının Ana Ölçülerinin Belirlenmesi 

4.1.3.1. Amaç 

Başarılı işletmeciler, değer yaratan etkenlerin ve stratejinin öncü göstergeleri arasındaki dengeli 

yönetimlerinin yanı sıra mali bilanço ve muhasabe oranları gibi geleneksel ölçümlere de sahip olacaktır. Bu 

süreçte İşletmecinin başarısının ana ölçülerinin belirlenmesinin amaçları şöyledir: 

 Stratejik hedefler ve değer yaratma ile örtüşen kritik önemdeki ölçülerin (15’ten az) tanımlanması,  

 Stratejinin başarılı uygulanması ve TPG’nin artırılması arasındaki bağıntının kurulması, 

 Çeşitli göstergeler arasındaki istatistiksel uyumluluğun sağlanması. 

4.1.3.2. Yaklaşım 

“Başarının Ana Ölçülerinin Belirlenmesi” sürecinin tamamlanması için aşağıdaki adımların izlenmesi 

gerekmektedir: 

Şekil 7 “Başarının Ana Ölçülerinin Belirlenmesi” Sürecinin Adımları 
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4.1.3.3. Sonuç 

Başarının ana ölçülerinin belirlenmesi sürecinden çıkan sonuçlar İşletmecinin, günlük, haftalık ve aylık 

kırılımda işlerini yönetmek için kullanacağı kritik göstergeler dizisini benimsemesine yardımcı olur. Bu 

sürecin sonuçları şunları içermelidir: 

 En önemli 10-15 anahtar gösterge, 

 Hesaplamaları ve veri gereksinimlerini de içerecek şekilde göstergelerin tanımları, 

 Her bir gösterge için sorumluluk atamaları, 

 Kilit paydaşların kritik göstergelere örtüşmesi, 

 Stratejik hedeflerin ve değer yaratan etkenlerin kritik göstergelere örtüşmesi. 

4.1.4. Stratejik Planın Oluşturulması 

4.1.4.1. Amaç 

Bu süreçte stratejik planın oluşturulmasının amacı şöyle tanımlanmıştır: 

 Organizasyonel sorumlulukların ve yükümlülüklerin açıkça tanımlanması, 

 Stratejik planların aşamalı ve aksiyon alınabilir planlara çevrilmesi, 

 Kilit kararların verilebilmesini desteklemek adına standartlaşmış yönetim süreçlerinin 

tanımlanması, 

 Kilit kararların nasıl verilebilineceğini tanımlayan süreçlerin ve ilgili denetim yapılarının açıkça 

belirlenmesi (örneğin değer katan etkenlerin önceliklendirilmesi, sermaye yatırımlarının onayı, 

strateji değişiklikler, vb.) 

4.1.4.2. Yaklaşım 

“Stratejik Plan Oluşturulması” sürecinin tamamlanması için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir: 

Şekil 8 “Stratejik Plan Oluşturulması” Sürecinin Adımları 

 

4.1.4.3. Sonuç 

Önceden tamamlanmış stratejik hedefleri, değer katan etkenleri ve kilit göstergelerin tanımları 

güçlendirilmiş olarak stratejik planın sonuçları şunları içermelidir: 

 Stratejik girişimlerin önceliklendirilmesi: Stratejinin yürütülmesini destekleyecek girişimlerin stratejik 

amaçlarla ilişkilendirilmesi, 

 Kurumsal ekonomik modelin oluşturulması, dinamik stratejik modellemenin gerçekleştirilmesi, 

 Stratejik girişimlerin ve seçeneklerin sıralanması, 

 Stratejik planlama süreci içerisindeki kurumsal ekonomik modelin benimsenmesi. 



 

 

28 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır 

 Hedef Belirleme ve İş Planı 

4.2.1. Portföy Değerlendirmesi  

4.2.1.1. Amaç 

“Portföy Değerlendirmesi” sürecinin aşağıdaki amaçlara ulaşması beklenmektedir: 

 İşletmecinin portföyündeki bileşenlerden hangilerinin getiriye veya zarara ulaştırdığının 

özetlenmesi, 

 Stratejik hedeflere ve performans hedeflerine ulaşmak adına gerekli iş yetkinlerinin net bir şekilde 

belirlenmesi, 

 Stratejik performansın artırılması adına yönetime portföylerindeki kısa ve uzun dönem yatırımları 

dengelemesine yardım eden ve değer yaratabilecek fırsatların bilgisinin sağlanması.  

4.2.1.2. Yaklaşım 

“Portföy Değerlendirmesi” sürecinin tamamlanması için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir: 

Şekil 9 “Portföy Değerlendirmesi” Sürecinin Adımları 

 

4.2.1.3. Sonuç 

 “Portföy Değerlendirmesi”nin uygulanması sonucu aşağdakileri içerir: 

 Stratejik İş Birimi (SİB) değer analizi: SİB’ler tarafından üretilen stratejik değerin açık bir şekilde 

anlaşılmasının sağlanması, 

 Mevcut yetkinlikler ile en iyi uygulamalardaki yetkinlikler arasındaki farkların değerlendirilmesi ve 

öncelikli yetkinliklerin tanımlanması, 

 SİB verileri ile birleştirilerek kurumsal ekonomik modelin düzeltilmesi, 

 Stratejik hedeflere ulaşmak için gerekli yetkinlilerin geliştirilmesinde gerekli olan sermaye 

yatırımlarının ilk tahminlenmesinin gerçekleştirilmesi. 

 

4.2.2. Sorumluluklara Karşılık Gelen Kilit Ölçümler için 

Hedeflerin Belirlenmesi 

4.2.2.1. Amaç 

Bu kısımda anlatılan hedef belirleme yaklaşımı, İşletmecinin 1-5 yıllık stratejik hedeflerini belirlemesine 

yardımcı olur. Hedef belirleme sürecine özgü amaçlar şunları içerir: 

 Stratejik planlamanının, hedef belirleme ve kaynak dağılımı ile ilişkisinin kurulması, 

 İşletmecinin performansı için piyasanın asgari beklentilerinin belirlenmesi, 

 Mevcut ve gelecek değer hedeflerinin piyasa beklentileri ile ilişkilendirilmesi. 
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4.2.2.2. Yaklaşım  

“Sorumluluklara Karşılık Gelen Kilit Ölçümler için Hedefler Belirlenmesi” sürecinin tamamlanması için 

aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir: 

Şekil 10 “Sorumluluklara Karşılık Gelen Kilit Ölçümler için Hedefler Belirlenmesi” Sürecinin 

Adımları 

 

4.2.2.3. Sonuç 

Hedef belirleme sürecini yürüterek İşletmeci, yatırımcılarının, piyasa katılımcılarının ve borç sahiplerinin 

asgari beklentilerini karşılayıp karşılayamadığını görebilir. Ayrıca, hedef uygulamanın, stratejinin ve 

finansalların değer kaynaklarının nereden olacağına spesifik olarak karar verebilir. İşletmeci aşağıdaki 

sonuçlara ulaşabilmelidir: 

 Hedefleri belirlemek için gerekli getiri oranının anlaşılması, 

 Mevcut ve gelecek değer hedeflerinin istenilen TPG hedefi ile uyumlu olması, 

 Paydaş değer amaçlarına uygun bütçesel hedeflerin oluşturulması. 

 

4.2.3. Hedeflerin Alt Seviye Göstergelere İndirgenmesi 

4.2.3.1. Amaç 

 “Hedeflerin Alt Seviye Göstergelere İndirgenmesi” sürecinin amaçları, aşağıdakileri içermektedir: 

 Sermaye planlaması ve dağılımı ile alakalı geliştirelen araçlar, ilkeler ve prosedürler yoluyla SİB 

seviyelerindeki strateji ve uygulamaları arasında ilişkinin geliştirimesi, 

 Stratejik hedeflerin ve değer yaratma hedeflerinin yatırımlar yoluyla uygunabilir planlara 

dönüştürülmesi, 

 Stratejik seçimlere odaklanmak, stratejik ve finansal hedeflere ulaşılabilirliği arttırmak ve iş 

sorumluluklarını yürütmek adına işgücü ve varlık yatırım senaryolarının oluşturulması. 

4.2.3.2. Yaklaşım 

“Hedeflerin Alt Seviye Göstergelere İndirgenmesi” sürecinin tamamlanması için aşağıdaki adımların 

izlenmesi gerekmektedir: 

Şekil 11 “Hedeflerin Alt Seviye Göstergelere İndirgenmesi” Sürecinin Adımları 

 

4.2.3.3. Sonuç 

Kurumsal hedeflerin SİB seviyesinde hedeflere dönüşmesinin kilit sonuçları aşağıdakileri içermelidir: 

 SİB Ana Performans Göstergesi (APG) sorumluları: Çeşitli APG hedeflerine ulaşmak için kimlerin 

sorumlu olduğunun anlaşılması, 
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 SİB yatırım/girişim analizi: Finansal hedeflere ulaşılması için gerekli muhtemel yatırımların 

hangilerinin olduğunun anlaşılması, 

 Hedefler ve zaman dilimleri ile birlikte kabul edilmiş ve SİB tarafından uygulanacak olan girişimlerin 

listesi. 

 

 Uygulama 

4.3.1. Hedeflere Ulaşılması için Planların Yapılması 

4.3.1.1. Amaç 

 “Hedeflere Ulaşlması için Planların Yapılması” sürecinin amaçları şöyle ifade edilmektedir: 

 İşin kendisine ve operasyonel etkenlere bağlı olarak etken bazlı planların oluşturulması, 

 Planların ve tahminlerin stratejik hedef belirleme süreçlerini desteklediğinden emin olunması, 

 Hedef belirleme ve dinamik tahminleme için yeterince esnek olan, iş performansının 

değerlendirmesine ve geliştirmeler için değişiklik yapılmasına imkan sağlayan modelleme 

yetkinliğinin temin edilmesi.  

4.3.1.2. Yaklaşım 

“Hedeflere Ulaşılması için Planların Yapılması” sürecinin tamamlanması için aşağıdaki adımların izlenmesi 

gerekmektedir: 

Şekil 12 Hedeflere Ulaşılması için Planların Yapılması Sürecinin Adımları 

 

4.3.1.3. Sonuç 

“Hedeflere Ulaşlması için Planların Yapılması” sürecinin sonuçları şunları içermektedir: 

 Yıllık hedeflere ulaşılması için uygulama planları, 

 Uygulama planlarını ve yıllık hedefleri destekleyen SİB seviyesindeki entegre planlar, 

 Planlama ve tahminleme için standart ölçüleri ve bu ölçülerin tanımlarının bulunduğu onaylanmış 

etken bazlı modeller, 

 Dinamik planlamayı besleyen iş vakaları ve senaryo modellemesi. 

4.3.2. Planları Gerçekleştirmek için Kaynak Dağılımı 

4.3.2.1. Amaç 

”Planları Gerçekleştirmek için Kaynak Dağılımı” sürecinin amacı aşağıdakilerdir: 

 Stratejinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı öncelikli kaynakların oluşturulması, 

 Entegre işleyiş ve sermaye planlama süreçlerinin oluşturulması. 
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4.3.2.2. Yaklaşım 

“Planları Gerçekleştirmek için Kaynak Dağılımı” sürecinin tamamlanması için aşağıdaki adımların izlenmesi 

gerekmektedir: 

Şekil 13 "Planları Gerçekleştirmek için Kaynak Dağılımı" Sürecinin Adımları 

 

4.3.2.3. Sonuç 

“Planları Gerçekleştirmek için Kaynak Dağılımı” sürecinin sonuçları şunları içermektedir: 

 Değer yaratmayı ve stratejik öncelikleri destekleyen sermaye dağılımı sürecinin oluşturulması, 

 Sermaye dağılımı sürecini destekleyen sermaye dağılımı modelinin oluşturulması, 

 Kurgu, test ve uygulama aktivitelerine olanak sağlayan detaylı tasarımın yapılması. 

4.3.3. Planların ve Tahminlerin İncelenmesi, İrdelenmesi 

ve Finalize Edilmesi 

4.3.3.1. Amaç 

”Planların ve Tahminlerin İncelenmesi, İrdelenmesi ve Finalize Edilmesi” sürecinin amaçları aşağıdaki 

gibidir: 

 Aşağıdan yukarıya oluşturulan planlar ile yukarıdan aşağıya oluşturulan planların arasındaki 

uyumunun sağlanması, 

 İlk yıl bütçesinin tesis edilmesi, 

 Rota düzeltmesinin adımlarını belirlemek için tahminler üzerinden planların güncellenmesi, 

 Planlar ve tahminlere ilişkin üzerinde mutabık kalınmış yönetim bakış açısının oluşturulması. 

4.3.3.2. Yaklaşım 

“Planların ve Tahminlerin İncelenmesi, İrdelenmesi ve Finalize Edilmesi” sürecinin tamamlanması için 

aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir: 

Şekil 14 “Planların ve Tahminlerin İncelenmesi, İrdelenmesi ve Finalize Edilmesi” Sürecinin Adımları 

 

4.3.3.3. Sonuç 

”Planların ve Tahminlerin İncelenmesi, İrdelenmesi ve Finalize Edilmesi” sürecinin sonuçları şunları 

içermektedir: 

 Yukarıdan aşağıya belirlenmiş hedefler ile aşağıdan yukarıya belirlenmiş bütçe arasındaki 

boşlukların giderilmesi için aksiyon planlarının oluşturulması, 

 İlgili yöneticilerin mutabakatı ile nihai ilk yıl bütçesinin tesis edilmesi, 

 Nihai hedeflere ulaşılması için eksikleri giderecek ve analizlere baz oluşturacak olan periyodik 

tahminlerin yapılması 
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 Denetleme ve Değerlendirme 

4.4.1. Temel Performans Göstergelerinin Denetlenmesi 

4.4.1.1. Amaç 

“Temel Performans Göstergelerinin Denetlenmesi” sürecinin amaçları şunlardır: 

 İstatistiki veri bazının ve göstergelerin iş performansı ile olan ilgisinin geliştirilmesi için performans 

denetiminin geliştirilmesi, 

 Niteliksel ve niceliksel bilgiyi yansıtan dengeli puan kartlarının oluşturulması, 

 İşin raporlama ihtiyaçları doğrultusunda işletmecinin raporları yılda bir veya iki defa incelemesi ve 

proaktif olarak ekleme yapma, değiştirme veya çıkartma gibi kararlar vermesi ile raporlama 

sürecinin işletilmesi, 

 Dahili ve harici raporlama ihtiyaçları arasında ayrım yapılması, 

 Performans hedeflerini karşılmak veya aşmak için gerekli olan karar ve aksiyonlara odaklı hızlı 

raporlama döngüleri ve ortak veri modelinin oluşturulması. 

4.4.1.2. Yaklaşım 

“Temel Performans Göstergelerinin Denetlenmesi ” sürecinin tamamlanması için aşağıdaki adımların 

izlenmesi gerekmektedir: 

Şekil 15 "Temel Performans Göstergelerinin Denetlenmesi" Sürecinin Adımları 

 

4.4.1.3. Sonuç 

“Temel Performans Göstergelerinin Denetlenmesi” sürecinin temel sonuçları aşağıdakileri içerir: 

 Kritik göstergelerin belirlenmesi, 

 Veri ve raporlama gereksinimleri dokümanının oluşturulması, 

 Gösterge tanımları ve ortak dil gereksinimleri dokümanının oluşturulması. 

4.4.2. Performansın Üst Düzey Yöneticiler ile Birlikte 

Değerlendirilmesi  

4.4.2.1. Amaç 

“Performansın Üst Düzey Yöneticiler ile Birlikte Değerlendirilmesi” sürecinin tesis edilmesi, işletmecinin 

sürekli gelişim sağlaması için zemin oluşturacaktır. Bu süreç, iş sürekliliğine dair bir yaklaşım ortaya koyar. 

Bu sürecin amacı; yeni göstergelerin, araçların ve fonksiyonların işletmecinin mevcut işleyişi ile nasıl 

entegre edileceğini açık bir şekilde tanımlamaktır. 

4.4.2.2. Yaklaşım 

“Performansın Üst Düzey Yöneticiler ile Birlikte Değerlendirilmesi” sürecinin tamamlanması için aşağıdaki 

adımların izlenmesi gerekmektedir: 
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Şekil 16 "Performansın Üst Düzey Yöneticiler ile Birlikte Değerlendirilmesi " Sürecinin Adımları 

 

4.4.2.3. Sonuç 

“Performansın Üst Düzey Yöneticiler ile Birlikte Değerlendirilmesi” sürecinin temel sonucu, işletmecinin her 

seviyedeki performans değerlendirmesini destekleyecek standartlarının (günlük, haftalık, aylık) 

sağlanmasıdır. 

4.4.3. Aksiyon Planının Oluşturulması, Kaynakların 

Yeniden Dağılımı ve Tahminlerin Güncellenmesi  

4.4.3.1. Amaç 

Bu sürecin amaçları şu şekildedir: 

 İşletmecinin işi istediği gibi yürütmesi için hangi aksiyonların alınması gerektiğinin anlaşılması, 

 Kaynakların yeniden dağılımı konusunda ana paydaşlar ve üst düzey yöneticiler arasında 

işbirliğinin sağlanması, 

 En yüksek verimin alınabilmesi adına yeniden tahsisi yapılmış kaynakların rol ve sorumluluklarının 

net bir şekilde tanımlanması, 

 Analitiğin organizasyondaki rolü üzerinde anlaşmaya varılması ve bu tip bir işin organizasyon içinde 

ne şekilde tamamlanacağına karar verilmesi. 

4.4.3.2. Yaklaşım 

“Aksiyon Planının Oluşturulması, Kaynakların Yeniden Dağılımı ve Tahminlerin Güncellenmesi” sürecinin 

tamamlanması için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir: 

Şekil 17 "Aksiyon Planının Oluşturulması, Kaynakların Yeniden Dağılımı ve Tahminlerin 

Güncellenmesi " Sürecinin Adımları 

 

4.4.3.3. Sonuç 

Bu sürecin sonuçları aşağıdaki maddeleri içermektedir: 

 Devam eden aksiyon planlarının daha iyi yönetimi için iş takip araçlarının tasarlanması, 

 Kaynak dağılımı sürecinin detaylarının dokümante edilmesi, 

 Belirtilen iş hedefleri ile uyumlulaştırmak adına tahmin süreci tasarımının güncellenmesi, 

 Raporlama ve analitik destek tasarımının sağlanması. 
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 TEKNİK GEREKSİNİMLER 

Gaz Ticareti Platformunun düzgün işletimi için aşağıdaki teknik gereksinimler karşılanmalıdır. 

Tablo 1 Gaz Ticareti Platformu Teknik Gereksinimleri 

# Gereksinimler 

1 
Çözüm gelecekte yapısal değişiklikler veya parçalanma olmadan büyük veri merkezi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
ölçeklenebilirlik sağlayan birleşik bilgisayar, ağ ve depolama teknolojilerinin üzerinde inşa edilmelidir.  

2 

Çözüm bileşenlerinin tamamı üzerinde sanallaştırma uygulanabilmelidir. 
 
Açıklama: Günümüz data center'ları maksimum esnekliği sağlayabilmek için Software Defined Data Centers (SDDC) 
adını verdiğimiz bir sanal katmanda çalışmaktadır. Basitçe tanımlamak gerekirse tek bir fiziksel veri merkezinin birden 
fazla fiziksel veri merkezi gibi çalışması olarak açıklanabilir bunu. Bir diğer adıyla multi-tenancy. Tüm katmanlar 
üzerinde sanallaştırma uygulanabilmelidir denilmesinin nedeni gelecekteki herhangi bir büyüme, güvenlik prosedürleri 
gereği yapıyı çok parçalı yönetme vb. ihtiyaçlara cevap verebilir nitelikte hazır tutmaktır. Sanallaştırma zorunluluk 
değildir ancak kullanılmasını kesinlikle tavsiye edilmektedir. 

3 

Önerilecek çözüm kurumsal iş yüklerini sanal sunucularda ve bare-metal sunucularda çalıştırabilmelidir. 
 
Açıklama:Bu madde ölçeklenebilirliği sağlamayı garanti etmektedir. Örneğin bazı uygulamaların istenilen performansı 
elde etmek için yüksek miktarda RAM ve 4 üzeri CPU'ya sahip bir sistem üzerinde çalışması tercih sebebi olabilir. Bu 
gibi senaryolarda tek bir fiziksel sunucu üzerinde sanallaştırma kullanılmadan uygulamalar çalıştırılabilir. Bu gibi 
mimarilere bare-metal denmektedir.  

4 

Önerilecek çözüm gereksinimler ve talep değişikliklerine göre kolaylıkla ölçeklendirilebilmelidir. Çözüm içe ve dışa 
doğru ölçeklendirilebilir olmalıdır. 
 
Açıklama:Fiziksel Ölçeklenebilirlik, bir bileşenin (Server,Switch,Storage vb.) mevcut kapasitesinin donanım 
değiştirilmeksizin kendi içerisinde artırılması (dikey ölçeklenebilirlik) ya da aynı bileşenden 'n' adet daha eklenerek 
bunların tamamının tek bir “entity” gibi çalışması (yatay ölçeklenebilirlik) demektir. 

5 

Önerilecek çözüm sunucu, ağ ve depolama sistemlerinde tek nokta hatası barındırmamalıdır. 
 
Açıklama:Tek nokta hatası (Single point of Failure) denilen, sunucu, ağ ekipmanı ve storage üzerindeki kritik 
bileşenlerin asgari 1+1 olarak konumlandırılmasını ifade eder. Örneğin en az 2 güç kaynağı, en az 2 controller, en az 2 
fan vb. Bu sayede aktif olarak çalışan bu 2'liden birinde herhangi bir sorun olması durumunda sistem kesilme 
olmaksızın çalışmaya devam eder.  

6 

Çözüm bir bütün olarak tam yedekli, ölçeklenebilir olmalı ve herhangi bir bireysel bileşenin fiziksel veya sanal 
katmanda başarısız olması durumunda kesintisiz olarak çalışmaya devam etmelidir. 
 
Açıklama: Birincil olarak Çözümün tüm bileşenlerinin fiziksel katmanda yedekli olması, fiziksel katman üzerinde 
kurulacak sanal katmanın da aynı şekilde yedekli mimariyi adresleyecek şekilde konfigüre edilmesi gerekliliğini ifade 
etmektedir. 

7 

Çözüm operasyonel verimliliği ve tutarlılığı sağlamak amacıyla aşağıdaki fonksiyoneliteleri sağlamalıdır: 
- Uygulama yaygınlaştıma ve Uygulama yükseltimleri 
- İş sürekliliği / felaket kurtarma 
- Bulut teslim modelleri (private, public, hibrid) ve hizmet modelleri (IaaS, PaaS, SaaS) 
- Varlık konsolidasyonu ve sanallaştırma 
 
Açıklama: Operasyonel verimlilikten kasıt sistemin tüm bileşenlerinden maksimum faydayı sağlamayı, operasyonel 
tutarlılık ise tüm sistemin asgari Kesinti ile çalışmasını ifade eder. Bu iki temel dizayn prensibi çerçevesinde uygulama 
patching vb. işlemlerde sistemin kesintiye uğramadan işlemin gerçekleştirilmesi, asgari kesintiyi sağlamak için 
önerilecek çözümün bir felaket kurtarma çözümünün bulunmasını, cloud computing hizmet modelleri ile istenildiği an 
entegre çalışabilmesini ve sisteme ait tüm kaynaklardan sanallaştırma vasıtasıyla maksimum utilizasyonun elde 
edilmesini amaçlar. 

8 

Çözüm artan talepleri uygun kaynaklarla adresleyerek yüksek ölçeklenebilir mimaride olmalıdır. 
 
Açıklama: Ölçeklenebilirlik temel olarak fiziksel bir dizayn parametresidir. IT sistemlerine yapılan yatırımların 5-10 
senelik bir büyümeyi de göz önüne alarak buna uygun çözümler üzerinden ilerlenmesi yani 'T' anında sistemin dikey ya 
da yatay büyütülebilmesini ifade eder. 

9 Çözüm altyapı değişiklikleri gerektirmeden yeni hizmetleri sunabilmeyi ve kaynakları kurtarabilmeyi sağlamalıdır.  

10 Altyapı mimarisi hizmetlerin erişilebilir ve her an kullanıma hazır olduğunu sağlamalıdır(Uygulama erişilebilirliği) 

11 Sunucu sistemleri yeni jenerasyon blade ve/veya rack sunuculardan oluşmalıdır. 

12 

Sunucu sistemleri Intel Xeon E7-2870, E7-4870, E7-8870 ve/veya Intel Xeon E7-2890v2, E7-4890v2, E7-8890v2 
işlemci destekli olmalıdır. 
 
Belirtilen işlemciler Intel Xeon E7 serisi Nesil-1 ve Nesil-2 işlemcileridir. Nesil-3 modelleri de mevcuttur ancak kısıtlı 
üretici faktörü sebebiyle belirtilmemiştir. Günümüz sunucu pazarında çift soketli sunucularda büyük bir rekabet 
yaşanmaktadır. Tüm üreticilerin belirtilen işlemcilere ait ürünleri bulunmakla birlikte hiçbir üretici adreslenmemiştir. Bu 
işlemcilerin ana özelliği pazardaki maksimum core sayısı, düşük güç tüketimi ve maksimum L2, L3 cache 
kapasiteleridir. 

13 Sunucu sistemler fiziksel işlemci başına asgari 256GB memory desteklemelidir. 
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14 Sunucu sistemler asgari 2 işlemcili olmalıdır. 

15 
Sunucu sistemleri en az 2 x 10 Gigabit Ethernet ve 1 x 10 GbE Storage erişim arayüzüne sahip olmalıdır. 

16 

Sunucu sistemleri Genişletilmiş Hafıza Teknolojisi ile büyük veri setlerine sahip uygulamaları destekleyebilmeli ve 
sunucu başına daha fazla sanal makine yaratılmasına olanak vermelidir. 
 
EMT(Extended Memory Technology) anakart çipsetlerine özgü bir terim olup bu özelliğe sahip bir sunucuda 
64,128,256 GB'lık single DDRAM modüllerinin kullanımına olanak tanır. Bu sayede bir sunucu sadece 4 RAM modülü 
ile 1TB'lık memory kapasitesine ulaşabilmektedir. Büyük RAM kapasiteleri bir fiziksel sunucu üzerinde daha fazla sanal 
sunucu yaratabilmenin en önemli parametlerinden biridir.  

17 
Çözüm düşük gecikme süreli, kayıpsız, 10 Gb / sn birleşik ağ altyapısı üzerine entegre edilmelidir.Bu altyapı LAN, SAN 
ve yüksek hızlı bilgi işlem ağlarını konsolide eden bir mimaride olmalıdır. 

18 Depolama sistemi Unified Fabric mimarisi üzerinde konsolide SAN ve NAS erişimi sağlamalıdır. 

19 
Sunucu sistemleri depolama sistemlerine Ethernet(NFS ve/veya iSCSI) ve Fibre Channel over Ethernet(FCoE) 
üzerinden erişebilmelidir. 

20 
Omurga anahtarlar loop-free topoloji sağlamalı, fiziksel bağlantılardan biri veya bir cihaz başarısız olursa hızlı 
yakınsama sağlamalıdır. 

21 Depolama sistemi tek bir arayüz üzerinden çoklu protokol hizmeti verebilmelidir. 

22 
Depolama sistemi birincil depolama uygulamaları için yüksek performanslı katı hal sürücüleri(SSD) veya seri ATA 
(SAS) diskler ile, ikincil uygulamalar (yedekleme, arşiv ve benzeri) için düşük maliyetli SATA diskler ile veya farklı disk 
türlerinin karışımı ile yapılandırılabilmelidir. 

23 
Depolama çözümü kümelenmiş depolama denetleyicileri, (örneğin soğutma fanları, güç kaynakları, disk sürücüleri, ve 
raflar gibi) çalışırken takılabilir yedekli bileşenler ve çoklu ağ arayüzleri üzerinden yedeklilik ve hata toleransı 
sağlamalıdır. 

24 Depolama çözümü Thin Provisioning, De-duplication, Compression ve Snapshot özelliklerine sahip olmalıdır. 

25 
Optimum performans seviyesine ulaşabilmek için gerekmesi durumunda çözüm bileşenlerinde gerekli kapasite 
arttırımları yapılacaktır. 

26 Çözüm farklı veritabanları (Oracle, DB2, Sybase, MS SQL Server gibi) üzerinde çalışabiliyor olmalıdır. 

27 
Sistem, tasarım ve uygulama geliştirme açısından hızlı, gelişmiş özelliklere sahip bir veritabanı yönetim sistemi üzerine 
kurulmuş olmalıdır. Veritabanı yedekleme, yüksek uygunluk (high availability), güncelleme ve güvenlik standartlarını 
sağlamalıdır. 

28 
Yetkilendirme, kullanıcı yönetimi, iş süreçleri ve iş kurallarının konfigürasyonu, sistem ve veritabanı yönetimi için 
yönetici paneli sunulmalıdır. Sistem yetkilendirme ve işlem hareketleri kullanıcı ve fonksiyon bazında loglanmalı ve 
sorgunalabilir olmalıdır. 

29 
Sistem, servis odaklı mimari (SOA) üzerinde çalışabilmeli, sistemler arası entegrasyonlar özellikle bu mimari dikkate 
alınarak yönetilebilmelidir. Entegrasyonlar izlenebilmeli ve hatalar loglanabilmelidir. Ayrıca sistem diğer kurumlar ile 
(bankalar, lojistik şirketleri, GİB) EDI, WebService, FTP vb. yöntemler ile veri alışverişi olanağınıda barındırmalıdır. 

30 
Sistem üzerinden, iç ve dış kullanıcılara, süreç bazlı bilgilendirme e-postaları gönderilebilmeli, çeşitli e-posta şablonları 
tasarlanabilmeli ve ileti trafiği yönetilebilmelidir. 

31 

Çözüm mimarisi sunucu kümeleme (server clustering) yapısını desteklemeli ve sistem geliştirme, test , QA ve Canlı 
olmak üzere farklı sunucularla çalışma olanağı sağlamalı, standart sunucu donanım ve işletim sistemleriyle çalışacak 
gereksinimleri sağlamalıdır. İşletim ortamlarından test ortamlarına belli periyodlarla (haftalık, günlük) restore 
yapılabilmelidir. Canlı ortamda yüksek uygunluk (high availability) sağlanmalıdır. 
 
Açıklama:Uygulama geliştirme ve canlıya alınma süreci Development, QA ve Production olarak 3 fazda 
gerçekleşmektedir. Her 3 faz farklı yedeklilik stratejilerine sahip olmakla beraber tümünde ortak prensip veritabanı 
sistemlerinin kümelenmiş mimaride çalışabilir olmasıdır. Development ortamında gerçekleşebilecek hatalardan sıfır veri 
kaybıyla çıkabilmek için test ortamlarının düzenli aralıklarla yedeklenmesi önemlidir. Production seviyesinde ise söz 
konusu datanın kritikliğine göre bunun gerçek zamanlı olarak yapılması gerekebilir. Her 3 fazda da veritabanına erişim 
uygulama mimarisi ile belirlenmektedir. Direk erişimin olabileceği ve olamayacağı durumlar mevcuttur. 

32 Çözüm altyapısında hata giderme (failure back up) yapısı bulunmalıdır. 

33 
Çözüm içerisinde yer alan bileşenlere, ekranlara web üzerinden de erişim sağlanabilmeli ve işlem 
gerçekleştirilebilmelidir. 

34 
Çözüm içerisinde sistem performansı kullanıcı, tablo alanları, aktivite logları, buffer, cache ve input/output bazında 
takip edilebilmelidir. 

35 Çözüm Türkçe karakter setini desteklemelidir, çözümün İngilizce ve Türkçe dahil çoklu dil desteği olmalıdır. 

36 Çözümün E-posta sistemi (MS Exchange, MS Outlook, Lotus Notes ve benzeri) ile entegrasyonları olmalıdır. 

37 
Çözümün cihaz bağımsız olarak, rol bazlı IOS, Android ve windows mobile üzerinde çalışan uygulamaları olmalıdır. 
Ayrıca çözümün WAP, Pocket PC, GPRS, 3G, PDA ve benzeri teknolojiler ile entegrasyon yeteneği olmalıdır. Çözüm 
bu teknolojiler ile gerektiğinde bilgi alışverişi yapabilmelidir.  

38 Çözüm single sign on desteği olmalı ve kimlik yönetimi yapılabilmelidir. 

39 
Çözüm üzerinde standart paket fonksiyonları ile karşılanamayan gereksinimler için yapılacak ek geliştirmeler için 
kullanılmak üzere hazır uygulama geliştirme platformu olmalıdır. 

40 
Kullanıcı ara yüzü kullanıcıların kolay bir şekilde sistemle etkileşim sağlayabilecekleri, grafik tabanlı bir yapıda 
olmalıdır. Sürükle bırak, anahtar parametreler aracılığı ile, ilgilil parametrenin verilerinin oldugu ekranlara ulaşma 
olanağı vermelidir. 

41 
Yapılan işlemlerle ilgili işlem tarihçesi (işlemi yaratan kişi, yaratma tarihi, son güncellemeyi yapan kişi, son güncelleme 
tarihi ve benzeri bilgiler) son kullanıcılar tarafından kolaylıkla izlenebilir olmalıdır. 
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42 

Sistem yönetimi ve kullanıcı işlemlerinin kayıt altına alınması (loglama) ve bu kayıtların güvenliğinin sağlanması 
mümkün olmalıdır.  
 
Açıklama: Üstteki madde uygulama seviyesinde kontrol ve loglamayı, bu madde ise sistem yönetimi seviyesinde 
kontrol ve loglamayı ifade etmektedir.  

43 3. Seviye uygulamalar ve kurumsal uygulamalar arasındaki entegrasyon standartlarını desteklemelidir. 

44 Elektronik, mobil imza uygulamaları ve kimlik denetimlerini desteklemelidir.  

45 Versiyon kontrolü ve geriye dönüş işlemleri de yapılabilmelidir. 

46 Çözüm işletim sistemi, veri tabanı, donanım, tarayıcı bağımsız olmalıdır. 
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 KAYNAKÇA 

 Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği 

http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Dogalgaz/Mevzuat/Yonetmelikler 

 

 İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar 

http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Dogalgaz/Mevzuat/KurulKararlari 
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Bu yayın, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur. Yayının içeriğinin tek 

sorumlusu Danışman olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin veya ETKB’nin görüşlerini 

yansıttığı iddia edilemez.  

 
  


