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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 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 

kullanılamaz; (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, servis 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 08.12.2015 

3 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen D4-D5 çalıştayında ve EBT 
uzmanları ile gerçekleştirilen toplantılarda alınan geribildirimler 

ışığında güncellenmiş, İngilizce v2.0’a tekabül eden Türkçe 
versiyondur. 
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Kısaltmalar Listesi 
 

AB: Avrupa Birliği  

BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 

CAM: Kapasite Tahsis Mekanizması 

CMP: Tıkanıklık Yönetimi Prosedürleri 

EBT: Elektronik Bülten Tablosu  

EC: Avrupa Komisyonu  

EIC: Enerji Tanımlama Kodu  

ENTSOG: Avrupa Gaz İletim Sistemi İşletmecileri Ağı 

FCFS: İlk Gelen İlk Hizmet Alır  

GCV: Üst Isıl Değer   

GTM: Hedeflenen Gaz Piyasası Modeli  

LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz 

MAK: Maksimum Ayrılabilir Kapasite 

OTC: Tezgah Üstü Piyasası 

RM-A: Ana Çıkış Noktası 

RM-B: Tali Çıkış Noktası 

RTU: Uzaktan Erişim Terminali  

STS: Standart Taşıma Sözleşmesi 

TMB: Taşıma Miktarı Bildirimi   

TMDB: Taşıma Miktar Değişiklik Bildirimi   

TSO(s): İletim Sistemi İşletmecisi (İşletmecileri) 

UK: Birleşik Krallık 
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TERİMLER LİSTESİ 

 

Ana Çıkış Noktası (RM-A): (i) Ana iletim şebekesine doğrudan bağlanmış olup, basınç düşürme ve 

ölçüm işlevlerinin gerçekleştirildiği doğal gaz istasyonlarından mülkiyeti ve işletimi Taşıyıcı’ya ait olanlar 

için istasyon çıkış vanasını, Taşıyıcı’ya ait olmayanlar için istasyon giriş vanasının giriş tarafındaki izole 

flanşını, (ii) İhracat Çıkış Noktasını ifade eder;  

Atıl Kapasite: Taşıyıcının kapasite satışlarından sonra geriye kalan kullanılabilir kapasiteyi ifade eder; 

Avrupa Doğal Gaz İletim Sistemi İşletmecileri Birliği (ENTSOG): Avrupa’da bulunan İletim Sistemi 

İşletmecileri’nin birliğini ifade eder;   

BOTAŞ SCADA: BOTAŞ RTU’larından BOTAŞ Sevkiyat Kontrol Merkezi’ne anlık veri transferi 

gerçekleştiren danışmalı kontrol ve veri toplama sistemlerini ifade eder; 

BOTAŞ Sevkiyat Kontrol Merkezi: Entegre doğal gaz iletim sisteminin işletim kontrolü merkezini ifade 

eder; 

BOTAŞ Uzak Terminal Ünitesi (BOTAŞ RTU): Saha ölçüm ekipmanı ile BOTAŞ Sevkiyat Kontrol 

Merkezi arasındaki iletişimi sağlayan elektronik cihazı ifade eder; 

Çıkış Noktası: Doğal gazın iletim şebekesinden çıktığı ve Taşıyıcı’dan teslim alındığı noktayı ifade eder; 

Dağıtım Şirketi SCADA Sistemleri: MODBUS RTU ve İstasyon RTU’larından EBT’ye anlık veri transferi 

gerçekleştiren danışmalı kontrol ve veri toplama sistemlerini ifade eder; 

Dağıtım Şirketi Sevkiyat Kontrol Merkezi: Dağıtım şirketleri için saha verilerini toplayan yazılım ve 

ekipmana sahip kontrol merkezlerini ifade eder; 

Dağıtım Şirketi: Belirlenen bir şehirde doğal gazın dağıtımı ve mahalli gaz boru hattı şebekesi ile nakli 

faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi ifade eder; 

Elektronik Bülten Tablosu (EBT): Doğal Gaz piyasasında faaliyet gösteren tarafların piyasa 

hareketlerini takip edebilmeleri için kurulmuş olan, Taşıyıcı tarafından işletilen elektronik duyuru 

panosunu ifade eder; 

Gaz günü: Kış saati uygulaması döneminde 5:00 ile bir sonraki gün 5:00 arasındaki ve yaz saati 

uygulaması döneminde 4:00 ile bir sonraki gün 4:00 arasındaki zaman dilimini ifade eder;   

Gaz Yılı: 1 Ocak günü saat 08.00’de başlayıp bir sonraki 1 Ocak günü saat 08.00’de sona eren dönemi 

ifade eder; 

Giriş Noktası: Doğal gazın bağlanan sistemden iletim şebekesine girdiği ve Taşıyıcı’ya teslim edildiği 

noktayı ifade eder;  

Günlük Sözleşmeye Bağlanmış Miktarlar (DCQ): Taşıtan’ın Giriş Noktası’ndaki ithalat sözleşmesine 

istinaden ithalatını gerçekleştirdiği doğal gaz miktarını ifade eder; 

İhale Takvimi: ENTSOG tarafından her yıl Ocak ayında yayımlanan ve Mart ayından bir sonraki takvim 

yılının Şubat ayına kadar olan ihaleleri ve bunların başlangıç tarihlerini, ilgili oldukları standart kapasite 

ürünlerini içeren ihale takvimini ifade eder;   

İkincil Kapasite Ticareti: İkincil piyasada yapılan kapasite ticaretini ifade eder;   

İletim Sistemi İşletmecisi: Belirli bir bölgede iletim fonksiyonunu yerine getiren ve iletim şebekesinin 

işletmesinden, bakımından ve genişletilmesinden ve gerektği durumlarda diğer sistemler ile 

enterkonneksiyon sağlanmasından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Bu gerçek ya da 

tüzel kişi, aynı zamanda, doğal gaz taşımasına ilişkin talepleri dikkate alarak sistemin uzun vadede de 

işlevselliğini sağlamakla dasorumludur.   
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İlgili Nokta: Tek bir bağımsız nihai tüketiciye bağlı çıkış noktaları ve tek bir üretinin üretim tesisine 

doğrudan bağlı giriş noktaları hariç olmak üzere, iletim sistemi işletmecisi tarafından işletilen şebekedeki 

tüm giriş ve çıkış noktalarını ifade eder; iletim sistemi işletmecisinin dengeleme bölgelerini bağlayan tüm 

giriş ve çıkış noktalarını ifade eder; bir iletim sistemi işletmecisinin şebekesini LNG terminali, fiziksel doğal 

gaz üsleri, depolama ve üretim tesisleri ile bağlayan tüm noktaları ifade eder; bir iletim sistemi 

işletmecisinin şebekesini, yan hizmetlerin sunumu için gerekli altyapılar ile bağlayan tüm noktaları ifade 

eder;  

İstasyon Uzak Terminal Ünitesi (İstasyon RTU): Saha ölçüm ekipmanı ile Dağıtım Şirketi SCADA 

sistemleri arasındaki iletişimi sağlayan elektronik cihazı ifade eder; 

Kapasite Aktarımı: Bir Taşıtan’ın STS’inde belirtilen tahsis edilmiş Çıkış Noktası kapasitesini, atıl 

kapasitesi bulunan başka bir Çıkış Noktası’na transfer etmesini ifade eder; 

Kapasite Devri: Asgari bir ay, azami Gaz Yılı sonuna kadar olan süre için, tedarikçi değişimi sebebiyle 

de gerçekleşebilecek Taşıtanlar arası kapasite devirlerini ifade eder; 

Maksimum Ayrılabilir Kapasite (MAK): Herhangi bir Giriş ve Çıkış Noktası’nda, Taşıyıcı’nın, teknik 

altyapıyı dikkate alarak, o noktada rezerve edebileceği azami toplam kapasiteyi ifade eder; 

MODBUS Uzak Terminal Ünitesi (MODBUS RTU): Saha ölçüm ekipmanı ile Dağıtım Şirketi Sevkiyat 

Kontrol Merkezi arasındaki iletişimi sağlayan elektronik cihazı ifade eder; 

Rezerve Kapasite: Her bir giriş ve çıkış noktası için ayrı olmak üzere, Taşıyıcı tarafından gaz yılının 

herhangi bir gününde giriş noktasında teslim edilebilecek ya da çıkış noktasında telsim alınabilecek azami 

doğal gaz miktarlarını belirleyen günlük azami kapasiteleri ifade eder;   

Son Kullanıcı: Taşıtan Tedarikçi tarafından herhangi bir Çıkış Noktasında çekilen doğal gazı satın almak 

ve/veya kullanmak amacıyla Taşıtan Tedarikçi ile anlaşma imzalayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade 

eder; 

Standart Taşıma Sözleşmesi (STS): Standart hizmetin sağlanması için Taşıyıcı ile Taşıtan arasında 

akdedilen taşıma sözleşmesini ifade eder; 

Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri: “Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği" gereğince, 

BOTAŞ tarafından hazırlanan ve iletim hizmetine ilişkin olarak BOTAŞ ile Taşıtanlar arasındaki ilişkileri 

düzenleyen, bu uygulama esaslarını (olabilecek değişiklik, ilaveler de dahil) ifade eder; 

Tahsisat: İletim sistemine teslim edilmiş veya sistemden teslim alınmış doğal gazın ölçümlenmesi ve 

Taşıtanlara atfedilmesi sürecini ifade eder; 

Tali Çıkış Noktası (RM-B): Ana iletim şebekesine doğrudan bağlanmayan, bir Ana Çıkış Noktası’nın alt 

akışında yer alan, mülkiyet ve işletim sorumluluğu Taşıyıcı’ya ait olan istasyonların, istasyon çıkış 

vanasını ifade eder; 

Taşıma Miktar Bildirimi (TMB): Bir Gün içinde iletim şebekesine teslim edilecek ve iletim şebekesinden 

çekilecek olan doğal gaz miktarı ile ilgili olarak bir Taşıtan tarafından Taşıyıcı’ya yapılan bildirimi ifade 

eder;  

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

programda Taşıtanca talep edilen değişikliklere ilişkin bildirimi ifade eder;  

Taşıtan: Taşıyıcı ile STS imzalamış olan bir Tedarikçi ve İhracatçı Şirketinde görevli çalışanı ifade eder; 

Taşıtan, İhale Merkezi üzerinden kapasite ticareti yapar;   

Taşıyıcı: Diğer şirketlere ait doğal gazın taşımasını yapan ve İletim Sistemi İşletmecisi olarak da bilinen 

bir doğal gaz boru hattı şirketini ifade eder; 

Tedarikçi: Serbest tüketicilere, Toptan Satış Şirketlerine, İthalatçı Şirketlere, İhracatçı Şirketlere, Dağıtım 

Şirketlerine ve CNG satış şirketlerine doğal gaz satan İthalatçı Şirketleri, Toptan Satış Şirketleri ve Üretim 

Şirketlerini ifade eder; 
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Tezgahüstü Piyasalar (OTC): Merkezileşmemiş, fiziki bir lokasyonun bulunmadığı, piyasa 

katılımcılarının birbirleriyle telefon, e-posta, özel elektronik ticaret sistemleri gibi çeşitli iletişim araçları 

üzerinden ticaret gerçekleştirdikleri piyasaları ifade eder; 

Üst Isıl Değeri: Doğal gaz için uygulandığında, yanma sırasında oluşan tüm suyun 150 C’ de 

yoğunlaşması kaydıyla, bir m3 gazın 1,01325 Bar mutlak basınç ve 150 C sabit sıcaklıkta tam olarak 

yakılmasıyla ortaya çıkan, kcal birimi ile ifade edilen ısı miktarını ifade eder; 

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 Gün’ü 

ifade eder. 
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1. GİRİŞ 

İşbu “D5 – Nihai Görev 1 Raporu”, Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Enerji Sektörü 

Teknik Destek Projesi: EU-IPA12/CS03 “Gaz Ticareti Platformu için Tasarım ve Uygulama Planının 

Oluşturulması Projesi” (Proje) kapsamında Proje Yönetim Komitesi’ne sunulmuştur. 

Bu projenin sonucunda elde edilmesi planlanan üç ana sonuçtan biri olan EBT’nin gaz piyasası 

platformundaki ihtiyaçları karşılayabildiğinin teyidi ya da gerekli ise, fonksiyonel ve teknik (yazılım dahil) 

kriterleri için idari destek ve değişiklik önerileri getirilmesidir. Bu bağlamda bu projenin iki ana görevinden 

birisi Mevcut EBT’nin İncelenmesi ve Yeni EBT’nin Fonksiyonel Tasarım & Gereksinimlerini içeren 

Görev 1 – Yeni EBT Tasarımı’dır. Bu görev, aşağıda kapsamlarına yer verilen iki çıktının teslim 

edilmesiyle birlikte tamamlanmıştır: 

 D3 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-1) 

o Yeni EBT gelişmelerinin fonksiyonel kapsam ve amacının analiz edilmesi   

o EBT ile SCADA, Simülasyon, Doğal Gaz Talep Tahmin ve İletişim sistemlerinin analizi   

o EBT bileşenlerinin ve genel Gaz Ticareti Platformu içerisindeki pozisyonunun analizi   

o Yeni EBT’nin fonksiyonalitesindeki eksiklerin belirlenmesi   

o Yeni EBT’nin teknik tasarımının ve geliştirilecek Gaz Ticareti Platformu tasarımı ile 
uyumunun analizi 

o EBT ile SCADA, Simülasyon, Doğal Gaz Talep Tahmin ve İletişim sistemleri arasındaki 
uyumun/arayüzlerin analizi 

o Yeni EBT’nin teknik açıdan eksiklerinin belirlenmesi 

 D4 – Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler Raporu 

o EBT’nin fonksiyonel gereksinimlerindeki eksikler için yeni tasarımların yapılması 

o Kapsam Danışman tarafınca iş terimleri açısından bir bütün olarak daha kolay 
anlaşılabilmesini sağlamak adına aşağıdaki bileşenleri de içerek şekilde genişletilmiştir: 

 İş Süreçleri (İş Akışları) 

 Kullanım Örnekleri   

 Bilgi Akışları  

 Test Gereksinimleri   
 

İşbu “D5 – Nihai Görev 1 Raporu” kapsamında, bu görev altındaki aktiveler ve sonuçlar, bulgu ve 

gereksinimler başlıkları altında konsolide ederek özetlenmiştir. 

“D3 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu” sonucunda piyasa şeffaflığı gereksinimleri, BOTAŞ 

İletim Sistemi İşletmecisi’nin komşu İletim Sistemi İşletmecileri ile birlikte çalışabilirliği ve Gaz Ticareti 

Platformu tasarım ve uygulaması düşünüldüğünde, kapasite ticareti ile tahmin, simülasyonlar, iletim 

şebekesi stoğu hesaplamaları, depolama ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) verilerinin paylaşımı 

amacıyla ek bileşenler / modüllerin geliştirilmesi gerektiğine dair açık bir gerekliliğin ortaya çıktığı 

belirtilmiştir. Kapasite ticareti ve gaz ticaretinin, İletim Sistemi İşletmecisi kontrolündeki bir EBT ile 

kolaylaştırılması beklenmektedir. 

Bununla birlikte, EBT’nin son haline nasıl bir süreç ile geleceğine ilişkin daha iyi fikir verebilmesi adına, 

İhale Ofisi için EBT fonksiyonalitelerinin geliştirilmesine ilişkin taslak bir yol haritası hazırlanmış ve 

sunulmuştur. İlk aşamada, düzenleyici ve altyapı iyileştirmeleri ile şeffaflığa ilişkin fonksiyonel tasarım 

ve özellikler hemen hayata geçirilebilir. Şeffaflık fonksiyonaliteleri, Gaz Ticaret Platformu’nun gelişimine 
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ve spot ve futures piyasalarının oluşmasına paralel olarak genişletilecektir. Hem uzun vadeli hem de kısa 

vadeli kapasite ürünlerinin sunulması gerekli olup, ilk aşamada, EBT’nin yönetimi ve işletiminden 

sorumlu olan birimin İhale Ofisi olması önerilmektedir. Nihai aşamada ise, Avrupa ülkeleri ile olan 

enterkonneksiyon noktalarına ilişkin kapasite ihalelerinin İhale Ofisi olarak PRISMA tarafından 

yürütülmesi ve diğer kapasite ihalelerinin ise mevcut EBT birimi tarafından yürütülmesi önerilmektedir. 

Şekil 1 Yeni EBT Gelişimi Yol Haritası 

 

Diğer taraftan, uygulama yol haritasının ve diğer gerekli değişiklikler ve uyum çalışmalarının, “D7 – Analiz 

Raporları: ANR-1 ve ANR-2” kapsamında sunulacağını tekrar dikkatinize sunarız.  
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2. EBT’NİN FONKSİYONEL İNCELEMESİ 

“D3 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-1)” kapsamında yer alan bulgularının amacı, 

geliştirilecek Gaz Ticaret Platformu tasarımı ile uyumunun gözetilerek, EBT’nin fonksiyonel incelemesini 

gerçekleştirmek olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra EBT’nin teknik incelemesi gerçekleştirilerek; 

SCADA, doğal gaz talep tahmin ve simülasyon sistemleri ile uyumunun analizi ve teknik yetkinliklerindeki 

eksikliklerin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu bulgular, “D4 – Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım 

ve Özellikler Raporu”na doğrudan girdi sağlamıştır. 

Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri’ne (ŞİD) göre Elektronik Bülten Tablosu, doğal gaz piyasasında faaliyet 

gösteren paydaşların piyasa hareketlerini izlemelerine olanak veren, İletim Sistemi İşletmecisi tarafından 

kontrol edilen elektronik bir duyuru tablosudur. EBT; bildirim, programlama, Taşıtan bildirimleri, 

dengesizlik raporlaması fonksiyonları ile Taşıtanlar için ölçüm bilgileri ve özet fatura verilerini 

desteklemektedir. 

Mevcut EBT’nin geliştirilmesi sürecinde Taşıtanlar, Dağıtım Şirketleri ve EPDK arasında açık istişareler 

yürütülmüştür. Bu raporun yayım tarihine kadar sistem üzerinde bir çok iyileştirmenin yapıldığı dikkate 

sunulmuştur. Piyasa oyuncularının sürekli değişen gereksinim ve beklentileri bulunurken (örn. önceleri 

manüel müdahale olmadan tam otomatik veri transferi beklentisi bulunurken, daha sonra otomatik veri 

üzerine manüel veri girişine sistemin izin vermesi istenmiştir), mevcut EBT, BOTAŞ tarafından ŞİD’e 

uygun olarak hazırlanan teknik şartname dokümanının teknik özellikleri ile uyumluluk 

göstermektedir. EBT’deki ana sorunların; verilerin standardı, kalitesi ve zamanında iletilmemelerine 

dair olduğu gözlemlenmiştir. 

Mevcut EBT’nin, ŞİD ile genelde uyumlu olarak; kapasite rezervasyonu, bildirimler ve piyasa izlemesine 

dair temel fonksiyonları sunmasıyla birlikte, yeni fonksiyonlar için genişletilmesi anlamında yeterli 

esnekliğe sahip olmadığı düşünülmektedir. Sınırlı SCADA-EBT entegrasyonu sebebiyle EBT, ancak 

kısıtlı anlık veriye erişebilmektedir. Krizma tarafından EBT-CBS ve EBT-SCADA entegrasyon yazılımları 

geliştirilmiş olmakla birlikte, EBT’nin incelenmesi esnasında bu entegrasyon gözlemlenmemiştir. 

Entegrasyon için web-servis uygulamaları geliştirilmiş olup, kullanıcı kılavuzu yayımlanmıştır. 

İleriye dönük şekilde piyasa şeffaflığı gereksinimleri, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi’nin komşu İletim 

Sistemi İşletmecileri ile birlikte çalışabilirliği ve Gaz Ticareti Platformu tasarım ve uygulaması 

düşünüldüğünde, kapasite ticareti ile tahmin, simülasyonlar, iletim şebekesi stoğu hesaplamaları, 

depolama ve sıvılaştırılmış doğal gaz verilerinin paylaşımı amacıyla ek bileşenler / modüllerin 

geliştirilmesi gerektiğine dair açık bir gereklilik ortaya çıkmaktadır. İletim kapasitesi ticareti ve gaz 

ticaretinin, İletim Sistemi İşletmecisi kontrolünde bir EBT ile kolaylaştırılması beklenmektedir. 

EBT’nin ilk versiyonu 2005’ten beri kullanımda olup, yenileme çalışmaları 2013 senesine kadar 

uzanmaktadır; iki defa ertelenmesine karşın mevcut EBT, Ankara merkezli Krizma Yazılım Ltd. Şti. 

(Krizma) tarafından Visual Studio .NET ortamında Framework 4.0 kullanılarak geliştirilmiş ve 1 Ocak 2015 

günü kullanıma alınmış olup, piyasa oyuncuları tarafından piyasa şeffaflığı adına büyük bir adım olarak 

görülmektedir. Bu rapor kapsamında mevcut EBT versiyonu olan v3.4.5.0 incelenmiştir. 

EBT, ŞİD’e uygun olarak fonksiyonel anlamda yedi modüle ayrılmıştır: Periyodik İşlemler, Sistem Günü 

İşlemleri, Fatura, Kullanıcı, İletişim, Sistem Yönetimi ve Karar Destek fonksiyonları. Buna ek olarak, 

EPDK’nın 4763 no.lu kurul kararına istinaden dengeleme gazı yönetimi sistemi kurulmuştur. Her modül ve 

o modüle ilişkin fonksiyon, BOTAŞ EBT ekibi ile birlikte gözden geçirilmiş ve ilerleyen sayfalarda 

özetlenmiştir. 
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Şekil 2 Üst Seviyede EBT Modülleri 

 

Kaynak: BOTAŞ,, Takım Analizi 

2.1. Ana Bulgular  

Bu modüllerin ve fonksiyonel kapsamların analizi, aşağıda yer alan ana bulguları ortaya çıkarmıştır: 

 Türkiye’de yıllık, üç aylık, Gün-Öncesi, vb. standart ürünlerin bulunmaması sebebiyle bir 

kapasite piyasası bulunmamaktadır. EBT, doğal gaz ticaretini kolaylaştırmak adına bir kapasite 

ticareti platformuna dönüştürülebilir. 
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 ŞİD, Taşıyıcı’nın Taşıtanlar tarafından ilave olarak talep edilen veya ihtiyaç fazlası olduğu 

bildirilen kapasiteleri düzenli olarak EBT üzerinden yayımlanmasını gerekli kılmasına rağmen, 

EBT üzerinden bu bilgi yayımlanmamaktadır. Taşıtanlar kapasite devirleri için Tezgahüstü 

Piyasalar veya farklı platformlarda anlaşmakta, kapasite devri her iki Taşıtan tarafından EBT 

üzerinden onaylanmaktadır. 

 Çok parçalı ve standartlaşmamış, yaptırım ve sorumluluk dağılımı açıkça belirlenmemiş 

anlaşma ve sözleşmeler, doğal gaz ticareti piyasasının gelişimini engellemektedir. EPDK’nın 

sözleşmeleri standart hale getirecek, sözleşmelerin sayısını azaltarak yaptırımlarını artıracak 

mevzuatları geliştirmesi şiddetle önerilmektedir. 

Şekil 3 Doğal Gaz Piyasası’ndaki Üst Seviye Anlaşmalar Yapısı 

 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 Standart bir veri gönderimi uygulanmamakta olup, geç manüel veri düzeltmeleri piyasa 

işleyişine zarar vermektedir. 

 ŞİD’de tahsisatları kimin EBT’ye gireceğine dair bir hüküm bulunmamakta olup, pratikte 

tahsisatlar Dağıtım Şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 Gün-Sonu işlemleri, Taşıtanlar tarafından pozisyon dengeleme amacıyla kullanılmaktadır. 

 Günlük gerçekleşme ve dengesizlik verileri, veri ve ölçüm düzeltmeleri nedeniyle sıkça 

değişebilmekte, uzlaştırma ve faturalar revize edilmektedir. 

 Akış verisindeki değişiklikler, günlük gerçekleşmeler ve dengesizliklerde değişikliklere yol 

açmakta ve faturalama sürecine zarar vermektedir; ay kapanışı sonrasında uzlaştırmalar 

devam etmektedir. 

 ŞİD’e göre EBT üzerinden yayımlanan veriler ve ilgili paydaşları aşağıdaki gibidir. Kırmızı 

boyalı maddelere ilişkin olarak; günlük iletim şebekesi stoğunun EBT üzerinden yayımlanması 

gerekiyorsa da pratikte uygulanmamaktadır. ŞİD’e göre tüm Taşıtanlara açık olması gerekirken 

sadece Giriş ve Çıkış Noktaları’nda kapasite rezervasyonu bulunan Taşıtanlar EBT üzerinden, 

günlük ve anlık veriler dahil olmak üzere akış verisini, Üst Isıl Değeri ve basınç değerlerini 

görebilmektedir. EBT üzerinden bakım bildirimlerinin paylaşımı henüz başlamış olup, diğer 

bildirimler işlevsel değildir.  
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Tablo 1 ŞİD’e göre Veri Paylaşımı 

Sorumlu 
 

Kategori Yayımlanan Veri Yayımlama Sıklığı  İlgili Paydaş 

Taşıyıcı 

Kapasite 
Rez. 

Maksimum Ayrılabilir Kapasite 
(MAK) 

Kasım ayı ortasında, 
Gaz Yılı öncesinde 

Tüm Taşıtanlar 

Taşıyıcı 
Giriş/Çıkış Noktaları, Tahsis 
Edilmiş Kapasiteler, Atıl 
Kapasiteler, Tali Çıkış Noktaları 

Aylık, Gaz Yılı içerisinde Tüm Taşıtanlar 

Taşıyıcı 
Yeni Giriş/Çıkış Noktaları, 
MAK’ları 

Gerektiği hallerde, Gaz 
Yılı içerisinde 

Tüm Taşıtanlar 

Taşıyıcı 
Doğal Gaz 
Kullanım 
Eşiği 

Ana ve Tali Çıkış Noktaları için 
Doğal Gaz Kullanım Eşiği  

Sürekli, Gaz Yılı 
içerisinde 

Tüm Taşıtanlar 

Taşıyıcı 
İletim 
Şebekesi 
Stoğu 

Günlük İletim Şebekesi Stoğu 
Sürekli, Gaz Yılı 
içerisinde 

Tüm Taşıtanlar 

İlgili 
Taşıtanlar, 
Dağıtım 
Şirketleri 

Program ve 
Tahsisat 

TMB, TMDB, Programlar, 
Tahsisatlar, Günlük 
Gerçekleşmeler, Günlük 
Dengesizlikler 

Günlük, Gaz Yılı 
içerisinde 

Taşıyıcı,                 
İlgili Taşıtanlar 

İlgili 
Taşıtanlar 

Gün-Sonu 
Ticareti 

Gün-Sonu Ticaret Miktarları 
Günlük, Gaz Yılı 
içerisinde 

Taşıyıcı,                 
İlgili Taşıtanlar 

İlgili 
Taşıtanlar 

Kapasite 
Aktarım / 
Devri 

Kapasite Devirleri, Kapasite 
Aktarımları 

Aylık, Gaz Yılı içerisinde 
Taşıyıcı,                 
İlgili Taşıtanlar 

Taşıyıcı, 
İlgili 
Taşıtanlar 

Bildirimler 

Bakım / Kesinti / Kısıntı /  
Artırma Talimatı 

Gerektiği hallerde, Gaz 
Yılı içerisinde 

Taşıyıcı,                 
İlgili Taşıtanlar 

Taşıyıcı, 
İlgili 
Taşıtanlar 

Zor Gün, Sınırlı Kapasite Günü 
Gerektiği hallerde, Gaz 
Yılı içerisinde 

Taşıyıcı,                 
İlgili Taşıtanlar 

Taşıyıcı 

Akış 

Anlık Akış Miktarı, Üst Isıl Değeri, 
Giriş ve Ana Çıkış Noktaları’ndaki 
Teslim Basıncı 

Sistem Günü içerisinde Tüm Taşıtanlar 

Taşıyıcı 

Günlük Toplam Akış, Günlük 
Ortalama Üst Isıl Değeri, Giriş ve 
Ana Çıkış Noktaları’ndaki Günlük 
Ortalama Teslim Basıncı 

Sistem Günü sonrasında Tüm Taşıtanlar 

     

Kaynak: ŞİD, Takım Analizi 

 

 Sonuç olarak EBT, Taşıtanların ve piyasa katılımcılarının piyasa verimliliğini artırarak kapasite ve 

emtia ticareti yapmalarını mümkün kılan bir şeffaflık platformudur. Ancak değişik ülkelerdeki farklı 

EBT’ler, aşağıda gösterildiği şekilde, kategorileri ve detay seviyeleri itibariyle farklı verileri 

paylaşmaktadır: 
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Şekil 4 Gelişmiş Doğal Gaz Piyasaları’nda EBT Örnekleri 

 

 
Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi 

 Mevcut EBT ile uluslararası örneklerdeki fonksiyonel kapsamlar farklılaşmaktadır. Daha önce de 

ifade edildiği üzere EBT, sadece veri paylaşımı amacıyla kullanılmakta olup, Türkiye’de EBT, tüm 

İletim Sistemi İşletmecisi fonksiyonlarını yürütmektedir. Farklı EBT’ler arasındaki fonksiyonel 

kapsam karşılaştırmaları aşağıda verilmiştir: 

Şekil 5 EBT’lerdeki Farklı Fonksiyonel Kapsamlar 

 

Kaynak: BOTAŞ, İletim Sistemi İşletmecisi İnternet Siteleri, Takım Analizi  
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 “Şekil 5-EBT’lerdeki Farklı Fonksiyonel Kapsamlar” tablosundan aşağıdaki ana eğilim ve sonuçlar 

çıkarılması mümkündür:   

o Modüler ve tek yazılım yaklaşımları mevcut olmakla birlikte, esneklikten ötürü modüler 

yazılım yaklaşımına doğru bir eğilim bulunmaktadır. 

o Tüm Avrupa İletim Sistemi İşletmecileri; kapasite rezervasyonu, birincil ve ikincil kapasite 

ticareti, kapasite aktarımı ve devri fonksiyonalitelerini PRISMA Avrupa Kapasite 

Platformu’na devretmiştir veya devir sürecindedir. 

o Dengeleme bir ticari fonksiyonalite olarak düşünülmektedir.  

 Piyasadaki şeffaflık gereksinimleri, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi’nin diğer komşu İletim 

Sistemi İşletmecileri ile birlikte çalışabilirliği ve Gaz Ticareti Platfomu tasarım ve uygulaması 

dikkate alındığında; kapasite ticareti  ve tahminleri, simülasyonlar, iletim şebekesi stoğu 

hesaplamaları, depolama ve LNG verileri gibi açık bilgilerin yayımlanması  için ilave bileşen ve 

modüllerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu açıktır. İletim sistemi kapasitesinin ve doğal gaz 

miktarlarının ikincil ticaretinin, iletim sistemi işletmecisi tarafından EBT kullanımı vasıtasıyla 

desteklenmesi beklenmektedir.   
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3. MEVCUT EBT’NİN TEKNİK ANALİZİ  

Halen kullanımda olan EBT versiyonunun Ocak 2015 döneminde hayata geçmesiyle birlikte pek çok 

ilerleme sağlanmış olup, bu durum BOTAŞ raporlarına göre müşteri memnuniyetinin yükselmesine imkan 

tanımıştır. Analizlerimiz çerçevesinde, mevcut EBT için 4 ana fonksiyonel olmayan noktada problemli 

alanlar bulunmaktadır:  

 Öğrenebilirlik  

 Dokümantasyon 

 Bakım Kontrolü   

 Taşınabilirlik   

Bu alanlarda gerekli önlemlerin ivedilikle alınması gerekmektedir.. 

Tablo 2 Fonksiyonel Olmayan Analiz Sonuçları Özeti   

Analiz Bileşeni 

 

Mevcut 
Durum 

Analiz Bileşeni 

 

Mevcut 
Durum 

Analiz Bileşeni 

 

Mevcut 
Durum 

Bakım Yapılabilirlik Analizi    Hacim Analizi    İşletime Hazırlılık    

Sistem Kurtarma Analizi    Esneklik Analizi   
        Sistem Kurtarma 
Prosedürleri   

 

Kullanılabilirlik Analizi    Güvenilirlik Analizi            Bakım Kontrolü   

        Öğrenebilirlik  Konfigürasyon Analizi    Uygunluk Analizi     

        Verimlilik   Dokümantasyon Analizi    Taşınabilirlik Analizi    

        Hatırlayabilirlik  Yük / Performans Analizi    Dayanlıklılık Analizi    

        Hatalar  Güvenlik Analizi   ? Lokalizasyon Analizi    

        Memnuniyet   Uyumluluk Analizi     

 
 
Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi  

 

 

Tablo 3 Yeterli Olmayan Teknik Bileşenler ve Öneriler 

Analiz Bileşeni Tanım Açıklama/ Öneri 

Bakım Kontrolü 

Sistem bakımı; programın kaldırılması, tasarım 
hataları, dokümantasyonun güncellenmesi, test 
verilerinin güncellenmesi ve kullanıcı desteğinin 
güncellenmesi gibi geniş bir yelpazedeki 
faaliyetleri kapsayan, süreklilik sergileyen bir 
konudur. 

Tasarım hatalarının periyodik olarak düzeltilmesine 
ve gerekli yedek donanımın hazır bulunmasına 
rağmen, veritabanı sisteminin bakımı için üçüncü 
taraflar ile bakım anlaşmaları mevcut değildir 
(Uygulama sunucusu için bakım anlaşmaları 2013 
yılından itibaren mevcuttur). Periyodik veritabanı 
sunucu bakımlarının yapılması gereklidir.   

Taşınabilirlik 
Analizi 

Bu analiz, yazılımın bir ortamdan başka bir 
ortama ne kadar hızlı/kolay şekilde 
aktarılabileceğini ortaya koymaktadır (örn. bir 
işletim sisteminden başka bir işletim sistemine 
geçiş). Temel olarak taşınma işlemi için geçen 
zaman ölçülmektedir.   

EBT, işletme ihtiyaçları çerçevesinde tek ve bütün 
bir yönetim aracı olarak tasarlanmış olduğu için, 
gerek görülmesi halinde EBT modüllerinin başka 
bir ortama taşınması kolay değildir.   
 
EBT’nin taşınabilirliğinin artırılması, gelecekte 
işletme ihtiyaçları çerçevesinde modüllerin 
ayrıştırılabilmesine izin verebilecektir.   

Öğrenebilirlik 
Öğrenebilirlik analizi, kullanıcıların, yazılımı ilk 
kez kullandıklarında temel bir işlemi ne kadar 
kolaylıkla gerçekleştirebildiğinin tespitini hedefler.  

EBT’nin yeni versiyonu henüz 2015 yılının 
başlarında kullanıma alınmış olup, kullanıcı 
kılavuzları ve açıklayıcı videoların hazırlanması 
gibi devam eden çalışmalar bulunmaktadır. 
Kullanıcılar ile çeşitli kereler paylaşılmış bazı 
açıklayıcı dokümanlar olmasına ve EBT üzerinde 
de kullanıcılara fonksiyonlar hakkında bilgi veren 
işlem tanımları olmasına rağmen, EBT’nin daha 
kolaylıkla anlaşılmasına imkan tanıyan komple bir 
kullanıcı kılavuzu bulunmamaktadır.   
 
Bunun sonucu olarak, basit ve komple bir kullanıcı 
kılavuzunun hazırlanması, tüm sistem katılımcıları 
ile paylaşılması ve EBT üzerinde bir site haritası 
oluşturulması gerekmektedir.   

   Yeterli                   Kısmen Yeterli                       Yeterli değil 
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Dokümantasyon 
Analizi 

Dokümantasyon analizi, sistemin nasıl 
kullanılacağına ilişkin yazılı açıklamaların, test 
planları, olay logları, ürün spesifikasyonları, 
kullanıcı kılavuzları, vb. ile tutarlı olduğunun teyit 
edilmesini hedeflemektedir. Bu dokümanların 
teyid edilmesi süreci, dokümantasyon analizi 
olarak isimlendirilmektedir. 

Tüm hatalar sunucu ve veritabanında 
kaydedilmektedir, test raporları mevcuttur; ancak 
yazılım kod dokümanları ve basit kullanıcı 
kılavuzları mevcut değildir.   
Bu açıdan, yazılım kodları ve kullanıcı kılavuzları 
açısından EBT dokümantasyonunda iyileştirme 
alanları bulunmaktadır. 

 
Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi 
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4. EBT’NİN SCADA, DOĞAL GAZ TALEP TAHMIN, 

SIMÜLASYON VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ İLE BİRLİKTE 

ÇALIŞABİLİRLİĞİ VE ARAYÜZLERİ  

Sistemdeki en sıkıntılı noktalardan birisi, bazı dağıtım şirketlerinin, altyapı kısıtlarına bağlı olarak gerekli 

verileri zamanında ve doğru şekilde aktaramamalarıdır.   

Şekil 6 Üst Seviye Doğal Gaz Piyasası Veri Akış Şeması 

 

Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi   

EBT, doğalgaz dengeleme piyasası için kritik bir unsur olmasına rağmen, çıkış noktalarıdan anlık ya da 

doğru günlük veri akışına sahip değildir. Bu durum, önceki günlere ait verilerde oldukça yüksek yüzdelere 

sahip değişiklikler yapılmasına neden olmaktadır.   

Sonuç olarak, SCADA ve EBT’nin birlikte çalışabilirliği ve arayüzleri başarılı şekilde işlemektedir. Ancak, 

manüel girişleri azaltmak için hem BOTAŞ, hem de dağıtım şirketleri SCADA sistemlerinde iyileştirmelerin 

yapılması gereklidir. 

EBT ve Doğal Gaz Talep Tahmin sistemleri arasında bir entegrasyon bulunmamaktadır. BOTAŞ’taki 

sorumlu taraflar, tahmin sonuçlarını güncellemek için EBT’den elde edilen günlük verileri 

kullanmaktadırlar. 

EBT ve Simülasyon aracı arasında bir entegrasyon yoktur.    

Kısmen mevcut olan SCADA ve EBT entegrasyonunun geliştirilmesi ve gerçek zamanlı ve dinamik veri 

yayımlanmasına imkan tanıyarak, gerekli verilerin (örn. iletim şebekesi stoğu verileri) piyasa oyuncuları 

tarafından erişilebilir olmasının sağlanması gerekmektedir.   

Doğal gaz talep tahmin araçları ve EBT’nin çift-taraflı entegrasyonu, iki sebepten ötürü bulunmalıdır: (i) 

gerçekleşmelerin doğal gaz talep tahmin algoritmalarına otomatik olarak aktarılmasının sağlanması ve (ii) 

piyasa şeffaflığı kapsamında talep tahminlerinin EBT üzerinden tüm piyasa katılımcılarının kullanımı için 

yayımlanması.   

Son olarak EBT’nin, simülasyon araçlarına gerçekleşen verilerini aktarması ve BOTAŞ SCADA ile doğal 

gaz talep tahmin araçlarının da simülasyonlar için ihtiyaç duyulan ana verileri sağlaması gereklidir. 

BOTAŞ SCADA sistemleri, simülasyon ve doğal gaz talep tahmin araçlarındaki tüm manüel veri 

akışlarının otomatik hale getirilmesi gereklidir. 
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5. YENİ EBT’NİN FONKSİYONEL GEREKLİLİKLERİ  

Türkiye serbest piyasa koşulları, kaynak çeşitliliği ve serbest rekabete dayalı piyasa yapısı gibi hususları 

göz önünde bulundurarak enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla bir enerji üssü ve terminali haline 

gelerek bölgesel bir lider olmayı hedeflemektedir. 

İyi işleyen bir doğalgaz piyasası oluşturabilmenin ilk ve en önemli adımı şeffaflık konusudur. Şeffaflık; 

taşıtanlar, tacirler ve yatırımcılar için yatırım, ticaret ve portföy dengeleme karar süreçleri için gerekli 

bilgileri sağlayacaktır. Bölgesel lider olmayı ve bir enerji üssü ve terminali kurmayı hedefleyen Türkiye, 

şeffaflık konusunda AB standartlarını yakalamak ve hatta aşmak zorundadır.   

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015-2019 Stratejik Planı 

çerçevesinde, Türkiye’nin bölgesel enerji piyasaları ile entegrasyonu ve bölgesel ve uluslararası 

etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Türkiye, bu hedeflerine, sağlıklı bir yatırım ortamında şeffaf ve 

enterkonnekte bir doğal gaz piyasası oluşturarak erişebilir. Bu hedefler ve gerekli çalışmalar, Türkiye’nin 

AB doğal gaz piyasasında geçerli şeffaflık gereksinimlerini karşılamasını ve tüm enterkonneksiyon 

noktalarındaki ve üçüncü ülkeler ile olan giriş / çıkış noktalarındaki kapasite tahsis mekanizmalarına ilişkin 

kurallara uymasını gerekli kılmaktadır.   

Hedeflenen Doğal Gaz Modeli (GTM) vizyonu, şebeke erişiminin piyasa entegrasyonuna hizmet ettiği, likit 

sanal ticaret noktaları bulunan giriş-çıkış bölgelerinden oluşan, etkin bir şekilde kullanılan, doğal gazın 

piyasa bölgeleri arasında piyasa katılımcıları tarafından en yüksek değer verilen veya arz güvenliği 

durumunda en fazla ihtiyaç duyulan yerlere serbest bir şekilde hareket etmesine olanak tanıyan rekabetçi 

bir Avrupa Gaz Piyasası oluşturmayı amaçlamaktadır. GTM, 3. Enerji paketi’nin ilgili çerçeve kılavuzları 

ve şebeke yönetmelikleri ile birlikte etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak uzun vadeli bir vizyondur. 

Doğal gaz iletim şebekelerine erişimi düzenleyen 715/2009 sayılı Tüzük, şeffaflık konusunda çeşitli 

gereksinimler getirmiş  ve Avrupa’da kapasite tahsis mekanizmasının ve kısıt yönetim prosedürlerinin 

uygulanması için yol açmıştır. Aynı şekilde, Kapasite Tahsis Mekanizması Şebeke Kodu hazırlanmış, 

onaylanmış ve Ekim 2013 ayında 984/2013  sayılı Tüzük olarak yayımlanmıştır. Bu düzenleme ile doğal 

gaz iletim şebekelerine erişimin eşit taraflar arasından ayrım gözetmeksizin sağlanması için 1 Kasım 

2015 tarihine kadar süre tanımlanmıştır. Bunun sonucunda, ürünlerin standardizasyonu ve kapasite 

platformlarının kurulması ile, kapasite ürünlerini genişlemiş ve sınır-ötesi ticaret kapasitelerinin 

kullanımına imkan tanınmıştır.   

PRISMA, Avrupa Kapasite Platformu, 2012 yılında, CAM NC yükümlülüklerini, gerekli tarihten iki yıl 

önceden yerine getirmek üzere, Avrupa İletim Sistemi İşletmecileri tarafından oluşturulan bir ortak 

platformdur. PRISMA, en önemli Avrupa doğal gaz piyasalarını entegre eden bir coğrafi kapsama alanına 

sahip ve Avrupa doğal gaz piyasalarında yaklaşık 1.510 enterkonneksiyon noktası için taşıma kapasitesi 

tahsis eden en gelişmiş platformdur.  16 Avrupa ülkesinde yaklaşık 460 taşıtana ve 33 İletim Sistemi 

İşletmecisine hem birincil hem de ikincil kapasite rezervasyonu sunan ilk platformdur, dolayısıyla bir 

rezervasyon platformunda kapasite tahsisinin çoklu fonksiyonlarını ve süreçlerini en iyi şekilde ortaya 

koyan bir platformdur. 

Türkiye’nin stratejik hedefleri ile Avrupa Doğal Gaz Piyasasındaki gelişmeler dikkate alındığında; 

şeffaflığa, kapasite tahsis mekanizmasına ve rezervasyon platformlarına (örneğin, PRISMA) ilişkin 

mevcut düzenleme ve uygulamalar, BOTAŞ İletim Şirketi’nin mevcut EBT yapısı için önerilecek yeni ilave 

fonksiyonel gereskinimlerin belirlenmesi için temel oluşturacaktır. Bu çerçevede, ilgili AB kurum ve 

kuruluşlarınca yayımlanan aşağıdaki düzenleme ve dokümanlar, işbu raporun AB doğal gaz piyasası 

gereksinimleri ile tam bir uyum içerisinde olmasının ve herhangi bir çelişkiye verilmemesinin sağlanması 

için ana bilgi kaynağı olarak kullanılmışlardır:   

 Doğal gaz iletim şebekelerine erişim koşulları ve 1775/2005 sayılı EC Tüzüğün yürürlükten 

kaldırılması hakkındaki 715/2009  sayılı ve 13 Temmuz 2009 tarihli  Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi Tüzüğü  
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 Doğal Gaz İletim Sistemlerinde Kapasite Tahsis Mekanizmasının Kurulmasına Dair bir Şebeke 

Yönetmeliğinin Oluşturulması ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 715/2009 sayılı Tüzüğünün 

(EC) Desteklenmesi hakkındaki 984/2013 sayılı ve 14 Ekim 2013 tarihli Komisyon Tüzüğü (AB)  

 Kapasite Tahsis Mekanizması Şebeke Yönetmeliği ve Tıkanıklık Yönetimi Prosedürleri Kılavuzu 

için ENTSOG İş Gereklilikleri Şartnamesi  

 Edig@s Şeffaflık ve Piyasa İzleme Yayını Belgesi, versiyon 5.1, 

 PRISMA, Birincil ve İkincil Kapasite Ticaret Dokümanları. 

Tablo 4 Şeffaflık ile ilgili Fonksiyonel Gereklilikler  

Kod Öncelik Fonksiyonel Gerekliliğin Açıklaması  

TRS001 1. 
Asgari olarak, terimler sözlüğünde tanımlandığı şekliyle, üst ısıl değer ve tüm "ilgili noktalar" için Wobbe endeksi de dahil 
olmak üzere ilgili doğal gaz kalite parametrelerine ilişkin özelliklerin ve   doğal gazın bu özelliklerin dışında olması halinde 
şebeke kullanıcılarının dönüştürme yükümlülüklerinin ve maliyetlerinin yayınlanması. 

TRS002 
1. Tüm "ilgili noktalarda" her iki yöndeki bildirimlerin ve yeniden bildirimlerinin yayınlanması. İletim sistemi işletmecisinin 

son 5 yıla ilişkin geçmiş verilerini sürekli yenilenen bazda yayınlaması gerekir.  

TRS003 
1. Tüm "ilgili noktalarda" gerçekleşen fiziksel akışların yayınlanması. İletim sistemi işletmecisinin son 5 yıla ilişkin geçmiş 

verilerini sürekli yenilenen bazda yayınlaması gerekir. 

TRS004 1. Tüm "ilgili noktalarda" kesintili kapasiteye ilişkin olarak planlanan ve gerçekleşen kesintilerin yayınlanması. 

TRS005 

1. Tüm "ilgili noktalarda", kesintisiz hizmetlerde planlanan ve gerçekleşen kesintilerin ve kesintisiz hizmetlerin yeniden 
tesisine ilişkin bilgilerin yayınlanması  (özellikle, sistem bakımı ve bakım sebebiyle  gerçekleşecek kesintilerin muhtemel 
süresi). Planlı kesintiler en az 42 gün önceden duyurulur. İletim sistemi işletmecisinin son 5 yıla ilişkin geçmiş verilerini 
sürekli yenilenen bazda yayınlaması gerekir. 

TRS006 
1. İletim sistemi işletmecisi, tüm "ilgili noktalarda" ölçülen üst ısıl değer veya Wobbe endeksi değerlerini günlük bazda 

yayınlar. İlk rakamlar ilgili gaz gününden sonra en geç  3 gün içinde yayınlanır. Nihai rakamlar ilgili ay sosundan itibaren 
en geç 3 ay içerisinde yayınlanır. 

TRS007 

1. İletim sistemi işletmecisi, dengeleme bölgesi bazında, her bir gaz gününün başlangıcında iletim sistemindeki doğal gaz 
miktarını ve her gaz günü sonunda iletim sisteminde sistemde olması beklenen doğal gaz miktarı tahminini yayınlar. Gaz 
günü sonu için tahmin edilen doğal gaz miktarı gaz günü boyunca saatlik olarak güncellenir. Dengesizlik ücretlerinin 
saatlik bazda hesaplanması halinde, iletim sistemi işletmecisi iletim sistemindeki doğal gaz miktarını saatlik bazda 
yayınlar. Alternatif olarak, iletim sistemi işletmecileri dengeleme bölgesi bazında her gaz günün başlangıcında tüm 
kullanıcıların toplam dengesizlik pozisyonunu ve her gaz günü sonunda tüm kullanıcıların tahmin edilen dengesizlik 
pozisyonlarını yayınlar (Not: Eğer ulusal düzenleyici kurum bu bilgilendirmenin şebeke kullanıcıları tarafından potansiyel 
suiistimallere yol açabileceğini düşünüyorsa, iletim sistemi işletmecisini bu yükümlülükten muaf tutmaya karar verebilir). 

TRS008 1. Ayrıntılı EBT kullanıcı kılavuzunun yayınlanması. 

TRS009 1. İletim sistemi işletmecisi tarifelerin hesaplanmasına yönelik kullanıcı dostu araçlar sunar. 

TRS010 2.  

Tüm "ilgili noktalar" için, iletim sistemi işletmecisi atıl kapasite, rezerve edilen ve teknik kapasite bilgilerini, en az takip 
eden 10 yıl için olmak üzere, kapasitenin sözleşmeye bağlandığı tüm yıllar ile +1 yılı kapsayan bir dönem için yıllık bazda 
yayınlar. Yeni bilgilerin ortaya çıkması halinde, bu bilgiler en az aylık olarak veya daha sık güncellenir. Yayınlanan bilgiler 
kapasitenin piyasaya sunulduğu dönemi yansıtır. 

TRS011 
2.  Bir ay veya daha uzun süreli, yasal olarak geçerli başarısız kesintisiz kapasite ürünü taleplerinin yayınlanması -tüm "ilgili 

noktalar" için başarısız taleplerin sayısı ve miktarı dahil olmak üzere. 

TRS012 
2.  Bir ay veya daha uzun süreli kesintisiz kapasite ürünü taleplerinin, nerede ve ne zaman ihale durumunda rezerv fiyattan 

daha yüksek  bir fiyatta takas edildiğinin yayınlanması. 

TRS013 
2.  Tüm "ilgili noktalar" için nerede ve ne zaman normal tahsis sürecinde bir ay veya daha uzun süreli hiçbir kesintisiz 

kapasite ürününün sunulmadığının yayınlanması. 

TRS014 
2.  Tüm "ilgili noktalar" için, uygulanan tıkanıklık yönetimi prosedürleri bazında, kullanıma sunulan toplam kapasitenin 

yayınlanması.   

TRS015 3.  

BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisinin bu bilgilere sahip olduğu durumlarda, iletim sistemi işletmecisi sunulan ve ikincil 
piyasada sözleşmeye bağlanan (yani bir şebeke kullanıcısı tarafından başka bir şebeke kullanıcısına satılan) toplam 
kapasite miktarlarının günlük bazda yayınlanmasını ve her gün güncellenmesini sağlar. Bu bilgiler aşağıdaki özellikleri 
içerir: 
(a) kapasitenin satıldığı enterkonneksiyon noktası; 
(b) kapasite türü; yani giriş, çıkış, kesintisiz, kesintili; 
(c) kapasite kullanım haklarının miktarı ve süresi; 
(d) satış türü; örneğin transfer veya temlik; 
(e) toplam işlem/transfer sayısı; 
(f) İletim sistemi işletmecisinin bilgisi dahilindeki diğer koşullar.  
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TRS016 3. 

İletim sistemi işletmecisi; azami  esneklik miktarı, rezerve edilen esneklik düzeyi ve bir sonraki gaz gününde piyasa için 
esnekliğin mevcudiyetine dair günlük tahminleri  gün öncesinden yayınlar. İletim sistemi işletmecisi ayrıca her gaz günü 
sonunda her bir esneklik hizmetinin kullanım durumuna ilişkin sonradan elde edilen bilgileri yayınlar (Not: Eğer ulusal 
düzenleyici kurum bu bilgilendirmenin şebeke kullanıcıları tarafından potansiyel suiistimallere yol açabileceğini 
düşünüyorsa, iletim sistemi işletmecisini bu yükümlülükten muaf tutmaya karar verebilir). 

TRS017 3. 
715/2009 sayılı Tüzüğün Bölüm 3'ündeki yasal gereklilikler uyarınca doğal gaz iletim şebekesi ve hizmetleri ile ilgili olarak 
yayınlanan bilgilere ilişkin ayrıntılı bir linkin yayınlanması. 

 

Tablo 5 Birincil ve İkincil Kapasite Ticaretine İlişkin Fonksiyonel Gereklilikler 

Kategori Alt Kategori  Kod  Fonksiyonel Gerekliliğin Açıklaması  

Kayıt 
İşlemleri 

Şebeke Kullanıcısını 
Kaydı  

CTR001 
Kapasite elde etmek için CAM/CMP süreçlerine katılabilmek amacıyla, Şebeke Kullanıcısı ile 
rezervasyon platformunu kullanmak için yetkilendirilen personelin (yetkili personel) İhale 
Ofisine ve İletim Sistemi İşletmecisine/İşletmecilerine kaydolması gerekir  

CTR002 
Kayıt süreci bireysel Şebeke Kullanıcısı ana verilerinin  İhale Ofisine ve İletim Sistemi 
İşletmecisine/İşletmecilerine sunulmasını içerir.  

CTR003 
Şebeke Kullanıcısı ayrıca kapasite almak istediği İletim Sistemi İşletmecisi/İşletmecileri 
tarafından istenen verileri de   İletim Sistemi İşletmecisine/İşletmecilerine iletir.  

CTR004 
İstenmesi halinde, Şebeke Kullanıcısı kayıt verilerini İhale Ofisi aracılığıyla  İletim Sistemi 
İşletmecisine/İşletmecilerine iletir  

CTR005 
Şebeke Kullanıcısı, rezervasyon platformuna erişim sağlayabilmesi için İhale Ofisi tarafından 
istenen verileri İhale Ofisine iletir.   

CTR006 
Yeni Şebeke Kullanıcısı, rezervasyon platformunda şirketin sadece kendisine ait bir 
tanımlama kodunun olması için,  İhale Ofisine ve İletim Sistemi İşletmecisine/İşletmecilerine 
EIC (Enerji Tanımlana Kodu) gibi sadece kendisine ait bir tanımlama kodu sunması gerekir.  

CTR007 Şebeke Kullanıcısı ayrıca her bir yetkili personeline ilişkin bilgileri de sunar. 

CTR008 
İletim Sistemi İşletmecisi tarafından istenmesi halinde, Şebeke Kullanıcısı hesapları İhale 
Ofisine sunulabilir. 

CTR009 
İhale Ofisi gerekli verileri doğruladıktan sonra onaylanmak üzere İletim Sistemi İşletmecisine 
gönderir.  

Şebeke Kullanıcısı 
Kaydının 

Onaaylanması  

CTR010 İletim Sistemi İşletmecisi aldığı verileri onaylar  

CTR011 Onay işleminin sonucu İhale Ofisine bildirilir  

CTR012 
İhale Ofisi rezervasyon platformuna erişim için onay/ret durumunu Şebeke Kullanıcısına 
bildirir.  

CTR013 
İletim Sistemi İşletmecisinin/İşletmecilerinin şebekesine/şebekelerine erişim için onay/ret 
bilgileri İletim Sistemi İşletmecisi/İşletmecileri tarafından sunulur  

CTR014 
Şebeke Kullanıcısının İhale Ofisi aracılığıyla kayıt yaptırdığı durumlarda, söz konusu bilgi 
İhale Ofisi tarafından sunulur  

Rezerve Edilebilir 
Noktaların Kaydı  

CTR015 
Piyasaya kapasite sunulmadan önce, rezerve edilebilir noktaların İletim Sistemi İşletmecileri 
tarafından belirlenmesi ve rezervasyon platformunda yayınlanmak üzere İhale Ofisine 
sunulması gerekir.  

CTR016 Bu süreç rezerve edilebilir nokta verilerine ilişkin gerekli güncellemeleri de içerir.  

CTR017 
Rezerve edilebilir nokta tanımı, bu raporun "Tüm Modellerde Kullanılan Özelliklerin 
Tanımları"  bölümünde tanımlandığı gibidir.  

CTR018 Rezerve edilebilir nokta birleştirme işlemi İhale Ofisi tarafından yönetilir  

CTR019 Rezerve edilebilir nokta daha sonra rezervasyon platformunda görünür.  

Kapasite 
İhalesi  

İhale Kuralları  

CTR020 
Bir enterkonneksiyon noktasına ilişkin ihale ve kapasite tahsisi işlemleri "çok turlu ihale" 
veya "tek turlu ihale" yöntemleri kullanılarak, CAM Şebeke Yönetmeliğinin sırasıyla 17. ve 
18. maddelerinde açıklandığı şekilde gerçekleştirilir.. 

CTR021 
Ters ihale sürecinin gerçekleştirilmesi halinde,  ters ihale kapasitesinin belirlenebilmesi  için 
"Sunulan kapasiteyi belirleme" gerekliliği yerine "Ters ihale kapasitesini belirleme" 
gerekliliğinin getirilmesi dışında aynı ihale süreci kullanılabilir. 

Sunulan Kapasitenin 
Belirlenmesi  

CTR022 İletim Sistemi İşletmecisi ihale için piyasaya sunulacak kapasiteyi belirler. 

CTR023 
Kapasitenin belirlenmesi işlemi "Birincil ve İkincil Kapasite Ticareti Süreçleri Kullanım 
Durumu" (Şekil 10)'da açıklanan kullanım durumu yoluyla gerçekleştirilir.  

CTR024 İletim Sistemi İşletmecisi "Sunulan Kapasiteyi"" belirledikten sonra İhale Ofisine bildirir.  
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CTR025 

Kapasiteden Vazgeçme  - Vazgeçilecek kapasitenin sunulması: 
- Vazgeçme süreci İletim Sistemi İşletmecisi/İşletmecileri tarafından destekleniyorsa, Şebeke 
Kullanıcısı vazgeçtiği kapasiteyi herhangi bir zamanda serbest bırakılmak üzere İhale Ofisine 
veya doğrudan  İletim Sistemi İşletmecisine/İşletmecilerine sunabilir. 
- Talebin doğrudan  İletim Sistemi İşletmecisine/İşletmecilerine iletilmesi durumunda, 
işleme konulmak üzere İhale Ofisine yönlendirilmesi gerekir. 
-Vazgeçilen kapasite birleşik veya ayrıştırılmış olarak belirtilmelidir ve asgari olarak bir 
günden uzun süreli kapasite ürünleri ile ilgili olmalıdır (ulusal düzenleyici kurum kararına 
tabidir). 
- Birleşik kapasite sadece birleşik olarak bırakılabilir ( ulusal düzenleyici kurum kararına 
tabidir ). 
-Birleşik veya ayrıştırılmış kapasiteden vazgeçme talebinde  İletim Sistemi 
İşletmecisi/İşletmecileri  belirtilmelidir.  
-Birleşik kapasiteden vazgeçme talebi onaylanmak üzere ilgili İletim Sistemi İşletmecilerine 
iletilir.  

CTR026 

Kapasiteden Vazgeçme - Vazgeçilen kapasite bilgilerinin iletilmesi: 
- İhale Ofisi kendisine sunulan vazgeçilen kapasite bilgilerini kendi bünyesindeki onay süreci 
sonrasında İletim Sistemi İşletmecisine/İşletmecilerine iletir. 
- İletim Sistemi İşletmecisi vazgeçme talebine ilişkin olumlu/olumsuz cevabını İhale Ofisine 
bildirir.  
- İhale Ofisi, İletim Sistemi İşletmecisinin onay/ret cevabını Şebeke Kullanıcına iletir.  
-İhale Ofisi tarafından vazgeçme süreci için ilave adımlar uygulanabilir  

CTR027 
Kapasiteden Vazgeçme - Vazgeçme işleminin geçerliliğinin tespiti  
- İletim Sistemi İşletmecisi, Şebeke Kullanıcılarının sundukları tüm taleplerin geçerliliğini 
sağlar. 

CTR028 

Kapasiteden Vazgeçme - Vazgeçme talebinin değiştirilmesi  
Süre sınırlamalarına uyulması kaydıyla,  Şebeke Kullanıcısı vazgeçme talebi geri çekme 
başvurusunda bulunarak vazgeçme talebini tamamen veya kısmen iptal edebilir. 
Kapasitenin yayınlanmasına ilişkin süre sınırlamalarına uyulduğu sürece, bu talep İletim 
Sistemi İşletmecisi tarafından dikkate alınır  

CTR029 
Kapasiteden Vazgeçme - Sunulan Kapasiteye Dahil Edilme  
Vazgeçilen kapasite onaylandıktan sonra, İletim Sistemi İşletmecisi  bilgileri sunulan 
kapasiteye dahil eder. 

CTR030 
Kapasiteden Vazgeçme - Satılan vazgeçilen kapasitenin tespiti  
İletim Sistemi İşletmecisi satılan vazgeçilen kapasiteyi yerel piyasa kurallarına uygun olarak 
Şebeke Kullanıcılarına tahsis eder ve satılan kapasitelerini Şebeke  Kullanıcılarına bildirir.  

CTR031 

İletim Sistemi İşletmecileri arasındaki miktarın belirlenmesi  
İletim Sistem İşletmecisi rezervasyon platformunda satışa sunulacak kapasiteyi hesaplar. 
İletim Sistemi İşletmecisi birkaç bağlantı noktası arasındaki rekabeti, kapasite türlerini ve 
CAM Şebeke Yönetmeliğinin Madde 19 (5(a) ve (b) hükümleri ile ilgili bilgileri İhale Ofisine 
bildirebilir.  
- Birden fazla İletim Sistemi İşletmecisini içeren bir rekabet durumunun söz konusu olması 
halinde, rekabet algoritması İhale Ofisi tarafından yönetilir. 
-1. seçenek: Varsayılan kural olarak, İletim Sistemi İşletmecileri satışa sunulmak üzere 
belirlenen kapasiteyi oluşturan birleşik ve ayrıştırılmış kapasiteleri İhale Ofisinin 
belirlemesine izin verir. Enterkonneksiyon noktasının her bir tarafındaki her İletim Sistemi 
İşletmecisi satışa sunulan kapasiteyi İhale Ofisine bildirir. İhale Ofisi birleşik kapasiteyi 
belirlemek için "daha küçük olan" kuralını uygular. İhale Ofisi tarafından hesaplanan daha 
düşük değer ile İletim Sistemi İşletmecisi tarafından daha önce gönderilen kapasite 
arasındaki bir fark ayrıştırılmış kapasite olarak düşünülebilir ve ayrıca ihale edilebilir.  
Bu şekilde ayrıştırılan kapasite, İhale Ofisi tarafından Şebeke Kullanıcılarına kapasitenin 
satışa sunulduğu zaman açıkça belirtilir. 
-2. seçenek: Bu durumda, satışa sunulan kapasiteyi oluşturan birleşik ve ayrıştırılmış 
kapasiteyi belirlemek için İletim Sistemi İşletmecileri tarafından “İletim Sistemi İşletmecileri 
arasındaki miktarların belirlenmesi” gerekliliği uygulanır. Nihai sonuç daha sonra her iki 
İletim Sistemi İşletmecisi tarafından yayınlanmak üzere İhale Ofisine bildirilir. Uyuşmazlık 
durumunda her iki miktar da reddedilir. 

CTR032 
Satışa  sunulan kapasitenin gönderilmesi  
- Satışa sunulan kapasite İletim Sistemi İşletmecisi tarafından İhale Ofisine (rezervasyon 
platformuna) gönderilir. 

CTR033 

Satışa sunulan kapasitenin yayınlanması  
- Daha sonra İhale Ofisi satışa sunulan kapasitenin birleşik kapasite olarak ihale edilecek 
bölümünü ve ayrıştırılmış kapasite olarak ihale edilecek bölümünü yayınlar. 
- Duyuruda Şebeke Kullanıcıları başlangıç fiyatı hakkında ve çok turlu ihalelerde ihale 
turlarındaki büyük fiyat kademesi ve küçük fiyat kademsi hakkında bilgilendirilir. 
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Kapasite için Teklif 
Verme  

CTR034 

Belirli bir dönemi kapsayan bir kapasite ürününün satışa sunulduğu bir ihale için, Şebeke 
Kullanıcıları ihtiyaç duydukları miktarda kapasite için teklif sunarlar ( çok turlu ihalelerinde 
ilgili ihale turunda duyurulan fiyat kademesi için); tek turlu ihalelerde, başlangıç fiyatının 
üzerine ödemek istedikleri fiyatı teklif ederler ve aynı zamanda azaltılmış tahsis durumunda 
kabul edilebilir asgari kapasiteyi belirtirler. 

CTR035 

Çok turlu ihalelerinde, bir Şebeke Kullanıcısı ihale turu başına sadece bir geçerli teklif 
sunabilir. İhale turu sırasında bu teklif değiştirilebilir veya geri çekilebilir. Bir ihale turu 
sırasında geçerli olan kurallar belirlenen İhale Algoritmaları (özelliklerde tanımlanmıştır) ile 
uyumlu olmalıdır. 

CTR036 Tek turlu ihalelerinde, teklifler  belirlenen İhale Algoritmaları ile uyumlu olmalıdır.  

CTR037 

Tekliflerin sunulması  
Şebeke Kullanıcısı, çok turlu ihalelerde,  ilgili ihale turunda açıklanan fiyat kademesi için 
belirli bir kapasite miktarı için, tek turlu ihalelerinde ise  belirli bir kapasite (talep edilen ve 
asgari) ve fiyat için  teklif sunar.  
Her teklif ilgili ihaledeki ürüne atıfta bulunulur.  Çok turlu ihalesinde, teklifler belirlenen 
İhale Algoritmasında tanımlanan teklif miktarlarını dikkate alır. 

CTR038 
Tekliflerin değiştirilmesi  
İhale turu açık olduğu sürece, bir Şebeke Kullanıcısı belirlenen İhale Algoritmasında 
tanımlanan gerekliliklere uygun olarak teklifini değiştirebilir.  

CTR039 

Bir teklifin iptal edilmesi  
Şebeke Kullanıcısı,  belirlenen İhale Algoritmasında tanımlanan gerekliliklere uygun olarak, 
bir ihale turu kapanmadan önce istediği zaman o ihale turunda daha önce sunmuş olduğu 
bir teklifi iptal edebilir. 
Bir Şebeke Kullanıcısının teklifini iptal edemeyeceği istisnai durumlar,  İhale Algoritmasında 
tanımlanan gerekliliklere uygun olarak,   çok turlu ihalelerde  küçük fiyat kademeli ihale 
turlarıdır. 

Kapasitenin Tahsisi  CTR040 
Kapasite, İhale Algoritmalarında tanımlandığı şekilde, piyasa kurallarına uygun olarak tahsis 
edilir.  

İhale Sonuçlarının 
Duyurulması  

CTR041 
Şebeke Kullanıcıları, İhale Ofisi tarafından sundukları tekliflerin sonuçları hakkında 
bilgilendirilirler.  

CTR042 İhale Ofisi nihai toplulaştırılmış ihale bilgilerini piyasaya duyurur. 

CTR043 İhale Ofisi ayrıntılı ihale sonuçlarını İletim Sistemi İşletmecilerine sunar. 

CTR044 
Çok turlu ihalelerde, İhale Ofisi tarafından İletim Sistemi İşletmecilerine ara sonuçlar 
sunulabilir.  

Kapasite geri 
alımının 

gerekli olup 
olmadığının 

tespiti  

Teknik kapasitenin 
üzerinde bildirime 

konu olan kesintisiz 
kapasitenin tespiti  

CTR045 
İletim Sistemi İşletmecisi teknik kapasitenin üzerinde bildirime konu olan kesintisiz 
kapasiteyi belirler. 

Alternatif teknik ve 
ticari önlemlerinin 

uygulanıp 
uygulanamayacağının 

tespiti  

CTR046 
İletim Sistemi İşletmecisi daha sonra alternatif teknik veya ticari önlemlerin uygulanıp 
uygulanamayacağını belirler. 

Geri alınacak 
kapasitenin 
belirlenmesi  

CTR047 

İletim Sistemi İşletmecisi, kapasite durumunun yeniden dengelenmesi amacıyla geri 
alınması gerekecek kapasite miktarını, kapasitenin birleşik kapasite olup olmadığını dikkate 
almaksızın belirler. (Akışı azaltmayı amaçladığından dolayı İletim Sistemi İşletmecisi için bu 
bilgi anlamsızdır. Şebeke Kullanıcıları için, akmayan gaz için istenen finansal tazminatı 
belirttiğinden dolayı birleştirme durumu anlamlı değildir.) 

CTR048 
İki tür geri alım vardır:  
-tıkanan yönde kapasitenin geri alınması  
- ters yönde bildirim taahhüdü ile kapasitenin satılması. 

CTR049 
Ters ihaleye bir alternatif olarak, İletim Sistemi İşletmecisi ikincil piyasada bir Şebeke 
Kullanıcısı olarak hareket ederek kapasiteyi geri alabilir. 

Ters ihale 
gerekliliklerinin İhale 

Ofisine sunulması  

CTR050 
İletim Sistemi İşletmecisi, ters ihalenin gerçekleştirilebilmesi için, satın alınacak olan 
kapasiteyi İhale Ofisine gönderir.  

CTR051 
İletim Sistemi İşletmecisi bazı sınırlamalar getirebilir. Örneğin; 
- İletim Sistemi İşletmecisinin geri alınacak kapasite için ödemek istediği azami fiyat  
- Geri alım prosedürüne katılmalarına izin verilen Şebeke Kullanıcılarının listesi  

CTR052 
Tekliflerin sunulması, değiştirilmesi ve iptal edilmesi ile ilgili gereklilikler; ihale türünün 
genellikle satıcının teklifinde satılacak kapasiteyi ve fiyatını belirttiği tek turlu ihale olması 
dışında aynıdır. 
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İkincil 
piyasanın 
işletilmesi  

Genel 
CTR053 

Başlangıçta birleşik olarak rezerve edilen kapasite ürünleri ikincil piyasada da birleşik 
ürünler olarak alınıp satılır. 

CTR054 Birleşik kapasite alım-satım işlemi, onay için ilgili İletim Sistemi İşletmecilerine iletilir.  

Bir İşlem Teklifinin 
Sunulması  

CTR055 
Bir Şebeke Kullanıcısı başka Şebeke Kullanıcılarına kapasite satma veya onlardan kapasite 
satın alma olanağına sahiptir.  

CTR056 
Metinde tezgah üstü, sipariş çağrısı ve "ilk gelen ilk hizmet alır" uygulamaları arasında bir 
ayrım yapılmaz, ancak ilgili mesajlarda bu ayrım yapılmalıdır. 

CTR057 
Dolayısıyla, bir Şebeke Kullanıcısı bir bağlantı noktası ile ilgili olarak kapasite satmak veya 
almak için ikincil piyasada işlem teklifi sunabilir. 

CTR058 

Teklifte; rezerve edilebilir nokta, kapasite, süre, kapasitenin emreamadelik türü, kapasitenin 
birleşik mi yoksa ayrıştırılmış mı olduğu, transfer yapısı (tam veya kısmi hak transferi), fiyat, 
kapasite satışı durumunda ilgili kapasite sözleşmesine dair tanımlayıcı bilgiler -sözleşmeyi 
düzenleyen taraf gibi-, işlemin ne kadar süreyle geçerli olacağı gibi bilgiler yer alır. 

CTR059 İşlem teklifi, teklifi sunan tarafça güncellenebilir/geri çekilebilir. 

Bir İşlem Teklifinin  
Reddedilmesi 

CTR060 
İhale Ofisine bir işlem teklifi sunulması halinde, İhale Ofisi  talep edilmesi halinde işlem 
teklifini İletim Sistemi İşletmecisine/İşletmecilerine iletir.  

CTR061 İletim Sistemi İşletmecisi işlem tekliflerini reddetme olanağına sahiptir. 

CTR062 
Ret kararı İhale Ofisine bildirilir ve İhale Ofisi bu bilgiyi ilgili Şebeke 
Kullanıcısına/Kullanıcılarına ve İletim Sistemi İşletmecisine/İşletmecilerine iletir.  

Bir İşlem Teklifine 
Cevap Verilmesi    

CTR063 
Bir işlem teklifinin yayınlanmasından sonra, Şebeke Kullanıcıları belirli bir fiyattan teklifi 
kabul ederek veya talep edilen bir fiyattan kapasite önererek teklife cevap verebilir. 

Bir İşlem Teklifine 
Verilen Cevabın 
Kabul Edilmesi  

CTR064 

(İletim Sistemi İşletmecisinin onayına bağlı olarak) Bir işlem teklifi için bir Şebeke 
Kullanıcısından uygun bir cevap alınması durumunda, işlem teklifini sunan taraf cevabı kabul 
ederek işlemi kapatabilir. İşlem teklifine verilen cevap kabul edildikten sonra teyit için ilgili  
İletim Sistemi İşletmecisine/İşletmecilerine gönderilir.  

Bir İşlemin Teyit 
Edilmesi  

CTR065 
İlgili Şebeke Kullanıcıları veya onların adına hareket eden İhale Ofisi tarafından İletim 
Sistemi İşletmecisine/İşletmecilerine  işlem hakkında bilgi verilir.  

CTR066 
İletim Sistemi İşletmecisi/İşletmecileri gerekli doğrulama kontrollerini yaptıktan sonra 
transferi kabul eder veya reddeder. 

CTR067 Bir transferin onayına veya reddine dair bilgi ilgili Şebeke Kullanıcılarına gönderilir.  

Kredi Limitlerinin 
Yönetilmesi  

CTR068 

İhale sürecinde veya bir ikincil piyasa işlemi sırasında bir Şebeke Kullanıcısının belirli 
miktarda bir kapasite satın almasına izin verilmesini teminen, İletim Sistemi İşletmecisi 
istenmesi halinde bir Şebeke Kullanıcısı için izin verilen finansal limitleri İhalem Ofisine 
bildirebilir. 

CTR069 

İletim Sistemi İşletmecisi kredisi limiti doğrulamasına tabi her bir ürünü (ihaleler ve ticaret 
işlemleri) ve belirli bir ürün veya işlem ile ilişkili olarak bir Şebeke Kullanıcısının teklifine 
(başlangıç fiyatı +sürşarj) uygulanacak çarpım katsayısını işlemlerin süresini dikkate alarak 
belirler.  

CTR070 
İletim Sistemi İşletmecisi, Şebeke Kullanıcısı ile ilgili bilgileri İhale Ofisine iletir - limitlerin 
geçerlilik süresi/süreleri ve ilişkili kredi değeri/değerleri. 

CTR071 
İletim Sistemi İşletmecisi, Şebeke Kullanıcısının kredi limitlerinde değişiklik meydana 
geldiğinde bunları İhale Ofisine bildirir.  

CTR072 
Şebeke Kullanıcıları, İletim Sistemi İşletmecisi tarafından bu hakkın tanınmış olması halinde, 
kredi limitlerine ilişkin ilgileri rezervasyon platformu üzerinde sorgulayabilir. 

CTR073 
Belirli bir Şebeke Kullanıcısının belirli bir ürüne ilişkin teklifinin finansal değeri, standart 
fiyatın (başlangıç fiyatı + sürşarj), ürünle ilişkili süre ve ürünün çarpım faktörünün çarpılması 
yoluyla belirlenir. 

CTR074 
Bir Şebeke Kullanıcısının teklifi kabul edilmeden önce, İhale Ofisi Şebeke Kullanıcısının kredi 
limitinin teklifin finansal değerine eşit veya be değerden daha yüksek olduğunu doğrular. 

CTR075 
Eşit veya daha yüksek olması halinde, İhale Ofisi teklifi kabul eder ve sunulan her tekliften 
ve kapasite tahsisinden sonra kalan kredi limitini buna göre düzeltir.  

CTR076 
İhale Ofisi, talep etmesi halinde kullanılan kredi değerini İletim Sistemi İşletmecisine 
bildirebilir. 

CTR077 
Bir Şebeke Kullanıcısı kredi limitine ve bununla ilişkili geçerlilik süresine sahip olabilir. Kredi 
limiti Şebeke Kullanıcısının sahip olabileceği tüm teminatları içerir. 

CTR078 
İletim Sistemi İşletmecisi birden fazla çerçeve tanımlayabilir. Her bir çerçeve aşağıdaki 
bilgileri içerir: çerçevenin adı; ürün türü; ürünlere uygulanan kredi faktörleri. 

CTR079 

Bir kredi limitinin aşılıp aşılmadığının tespiti, her teklif bazında ayrı ayrı yapılır. Bu 
kapsamda, İletim Sistemi İşletmecisinin kredi limiti doğrulamaları uygulamayı kararlaştırdığı  
her çerçevedeki ürün için, kredi limiti teklifin finansal değerine eşittir veya bu değerden 
daha yüksektir. Bu doğrulama sonucunun pozitif olmaması durumunda, kredi limitinin 
aşıldığı kabul edilir ve teklif reddedilir.  
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Diğer - 

CTR080 Kesintisiz ve kesintili kapasitenin çoklu kategorileri. 

CTR081 
FCFS (ilk gelen ilk hizmet alır) Rezervasyonu. BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi şebeke erişim 
noktalarındaki kapasitesinin bir bölümünü FCFS esasına dayalı olarak pazarlayabilir (örneğin 
son tüketiciler, üretim ve depolama). 

CTR082 Asenkron FCFS rezervasyonları.  

CTR083 
Emreamade Kapasitenin BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecileri tarafından bildirilmesi. Belirli 
sürelere dayalı olarak, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi emreamade kapasiteyi teslim 
yılından yeterince önceden yayınlar. 

CTR084 
Kapasite birleştirme. Uygunluk fonksiyonu olarak, bitişik şebekelerin Giriş/Çıkış kapasiteleri 
taşıtanlar tarafından senkron bir şekilde rezerve edilebilmeleri için birleştirilebilir. Bu 
çabadan tasarruf sağlar ve rezervasyonlarda uyuşmazlıkları önler. 

CTR085 
Şebeke Noktası Yönetimi. Şebeke noktası baz verileri EBT'de saklanır ve taşıtanlar şebeke 
noktası verilerini ticaret işlemi sistemlerine indirebilirler. 

CTR086 
Sözleşmelerin ve pozisyonların görüntülenmesi. BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi ile taşıtan 
arasında yapılan taşıma sözleşmeleri EBT sistemi üzerinden bildirilebilir. Bireysel olarak 
rezerve edilen kapasite taşıtanlar ve işlemciler tarafından görüntülenebilir.  

CTR087 
Çoklu Para Birimi. Enterkonneksiyon noktalarının Giriş/Çıkış kapasitesi EUR, USD ve Ruble 
gibi yabancı para birimler bazında da alınıp satılabilir.  

CTR088 Fonksiyonel gereklilikler için web tabanlı Kullanıcı Arayüzü. 

CTR089 

Otomatik İletim Sistemi İşletmecisi Arayüzü. İletim Sistemi İşletmecisi/İşletmecileri ile EBT 
arasındaki tüm veri iletişimleri teknik mesajlaşma arayüzü üzerinden gerçekleştirilir. Bu 
gereklilik özellikle Emreamade Kapasitenin Bildirilmesi, İhalenin ve FCFS İşlemlerinin 
Onaylanması, Kredi Limiti Güncellemeleri, Düzenleyici Raporlamaya ilişkin veri alışverişi gibi 
işlemler için geçerlidir.  

CTR090 

Otomatik Kullanıcı Arayüzü. EBT'ye GUI tabanlı erişimden ayrı olarak, taşıtanlar aynı 
zamanda  platform ile otomatik veri alışverişi yapabilmelidir. Burada taşıtanın işlem 
sistemleri ile EBT arasında doğrudan entegrasyona olanak tanıyan mesaj tabanlı bir arayüze 
ihtiyaç duyulur.  

CTR091 
Otomatik teklif verme için konfor fonksiyonları. Aynı anda birden fazla ihale için teklif 
vermesi gerekebilecek taşıtanlar için teklif verme süresinin çok kısıtlı olduğu durumlar için 
opsiyoneldir.  

CTR092 

Yetkilendirme düzeyi yönetimi. BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi kullanıcısı, taşıtan 
kullanıcısı, EBT fonksiyonel merkez yöneticisi, EBT teknik merkez yöneticisi gibi kullanıcı 
rolleri arasında ayrım.  BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi tarafındaki ve taşıtan tarafındaki 
personelin kullanıcı yönetimi görevi kısmen  BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi / taşıtan 
kullanıcı  yöneticilerine verilmelidir. 

CTR093 
Şebeke noktası yönetimi ve görüntülemesi. Bu EBT fonksiyonel merkez yöneticileri 
tarafından gerçekleştirilir. 

CTR094 
Platform ticaret işlemlerinin düzenleyici raporlaması. Türkiye'deki düzenleyici gerekliliklere 
bağlı olarak, ilgili verilerin (işlem raporları, temel veriler, vs.) muhtemelen BOTAŞ İletim 
Sistemi İşletmecisi üzerinden dolaylı olarak düzenleyici kuruma raporlanması gerekebilir.  
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6. YENI EBT’NIN FONKSİYONEL TASARIM & ÖZELLİKLERİ 

Genel olarak yeni EBT’de, şeffaflığa ilişkin 17 ve birincil ile ikincil kapasite ticaretine ilişkin 94 fonksiyonel 

gereksinim belirlenmiştir. Bu fonksiyonel gereksinimler detaylıca incelenmiş olup, 21 tasarım özelliği 

oluşturmuştur. Yeni fonksiyonel gereksinimlerin ve özelliklerin detayı “D4 - Yeni EBT için Taslak 

Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler Raporu” kapsamında sunulmuştur. 

Şekil 7 Üst Seviyede Yeni EBT Modülleri 

 

Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi 
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7. EK 

 Doğal Gaz Şeffaflık Gerekliliklerinin ve İletim Sistemi İşletmecilerinin 715/2009  sayılı EC Tüzüğü 
Ek-I Bölüm 3 Hükümlerine Uyumunun İzlenmesi (23. Madrid Forumu için ACER Analizinin 
Güncellemesi) – ACER 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Report_G

as_Transparency_Monitoring%209%20April%202013.pdf 

 ENTSOG, Kapasite Tahsis Mekanizması (CAM) Şebeke Yönetmeliği ve Tıkanıklık Yönetimi 
Prosedürleri (CMP) Kılavuzu için İş Gereklilikleri Şartnamesi   

http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/CMP/CAP0554_150401_Business%20Req

uirements%20Specification%20for%20CAM%20+%20CMP_v13.pdf 

 Doğal Gaz İletim Sistemlerinde Kapasite Tahsis Mekanizmasının Kurulmasına Dair bir Şebeke 
Yönetmeliğinin Oluşturulması ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 715/2009 sayılı Tüzüğünün 
(EC) Desteklenmesi hakkındaki 984/2013 sayılı ve 14 Ekim 2013 tarihli Komisyon Tüzüğü (AB) 

http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/CAM%20Network%20Code/2013/EC_1310

14_CAM%20NC_Regulation%20984-2013.pdf 

 Doğal gaz iletim şebekelerine erişim koşulları ve 1775/2005 sayılı EC Tüzüğün yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki 715/2009  sayılı ve 13 Temmuz 2009 tarihli  Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi Tüzüğü  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:en:PDF 

 

 

 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Report_Gas_Transparency_Monitoring%209%20April%202013.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER_Report_Gas_Transparency_Monitoring%209%20April%202013.pdf
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/CMP/CAP0554_150401_Business%20Requirements%20Specification%20for%20CAM%20+%20CMP_v13.pdf
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/CMP/CAP0554_150401_Business%20Requirements%20Specification%20for%20CAM%20+%20CMP_v13.pdf
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/CAM%20Network%20Code/2013/EC_131014_CAM%20NC_Regulation%20984-2013.pdf
http://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/CAM%20Network%20Code/2013/EC_131014_CAM%20NC_Regulation%20984-2013.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0036:0054:en:PDF
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Bu yayın, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur. Yayının içeriğinin tek 
sorumlusu Danışman olup, Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı iddia edilemez. 

                                                                                                                                    
  

                                                                        

 


