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1. GİRİŞ 

İşbu Proje Başlangıç 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. 

Proje Başlangıç Raporu’nun amacı, başlangıç safhasındaki proje aktivitelerini, bulguları ve proje planı 

için ilgili önerileri özetleyerek acil nitelikli ihtiyaçları önceliklendirmek ve önümüzdeki dönemdeki 

çalışmaları dengeli ve uygun şekilde planlamaktır.  

Proje Başlangıç Raporu, Teknik Şartname’nin, değişen koşullar ve gelişmeler sonucu ortaya çıkan 

bulgular ışığında güncellenmiş ve revize edilmiş bir hali olup, projenin ileri safhalarındaki çalışmalar ve 

aktiviteler için temel teşkil edecektir. 

Proje Başlangıç Raporu’nda Proje Yönetim Komitesi’ne yapılan tüm atıflar, projenin problemsiz ve 

zamanında yürütülmesini sağlama amacıyla ETKB, EİGM, EPDK ve BOTAŞ’tan yetkililerinden oluşan, 

projenin çıktılarını gözden geçirme, yorumlama ve onaylarını verme sorumluluğu bulunan komiteye 

işaret etmektedir. Proje Yönlendirme Komitesi’ne olan atıflar, projenin başarılı tamamlanmasına yönelik 

ETKB, EİGM, YEGM, AB Bakanlığı, Dünya Bankası, EPDK ve BOTAŞ’tan yetkililerden oluşan, proje 

ilerlemesini takip ederek yönlendiren, projeye dair riskleri asgari düzeye indiren veya gideren, geniş 

kapsamlı komiteye işaret etmektedir. 

İşbu Proje Başlangıç Raporu beş bölümden oluşmaktadır:   
 

 Bölüm 1 Giriş kısmı, raporun başlangıcıdır.   

 Bölüm 2 kapsamında Teknik Şartname’de yer alan ve proje kapsamında 3 aşamalı olarak ele 

alınacak metodoloji ile yol gösterici nitelikteki iş kapsamı özetlenmektedir.   

o Aşama 1: Piyasa Analizi ve İş Gereksinimleri   

o Aşama 2: Fonksiyonel ve Teknik Tasarım   

o Aşama 3: Eğitim ve Kapasite Gelişimi   

 Bölüm 3 kapsamında, Danışman tarafından, Niyet Bildirimi dokümanlarının yayım tarihi olan 28 

Haziran 2013’den bugüne kadar değişen piyasa koşulları ve diğer gelişmeler çerçevesinde, 

yürütülen proje başlangıç çalışmaları yer almaktadır. Bu gelişmeler ve proje paydaşlarının 

beklentilerindeki değişiklikler dikkate alınarak proje amaçları, kapsamı ve zaman çizelgesi 

gözden geçirilmiş ve gerekli değişiklikler yapılmıştır.   

 Bölüm 4 kapsamında, proje başlangıç aşamasındaki ilk bulgu ve önerilere yer verilmiştir. Bu 

bulgu ve öneriler iki kısma ayrılmıştır: i) proje kapsamı ile doğrudan ilgili bulgu ve öneriler, ile ii) 

politika yapıcı ve karar vericilerin dikkatini çekmek üzere iyi işleyen bir gaz piyasası için gerekli 

diğer konular. 

 Bölüm 5 kapsamında, diğer bölümlerde ele alınan tüm konular ve sonuçları ışığında, proje 

çıktıları, uzmanların zaman planları ve zaman çizelgesi yer almaktadır. Bu proje çıktıları ve ilgili 

kapsamları, proje ilerlemesinin izlenmesi için ana aracı oluşturacak ve proje yönetimi, izlenmesi 

ve onay süreçlerinin temelini oluşturacaktır.   
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2. PROJE KAPSAMI  

2.1. Tarihçe   

Accenture Danışmanlık Ltd. Şti., Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 

Dünya Bankası Standard Sözleşmesi altında aşağıdaki kapsamda “Gaz Ticareti Platformu için Tasarım 

ve Uygulama Planının Oluşturulması Danışmanlık Hizmetleri”ni sunmak   üzere seçilmiştir:   

 

Müşteri: Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel 

Müdürlüğü  

Proje Lokasyonu:  Ankara, Türkiye  

Proje Başlangıç Tarihi: 05 Haziran 2015 

Proje Bitiş Tarihi: 05 Haziran 2016 

Proje Süresi: 12 Ay  

 

Bu projenin sonucunda aşağıdaki sonuçların elde edilmesi planlanmaktadır:   

 EBT’nin gaz piyasası platformundaki ihtiyaçları karşılayabildiğinin teyidi ya da gerekli ise, 

fonksiyonel ve teknik (yazılım dahil) kriterleri için idari destek ve değişiklik önerileri getirilmesi;   

 Ticari dengeleme ve/veya toptan spot gaz satış ticaretini mümkün kılmak üzere Gaz Ticareti 

Platformu ve ilgili bileşenlerinin (BOTAŞ SCADA sistemi ve iletişim sistemleri dahil olmak üzere) 

fonksiyonel tasarımının hazırlanması.  

 2016 yılına kadar saha ziyaretleri, eğitimler ve çalıştaylar ile ilgili personele eğitim verilmesi. 

Proje iki ana görev altında yürütülecektir:   

 Mevcut EBT’nin ve yeni EBT için hazırlanan fizibilitelerin incelenmesi; ve  

 Gaz Ticaret Platformu’nun ve ilgili bileşenlerinin, BOTAŞ SCADA ve simülasyon sistemleri ile 

olan entegrasyonlarını da dikkate alarak, fonksiyonel ve yapısal tasarımı.   

Bu yaklaşım, Danışman’ın benzer büyük ölçekli Gaz Ticaret Platformu tasarımı ve uygulamalarındaki 

deneyimlerini de kapsamaktadır. Bu ana görevler, daha detayda alt-görevlere bölünmüş ve proje çıktıları 

ile ilişkilendirilmiştir. Bunun amacı birbiri ile ilişkili daha küçük iş kapsamlarının daha iyi yönetimin 

sağlanmasıdır.   

Danışman’ın deneyimleri, işbu danışmanlık hizmeti için pragmatik, esnek, ölçeklendirilebilir ve hızlı bir 

yaklaşım geliştirmesine imkan vermiştir.   

2.2. Teknik Şartname’de yer alan Proje Kapsamı    

Üzerinde mutabık kalınan nihai Teknik Şartname, proje kapsamında sağlanacak hizmetlerin kapsamını 

belirlemektedir. Proje yaklaşımı, metodolojisi ve iş programı aşağıdaki üç ana aşamayı esas almaktadır:   

 Aşama 1: Piyasa Analizi ve İş Gereksinimleri   

 Aşama 2: Fonksiyonel ve Teknik Tasarım   

 Aşama 3: Eğitim ve Kapasite Gelişimi   

Bu yaklaşımın temel mantığı, herhangi bir tasarım çalışmasında olduğu gibi, öncelikle iş gereksinimleri 

ve dolayısıyla Gaz Ticareti Platformu ve yeni EBT için gereksinimleri net bir şekilde ortaya koymaktır. 
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Bu kapsam, Piyasa Analizi ve İş Gereksinimleri Aşaması ile ele alınacaktır. Bu aşamanın çıktıları, 

Gaz Ticaret Platformu ve yeni EBT’nin tasarımının nasıl olacağına ilişkin detayları belirleyecektir.   

Bir sonraki tasarım faaliyetlerine ayrılmış olan Fonksiyonel ve Teknik Tasarım Aşaması, ortaya çıkan 

gereksinimlerin hem fonksiyonel yapısını hem de üst-seviye teknik ve BT altyapısı boyutlarını ele 

alacaktır. Bu yaklaşım, Gaz Ticareti Platformu ve yeni EBT için sistem-bağımsız (“agnostic”) bir tasarım 

geliştirilmesini hedeflemektedir.   

Son olarak, Proje’nin temel hedeflerinden birisi de, ETKB, BOTAŞ, EPDK ve EPİAŞ gibi projenin ana 

paydaşları için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve bilgi transferinin organize bir şekilde 

sağlanmasıdır. Seminer, çalıştay, saha ziyaretleri ve eğitimlerin, Türkiye’deki gaz piyasası hakkında 

sadece yüzeysel bilgiye sahip kişiler tarafından verilecek sunumlarından oluşmaması, bilgi akışının 

organize olması ve böylelikle bilgi transferlerinin etkin olmasının sağlanması gereklidir. Danışman’ın 

elektrik piyasası liberalizasyonu ve enerji borsaları oluşturulması çalışmaları kapsamında ETKB ve diğer 

kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü çalışmalardaki deneyimleri çerçevesinde, Danışman, bu aşama 

için en uygun zamanlama, kapsam ve etkileşim detaylarını belirleyecektir. Bu nedenle de, eğitim ve 

kapasite gelişimi ayrı bir aşama: Eğitim ve Kapasite Gelişimi olarak vurgulanmıştır. Tüm seminer, 

çalıştay, saya ziyaretleri ve eğitimler, bu aşama kapsamında interaktif ve iyi organize edilmiş şekilde 

öğrenme döngüsüne yerleştirilmiş olacaktır.   

Aşağıdaki tablo, Danışman’ın yaklaşımı çerçevesinde oluşturulan proje yapısını ortaya koymaktadır: 

Aşamalar, Görevler, Alt Görevler ve ilgili proje çıktıları. Görevlerin numaralandırılmasında, birinci 

basamak Görev numarasını, ikinci basamak Aşama numarasını ve üçüncü basamak Alt Görev 

numarasını göstermektedir: Örneğin, “T2.1.3.” ifadesi Görev 2, Aşama 1 ve Alt Görev 3 anlamına 

gelmektedir.   
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Şekil 1. Aşamalar, Görevler, Alt Görevler ve Proje Çıktıları  

 

 

Projenin hangi aşamalarında hangi çalışmaların yürütleceğine dair daha detaylı bilgiler ilerleyen 

bölümlerde yer almaktadır.   

2.2.1. Aşama 1 : Piyasa Analizi ve İş Gereksinimleri    

Bu aşama kapsamında, piyasa analizi, iş süreçlerinin analizi ile hem bugün hem de gelecekte geçerli 

olacak Türkiye toptan gaz satış piyasası ilkelerinin oluşturulması çalışmaları yer alacaktır. Bu aşama 

altındaki ilgili Görev 1 ve Görev 2 çalışmaları aşağıda özetlenmiştir:    

Görev 1 – Yeni EBT Tasarımı  

Aşama 1, temelde analitik çalışma olacaktır. Ancak, bu analizin sonuçlarının önemli noktası, analiz 

çalışmaları sonucundaki bulgular çerçevesinde yeni EBT çalışmalarına devam edebilmek için yeni bir 

tasarım çalışmasına ihtiyaç olabileceğidir. Danışman’ın varsayımı, yeni EBT’nin Gaz Ticaret Platformu 

ile tutarlılığını sağlayabilmek için (yeniden) tasarım çalışmalarına ihtiyaç olacağıdır.   

(Proje çıktıları koyu renkli olarak belirtilmiştir) 
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Alt-Görev Çalışma Alanları ve Kapsam  Çıktılar Diğer Detaylar (Varsa) 

T1.1.1. EBT’nin 
Fonksiyonel İncelemesi   

 Yeni EBT gelişmelerinin fonksiyonel 
kapsam ve amacının analiz edilmesi   

 EBT ile SCADA, Simülasyon, Gaz 
Tahmin ve İletişim sistemlerinin 
analizi   

 EBT bileşenlerinin ve genel Gaz 
Ticaret Platformu içerisindeki 
pozisyonunun analizi   

 Yeni EBT’nin fonksiyonelitesindeki 
eksiklerin belirlenmesi   

 

 Yeni EBT’nin İşleyiş 
Düzenlemeleri 
gereği sağlaması 
gereken hizmetleri 
sunmasının 
sağlanması ve gaz 
ticaret platformunun 
ilk uygulama 
aşamasını 
oluşturması   

T1.1.2. EBT’nin Teknik 
İncelemesi   

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

 EBT ile SCADA, Simulasyon, Gaz 
Tahmin ve İletişim sistemleri 
arasındaki uyumun/arayüzlerin 
analizi   

 Yeni EBT’nin teknik açıdan 
eksiklerinin belirlenmesi   

Taslak İnceleme ve 
Değerlendirme Raporu   
DSER-1 

 

 

Görev 2 – Gaz Piyasası Platformu Tasarımı  

Görev 2 kapsamı oldukça yoğun ve değişken bileşenlerden oluşmaktadır. Bu nedenle, Gaz Ticareti 

Platformu uygulama aşamasında seçim ve/veya geliştirme çalışmalarında dikkate alınabilecek çalışan 

bir tasarım oluşturmak için kademeli yaklaşımlar geliştirilmektedir.   

(Proje çıktıları koyu renkli olarak belirtilmiştir) 

 

Alt-Görev Çalışma Alanları ve Kapsam  Çıktılar Diğer Detaylar (Varsa) 

T2.1.1. Türkiye Gaz 
Piyasasının 
Değerlendirilmesi  

 Fiziksel altyapı ve şebekeler   

 Tedarik konuları (mevcut ve yeni 
giriş noktalarının, depolama 
kapasitesinin, yeraltı depolama 
planlamalarının, strateji ve fiyat 
yapısının, LNG terminal girişleri, ve 
yeni gaz ticaret rotalarının etkilerini 
de dikkate alarak)   

 Piyasa kuralları ve gelişimi   

 Piyasa katılımcıları    

 Piyasa açıklığı   

 Tüketim yapıları   

Gaz Piyasası 
Değerlendirmesi   
 

 BOTAŞ, ETKB, EPDK ve 
Taşıtan organizasyon / 
dernekleri ile yapılacak 
görüşmeler çerçevesinde 
İşletme 
Kuralları/Prosedürleri’nde 
öngörülen gelişmeler ve 
beklentiler 

T2.1.2. Uluslararası 
Gaz Piyasalarındaki 
Uygulama ve Model 
Örnekleri   

 Fiyat oluşumu   

 Ticarete konu ürün tipleri   

 Piyasa tasarımı (AB ülkelerindeki 
ihracat ve yeniden ihracat 
uygulamaları ve kuralları dahil) 

 Piyasa ve ticaret üs yapısı (ticaret 
üs işlemleri, İngiltere üs modeli) 

 Dengeleme mekanizması (AB 
ticaret platformlarındaki günlük 
dengesizlik işlemleri) 

 Taşıma koşulları (transit işlemleri)  

 Şebeke modelleri (Giriş/Çıkış) 

 Tedarik güvenliği (depolama 
kapasitesi etkileri dahil yöntemler)  

 Ülkeler: İngiltere, Hollanda, 
Almanya, İtalya, Fransa   

Gaz Piyasalarındaki Ticaret 
Uygulamaları Özeti   

 Taşıtanlar, tacirler, 
işletmeciler ve iletim sistemi 
işletmecileri arasındaki 
ticari problem çözme 
teknikleri   

 Liberal piyasalardaki son 
kullanıcıların (elektrik üretim 
santralları, sanayi, mesken, 
vb.) korunmasının 
sağlanması  

 Sıvılaştırılmış doğal gaz 
terminal ve fiyatlandırma 
stratejileri 

 Yeraltı depolama tesisleri 
planlama ve inşa stratejileri 
ve yeraltı depolama için 
fiyat oluşumu  
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Alt-Görev Çalışma Alanları ve Kapsam  Çıktılar Diğer Detaylar (Varsa) 

T2.1.3. Gaz Ticareti 
Platformu Sistemleri 
ve Yazılımlarının 
İncelenmesi   

i) Aşağıda belirtilen alanlarda 
kullanılan yazılım ve sistemler:   

 Belirli enerji borsalarında  

 Tezgahüstü piyasa platformlarında  

 Takas kuruluşlarında   

 Gaz bildirim platformlarında   

 Kapasite ticaretinde   

 Depolama ticaretinde   
ii) Kullanılan teknoloji ve mimarilerin 
incelenmesi   

Gaz Ticaret Platform 
Sistemleri Uygulamaları 
Özeti   

 AB ülkeleri iletim sistemi 
işletmecilerinin ticaret üs 
yönetim yazılımları    

 SCADA ve diğer üçüncü 
taraf yazılımlarına bağlanan 
gaz ticareti platformlarının 
siber güvenliği   

 
Değerlendirme ve Bulguların 
Konsolidasyonu   

Proje Çıktısı: 
Taslak İnceleme ve 
Değerlendrme Raporu  
DSER-2 

 

T2.1.4. Türkiye Gaz 
Piyasası Modeli için 
Analiz ve İncelemeler   

Piyasa gelişimi, fiziksel ve kurumsal 
kapasite, dengeleme piyasasının 
etkin şekilde işlemesi için gerekli 
ölçüm altyapısı ihtiyaçlarını dikkate 
alarak Türkiye için en uygun piyasa 
modelinin önerilmesi:   

 Dengeleme mekanizması   

 Ticarete konu ürün çeşitleri (gaz 
ticaret platformunda yer alacak 
işlemler, gaz ticaretine ilaveten 
kapasite ticaretine ilişkin kurallar, 
tek-tip ürünlere ihtiyaç olup 
olmadığı), 

 Takas ve uzlaştırma   

 Katılımcı kategorileri   

 Görev ve sorumluluklar (ETKB, 
BOTAŞ ve EPDK’nın gaz ticaret 
platform yönetimindeki rol ve 
görevleri ile kontrol ve izleme için 
oluşturulacak mekanizma) 

 Piyasa İşletim Kuralları (iletim, 
depolama, LNG terminalari ile 
oluşturulacak gaz ticareti platform 
arasında ilişkiler) 

 Fiziksel şebeke işlemleri ile sistem 
işletim süreçleri arasındaki 
entegrasyon   

 Diğer piyasa ya da şebekeler ile 
entegrasyon   

 Kapasite tahsisatı  

Analiz Bulguları Raporları   
ANR-1 
ANR-2 

 Ölçüm ve yazılım 
konularındaki gelişmeler 
dikkate alınarak gün-
öncesi ve gün-içi 
piyasalarının hayata 
geçirilmesi   

 Sistem entegrasyonu 
dikkate alınarak doğalgaz 
değer zincirindeki 
segmentlere ilişkin 
planlamalar   

 Piyasa birleştirme ve 
uluslararası piyasalar ile 
entegrasyon konularına 
ilişkin ihtiyaçlar da dikkate 
alınarak dengeleme 
piyasasının planlanması     

 Gaz ticaret platform 
kapsamında, enerji 
ticaretinin yanısıra, 
kapasite ve tahsisat 
konularına ilişkin analizler 
ve değerlendirmeler     

 Tezgahüstü Piyasalar gibi 
finansal piyasaların 
geliştirilmesi   

 Ticaret ve bildirim 
süreçleri de dikkate 
alınarak EPİAŞ ile 
bağlantıların 
oluşturulması   

 
 

T2.1.5. Algoritma 
İhtiyaçlarının Analizi   

Aşağıdaki konularda algoritma ve 
simülasyon modelleri için 
gereksinimlerin belirlenmesi: 

 Gaz tüketim tahminleri (iletim 
sistemi işletmecisinin elektrik 
üretim santralları, sanayi, mesken 
tüketicilerinin yıllık ve uzun vadeli 
tüketimlerini tahmin edebilmeleri 
için) 

 Kapasite tahsisat ve paylaşımı 

 İletim Şebekesi Stoğu 
hesaplamaları (SIMONE, SPS vb.  
yazılımlar) 

 İletim sistemi işletmecisinin 
uzlaştırma ve dengesizlik 
hesaplamaları 

Analiz Raporu  
ANR-3 

Özellikle toplam gaz tüketimi 
içerisindeki doğalgaz yakıtlı 
termik santrallerin %40’ın 
üzerinde yer tuttuğu 
ülkelerdeki gaz tüketim 
tahmin algoritmaları   

T2.1.6. Türkiye Gaz 
Piyasası için Üst 
Seviye 
Gereksinimlerin 
Belirlenmesi   

 Türkiye Gaz Piyasası Modeli’nin 
GTP için gereksinimler şeklinde 
ifade edilmesi   

 Ticareti yapılacak ürünlere ilişkin 
mutabakat: 

 Gün-içi   

 Gün-öncesi   

 Forwards/Futures 

Üst-Seviye Gereksinimler 
Raporu   
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 Kapasite 

 Depolama  

 Görev 1 EBT Tasarımı 
kapsamındaki bulgu ve sonuçların 
dikkate alınması   

 
Değerlendirme ve Bulgulara İlişkin 
Nihai Rapor   

Nihai İnceleme, Analiz ve 
Değerlendirme Raporu   
FSER 

 

  

Alt Görevler  

Aşama 1 Görev 2 kapsamındaki çalışmalar, büyük ölçüde analizler ve Gaz Ticaret Platformu tasarımının 

esasını oluşturacak ilke ve iş gereksinimlerinin belirlenmesi ile ilgili olacaktır. Türkiye doğal gaz 

sektörüne ilişkin bu analizlerin yer aldığı Türkiye Doğal Gaz Piyasasının Değerlendirilmesi alt görevi 

kapsamında çalışmalar, büyük ölçüde, Danışman’ın 2013 yılında DİVİD ve PETFORM için yürüttüğü 

Türkiye için uygun gaz ticaret üssü ve piyasa modellerinin incelenmesi projesi kapsamında yapılmıştır. 

Bu proje kapsamında, İngiltere, Hollanda, Almanya, İtalya ve İspanya gibi Türkiye dışındaki doğal gaz 

piyasa modellerinin de analizi ve raporlaması yer almıştır. Bu açıdan, elde edilen sonuçlar, Uluslararası 

Doğal Gaz Piyasalarındaki Uygulama ve Modeller başlıklı alt görev ile doğrudan ilişkilidir. 

Anılan önceki projemizden elde edilen sonuçlar, yukarıda belirtilen alt görevlerde ele alınacak olup, 

belirtlen proje zaman çizelgelerini sıkılaştırma imkanı verebilecektir.   

 

Şekil 2. Accenture Tarafından Hazırlanan PETFORM/DIVID Raporundan Örnek Bir Çıktı  

 

 

Danışman’ın  uluslararası gaz piyasalarındaki uygulama ve modelleri analiz ettiğinde, güncel gelişmeler 

ve gaz sektörünün karşı karşıya olduğu yeni zorluklar çerçevesinde tek bir ortak Avrupa gaz piyasası 

oluşturulması vizyonu için Avrupa Birliği Enerji Sektörü Düzenleyici Kurumları için İşbirliği Ajansı (ACER) 

tarafından önerilen “Hedeflenen Gaz Piyasası Modeli” (Gas Target Model) de tekrar incelenecektir. Bu 



 

 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır  8 

çerçevede, Türkiye gaz piyasasına olan teknik ve ticari etkileri açısından aşağıdaki yönetmelik ve 

yönergeler analiz edilecektir: AB Kapasite Tahsisat Mekanizması (CAM) Yönetmeliği, “şebeke erişim 

hizmetleri ve sistem dengelemesine yönelik teknik ve operasyonel düzenlemelere” ilişkin ACER 

Çerçeve Yönergesi  (FG RfT), vb. 

Bunlara ilavaten, artan ve ilave yeni kapasite, uyumlaştırılmış iletim tarifesi yapıları, şeffafllık platformu 

gibi ENTSOG (Avrupa Gaz İletim Sistemi İşletmecileri Birliği) girşimleri ile veri alışverişleri de analiz 

edilecektir.   

2008 yılından beri, Kıta Avrupa’sında, eski tarihli uzun vadeli sözleşmelerde yer  alan petrol endeksli 

fiyat yapısının geleceği ve bu sözleşmer ile rekabet koşullarına dayanak oluşturan ticaret üsler hakkında 

giderek artan tartışmalar vardır. Bu açıdan, bir kaç ticaret üssü oluşmuş olup, bunların gelişmişlik 

düzeyleri serbestleşme sürecinin başlangıcında olanlardan güçlü mali yapıları olan likit gaz piyasalarına 

kadar farklılık göstermektedir:   

Aşağıdaki şekil, Avrupa’daki fiziksel ve sanal üsleri göstermektedir: NBP ve TTF gelişmiş ticaret üssü 

örnekleri olup, Türkiye’deki UDN, Polonya’daki VTP ve İspanya’daki AOC yeni kuruluş aşamasındaki 

örneklerdir. CEGH ve İtalya PSV ise olgunlaşmamış ticaret üssü örnekleri olup, Alman (Gaspool & 

NCG), Fransız (PEGS) ve Belçika (Zeebrugge) üsleri gelişmiş likit üs örnekleridir. Danışman, projenin 

bu aşamasında uluslararası örneklerden elde edilen dersleri, en iyi uygulamaları ve deneyimleri Türkiye 

gaz piyasasına uygun olduğu şekilde dikkate alacaklardır.   

 

Şekil 3. Sanal ve Fiziksel Ticaret Üs Örnekleri ile Gelişmişlik Seviyeleri  

 

Kaynak: EFET, ICIS, Accenture Analizi  

 

Gaz Ticaret Platform Sistemlerinin İncelenmesi başlıklı alt-görev  kapsamında, yukarıda belirtilen ülkeler 

gibi uluslararsı gaz piyasalarında gaz ticareti işlemlerini desteklemek için kullanılan sistemsel araçların 

özetlenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, farklı sektör kurum ve kuruluşları, emtia borsaları, iletim 

şirketleri, brokerlar, yazılım tedarikçileri ve diğer piyasa katılımcıları tarafından yürütülen çalışmalara 

ilişkin araştırmalar da yer alacaktır. Diğer piyasalardaki mevcut uygulamalar, sistem ve yazılım 
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seçimindeki potansiyel adayların ortaya çıkmasına imkan tanıyarak, piyasa tasarımı ve seçim kararlarını 

destekleyecektir.   

Bu alt görevin çıktısı, Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-2) olacaktır. 

İşletme ilkeleri çerçevesinde Türkiye gaz piyasası için en uygun modelin seçiminde, bu çıktının bulguları 

daha detaylı olarak incelenecek ve yorumlanacaktır. Bu yaklaşım, Danışman’ın, herhangi bir çözüm 

tasarımı (fonksiyonel ve teknik) sürecine başlamadan önce karşılanması gereken gereksinimlerin 

belirlendiği işletme gereksinimlerinin belirlenmesi (analiz aşamasında tamamlanan çalışma) yaklaşımı 

ile paraleldir.  Danışman, aynı zamanda, bu gereksinimlerin neler olduğunu resmi bir şekilde, Çalıştay-

1 sonrasında yayımlanacak olan Nihai İnceleme ve Değerlendirme Raporunda yer alacak Üst Seviye İş 

Gereksinimleri başlığı altında raporlayacaktır. Sürecin en sonunda kullanılacak detayda olmasalar bile 

bu tür iş gereksinimlerinin kayıt altına alınması genel kabul görülmüş bir uygulama olup, Aşama 2 

kapsamında yürütülecek olan tasarım çalışmaları için önemli bir girdi olacaktır.   

Genel olarak Aşama 1 alt görevleri ve proje çıktıları aşağıdaki zaman çizelgesinde özetlenmiştir.   

 

Şekil 4. Aşama 1 Alt Görevleri ve Proje Çıktıları  

 

 

2.2.2. Aşama 2 : Fonksiyonel ve Teknik Tasarım   

Görev 1, hem çıktıları hem de Görev 2 ile olan etkileşimi açısından bir miktar belirsizlik içermektedir. Bu 

aşamada, yeni EBT’nin kapsamı ve hedeflenen fonksiyonalitesi açısından bilinmeyen alanlar mevcuttur 

ve yeni geliştirilecek olan Gaz Ticaret Platformu ile etkileşimi de belirsizlik taşımaktadır. Her iki görevin 

de paralel şekilde yürütülecek olması nedeniyle, yeni EBT tasarımının geliştirme aşamasına geçeceğini 

varsayma mecburiyeti vardır ve bu nedenle de, genel piyasa tasarımı/çözümü içerisinde tamamlanmış 

olarak kabul edilmelidir. Bu durum, Türkiye gaz piyasasına ilişkin üst seviye çözüm mimarisini ortaya 

koyan yukarıda şekilde gösterilmiştir.   

Görev 1 – Yeni EBT Tasarımı  

(Proje çıktıları koyu renkli olarak belirtilmiştir) 

Alt-Görev Çalışma Alanları ve Kapsam  Çıktılar Diğer Detaylar (Varsa) 

T1.2.1. EBT’nin Yeniden 
Tasarımı   

EBT’nin fonksiyonel gereksinimlerindeki 
eksikler için yeni tasarımların yapılması   

EBT Fonksiyonel Tasarım 
Gereksinimleri   

 



 

 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır  10 

 
Bulgu ve gereksinimlerin Nİhai Rapor 
kapsamında konsolide edilmesi 

Nihai Raporu– EBT Tasarım 
Gereksinimleri   

 

 

Avrupa’daki Doğal Gaz İletim Sistemi İşletmecileri’nin yukarda belirtilen AB Kapasite Tahsisat 

Mekanizması  (CAM) Yönetmeliği’ni uygulamaları gereklidir. Bu yönetmelik, birbirine komşu giriş-çıkış 

noktalarındaki enterkonneksiyon noktalarında kapasitenin nasıl tahsis edileceğini düzenleyen bağlayıcı 

nitelikte kurallardan oluşmaktadır ve AB doğal gaz piyasasındaki entegrasyonu, rekabet ve likiditeyi 

artırmayı hedeflemektedir. Bu Yönemelik hükümlerinin, Kasım 2015 itibariyle tüm iletim sistemi 

işletmecileri tarafından uygulanması mecburidir. Avrupa Kapasite Piyasası’nın uygulanması görevi, 10 

AB ülkesinden 20’yi aşkın iletim sistemi işletmecisinin oluşturduğu bir ortak girişim olan PRISMA’ya 

verilmiştir. PRISMA’nın Accenture Proje Ekibinde yer alması nedeniyle kapasite platformu işletilmesine 

ilişkin tüm deneyim ve know-how, proje paydaşları ile paylaşılabilir olacaktır. 

Bu çerçevede EBT’deki fonksiyonel gereksinimler açısından her türlü eksikliğe ilişkin yeni tasarımların 

kapasite ticareti ve sınır ötesi tahsisat konularını da içermesi gerekebilir.   

EBT’ye ilişkin Görev 1 alt görevlerinden elde edilen sonuçlar ve kararlar, Görev 2 çalışmaları için 

referans ve girdi oluşturacaktır. Ancak, EBT’nin yeniden tasarlanması ilişkin çalışmalara ait  

devam/durma kararına bağlı olunmasına rağmen, yeni EBT geliştirme çalışmalarının planlandığı şekilde 

devam edeceği varsayılmıştır.   

 

Görev 2 – Gaz Piyasası Platformu Tasarımı   

(Proje çıktıları koyu renkli olarak belirtilmiştir) 

Alt-Görev Çalışma Alanları ve Kapsam  Çıktılar Diğer Detaylar (Varsa) 

T2.2.1. Standart Ticari 
Düzenlemeler ve Piyasa 
Kurallarının Tasarımı   

Aşağıdakilerin dahil olduğu ilgili taslak 
yönetmelikler ile de gerekli 
bağlantıları kurarak, ürün 
tasarımlarını (üzerinde mutabık 
kalınan ürünler) destekleyen teknik ve 
ticari koşullar: 

 Gün-öncesi piyasası   

 Gün-içi piyasası  

 Sınır ötesi ticaret   

 İkili anlaşmalar   

 

Standart Ticari Düzenlemeler 
ve Piyasa Kurallarının 
Tasarımı Raporu   

 

T2.2.2. Detaylı İş 
Gereksinimlerinin 
Belirlenmesi   

Aşama 1 kapsamıdaki Üst Seviye 
Gereksinimler dokümanında varılan 
daha detay iş gereksinimleri   

Detaylı İş Gereksinimleri 
Raporu   

 Hem ulusal hem 
de uluslararası 
piyasalarda 
doğal gaz 
ticareti yapan 
şeffaf sistem 
işletmecilerinin 
altyapıları  

T2.2.3. Gaz Ticaret 
Platformunun 
Fonksiyonel Tasarım 
Gereksinimleri   

Sistem platformunun fonksiyonel 
bileşenler açısından neleri 
kapsaması gerektiğinin tanımlanması 
ve belirlenmesi:   

 Ticarete konu ürünler (dengeleme, 
gün-öncesi piyasası, gün-içi 
piyasası, sınır ötesi ticaret, ikili 
anlaşmalar) 

 Talimat akış yönetimi (Order Flow 
Management) 

 Talimat Limit Yönetimi (Order 
Limits Management)  

 Ticaret eşleştirme işlemleri  

 Fiyat belirleme ve yayımlanması   

Gaz Ticaret Platformu 
Fonksiyonel Tasarım 
Gereksinimleri    
 

 Aylık 
uzlaştırmaların 
yapılması ve 
piyasa 
katılımcılarının 
ticaret 
kapasitelerinin 
sanal noktalar 
vasıtasıyla 
desteklenmesi   

 Üs işlemleri, 
SCADA ve 
İletişim 
Sistemleri ile 
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 Katılımcı kategorileri   

 Takas ve uzlaştırma   

 Margin oluşturma   

 Piyasa raporlaması   

 Fiziki gaz bildirimleri 

ile 

 SCADA ve İletişim Sistemleri 
Arayüzleri 

 Ana veri yapısı   
 
Bu fonksiyonalitenin kullanıcıya nasıl 
sunulacağı da ele alınacaktır   
 
Görev 1 bulguları ve (yeniden) 
tasarım gereksinimleri, gerekli olduğu 
ölçüde, dikkate alınacaktır 
 
Gaz ticaret platform ve yeni EBT 
kapsamında ticarete konu ürünlerin 
kapsamı tanımlanacaktır (yukardaki 
Üst Seviye Çözüm şemasında 
gösterildiği gibi olması 
beklenmektedir) 

tam 
entegrasyon ve 
günlük 
dengeleme 
işlemleri dahil 
olmak üzere 
tüm ileri iş 
süreçlerinin 
desteklenmesi  

T2.2.4. Gaz Ticaret 
Platformu için İşletme ve 
Destekleyici 
Prosedürlerin 
Hazırlanması   

 Gaz ticaret platform stratejik 
yönetim süreçlerinin hazırlanması   

 İzleme ve değerlendirme 
süreçlerinin tasarımı   

Taslak İşletme Prosedürleri – 
Analiz Raporu   
ANR-2 

 

T2.2.5. Teknik 
Gereksinimlerin 
Belirlenmesi  

Dört ana teknik gereksinim alanının 
belirlenmesi   

 Geliştirme Mimarisi 
Gereksinimleri   

 Uygulama Mimarisi 
Gereksinimleri  

 İşlem Mimarisi Gereksinimleri  

 Altyapı Mimarisi Gereksinimleri  

Teknik Gereksinimler Raporu     

 
Taslak Gaz Ticaret Platformu Teknik 
ve Fonksiyonel Tasarımı   

DTFD  

 

Çalıştay ve geribildirimlerden elde 
edilen verilerin DTFD raporuna 
işlenmesi ve Nihai Raporun 
oluşturulması   

Nihai Tasarım Geresinimleri 
Raporu   

 

 

Alt Görevler  

Aşama 2 kapsamındaki çalışmalar, sadece Gaz Ticaret Platformu için değil, aynı zamanda piyasa 

kurallarını ve iş gereksinimlerini yansıtan ticari ürünlere ilişkin koşulları da ortaya koyacaktır. Bir açıdan, 

ticareti yapılacak doğal gaz ürünlerinin, platform tasarımını etkilemesi gereklidir. Piyasada likiditenin 

sağlanması için gaz sözleşmelerinin kapsam ve parametrelerinin önceden tanımlı ve standardize 

edilmiş olması gereklidir.  Likidite ve ticaret hacminin artması, genellikle, standart emtia ürünlerinin 

mevcut olmasına bağlıdır. Bu çerçevede, standart ticari düzenlemelere ve piyasa kurallarına ilişkin 

tasarım çalışmasının, geliştirilecek Gaz Ticaret Platformunun fonksiyonelitesinin belirlenmesinde 

kullanılacak daha detaylı İş Gereksinimlerinin oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.   

T2.2.1. Standart Ticari Düzenlemeler ve Piyasa Kurallarının Tasarımı   

Alt görev T2.2.1 proje için önemi büyüktür. Standardize edilmiş emtia ticareti ya da sözleşmeleri için 

standart hüküm ve koşulların olmadığı durumlarda, emtia piyasalarının ya da platformlarının arzu edilen 

likidite ve verimlilikte işlemesi mümkün değildir.   

Danışman, ETKB, BOTAŞ ve EPDK yetkilileri ve paydaşları ile yapılacak görüşmelere bağlı olarak, 

oldukça uzun süreceğini öngörmektedir. Ancak Danışman, gaz ticareti ürünlerinin ticari düzenlemelerin, 

standart ticaret anlaşmalarının, taslak yönetmeliklerin ve piyasa kuralllarının proje sürecinde 

onaylanacağı varsayımını yapmıştır.   
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Bu alt göreve ilişkin iki temel boyut vardır: Standart Ticari Düzenlemelerin Tasarlanması, taslak 

yönetmeliklerin hazırlanması, taslak ticari sözleşmelerin hazırlanması ve Piyasa Kurallarının 

belirlenmesi. Türkiye doğal gaz ticareti platformunun oluşturulması sürecinde uluslararası sözleşme 

standartlarına bakılması gerektiği kabul edilmiştir. Türkiye’nin aktif ve likit bir piyasa olması sürecini 

desteklemek için, uluslararası oyuncuları Türkiye’ye çekebilmek adına bu tür standart yapılara ihtiyaç 

olacaktır.   

Türkiye doğal gaz piyasası standartlarını oluştururken, Türkiye’ye özgü piyasa koşullarını ve ticari 

düzenlemeleri de dikkate almak gerekli olacaktır. Avrupa Enerji Ticareti Federasyonu (EFET) ya da 

standardizasyona önem veren Uluslararası Swap ve Türev Ürünler Birliği (ISDA) gibi diğer kuruluşlar 

tarafından yayımlanan uluslararası ticaret standartları da dikkate alınacaktır.   

EFET, fiziksel teslimatlı doğal gaz ve elektrik toptan satış işlemleri için genel olarak kabul görmüş ve 

güvenilir sözleşmesel standartlar sunarak Avrupa’daki Tezgahüstü piyasalar standartları üzerinde 

oldukça etkili pozisyondadır. EFET Ana Sözleşmesi pek çok ülkeye uyarlanmış olup, Türkçe dahil pek 

çok dilde yayımlanmıştır. Gaz ticareti konusunda da EFET, Avrupa’daki spesifik koşulları da dikkate 

alarak ticaret üssü spesifik ekler oluşturmuş ve yayımlamıştır.   

 

Şekil 5. Başlıca Avrupa Gaz Ticaret Üslerinde EFET Ana Sözleşmeleri Kullanımı   

 

 

Yukarıda şekil, sadece başlıca Avrupa doğal gaz ticaret üslerinde mevcut EFET Ana Sözleşmeleri 

kullanım durumunu göstermektedir. Proje kapsamında Türkiye gaz piyasasındaki taşıtanlar, ithalatçılar, 

sanayi müşterileri ve BOTAŞ gibi farklı paydaşlar için bir arayüz oluşturulacaktır. Ayrıca, belirlenecek 

enerji borsası ile de daha detay işbirliğinin yapılması gerekli olacaktır.   

T2.2.2. Detaylı İş Gereksinimlerinin Belirlenmesi   

Bu alt görevin temelinde, T2.1.6 Türkiye Gaz Piyasası Platformu için Üst Seviye İş Gereksinimlerinin 

Belirlenmesi (analiz sonuçları) görevi kapsamında geliştirilenleri almak ve Gaz Ticaret Platformu’nun 

desteklemesi gereken büyük resmin oluşturulmasında kullanmak yer almaktadır. Danışman, platform 

tasarımında sonraki safhalara geçerken daha somut destek sağlayacağı için bu gereksinimlerin 

anlaşılmasına ve kayıt altına alınmasına büyük önem vermektedir.   

T2.2.3. Gaz Ticaret Platformunun Fonksiyonel Tasarım Gereksinimleri   

Gaz Ticaret Platformu tasarımı yaklaşımımız, farklı bileşenlerden oluşan potansiyel bir çözüm üretilmesi 

şeklinde olacaktır. Bu bileşenleri her biri farklı bir sürecin tamamlanmasına izin verecek 

fonksiyonalitelerden oluşacaktır. Bu fonksiyonel bileşenler bu aşamanın başlangıcında belirlenecek 
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ve teyit edilecektir. Ancak, Danışman, bu bileşenlerin yukarıdaki tabloda belirtilenleri kapsamasını ve 

tasarım sürecinde ilave bileşenler ile genişletilmesini beklemektedir. Ticaret işlemlerinin çok sayıda 

piyasa katılımcısı tarafından yürütüldüğü (ticaret işlemlerinin fiilen gerçekleştirildiği) çoğu emtia ticaret 

platformlarında, genel olarak benzeri fonksiyonel bileşenler vardır.   

Danışman ve proje ekibinin, emtia ve sermaye piyasalarındaki ticaret işlemleri için benzeri fonksiyonel 

bileşenlerin geliştirilmesine yardımcı olacak zengin iş süreçleri arşivleri bulunmaktadır. Bu süreçler, 

platformun neleri desteklemesi gerektiğinin kavramsal gösterimi olup, mantık silsilesine uygun şekilde 

gösterilecektir. Bu süreçler, iş gereksinimlerinin, çözümün veri ve süreçler açısından neleri desteklemesi 

gerektiğinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.   

Aşağıdaki şekil, Danışman’ın ticari akışlar ve uygulamaları destekleyen ticaret platformları açısından  

dikkate aldığı fonksiyonel bileşen örneklerini sunmaktadır:   

 

Şekil 6. Ticaret Platformlarının Fonksiyonel Bileşenleri   

 

 

Gaz Ticaret Platformu için kullanılabilecek çok sayıda fonksiyonel tasarım unsurları bulunmaktadır. 

Fonksiyonel gereksinimlerin belirlenmesine ilişkin görev kapsamında bu fonksiyonlardan hangilerinin 

yer alacağı, analiz çalışmalarının sonucuna bağlı olacaktır. Bu tasarım unsurlarından bir kaç örnek 

aşağıdaki şekildedir:   

 Gaz Ticaret Platformu düzenlemeye tabi bir piyasa olarak organize edilebilir. Bu durumda, 

piyasa işletimi, piyasanın izlenmesi, uzlaştırma işlemlerinin yapılması, takas işlemlerinin 

yapılması gibi doğal fonksiyonlara sahip bir borsa şeklinde faaliyet gösterebilir. Ya da Gaz 

Ticaret Platformu daha az düzenlemeye tabi, daha genel bir Tezgahüstü piyasalar platformu 

olarak da tasarlanabilir.   

 Farklı işletme yöntemleri de uygulanabilir: Sürekli eşleştirme (continuous matching), ihale 

sistemi, ya da ekran-tabanlı broker sistemi. 

 Ticarete konu “gaz” ve “kapasite” birleştirilebilir ya da farklı platformda ticaret yapılabilir. 

Kapasite hem depolama hem de iletim sistemi için ticarete konudur.   

 Türkiye gaz piyasası, komşu üsler ile birleştirilebilir ya da tek başına işleyecek şekilde 

yapılandırılabilir.   

 Takas işlemleri, sistemin entegre bir fonksiyonu olarak yer alabilir, tezgahüstü piyasa 

katılımcılarına tercihli takas hizmeti olarak da sunulabilir. Takas işlemi yapılmayan tezgahüstü 



 

 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır  14 

piyasa işlemleri için, alıcı ve satıcılar bir teminat sistemi üzerinde mutabakat sağlayabilirler – iki 

taraf arsında karşılıklı olarak ya da üçüncü bir tarafça işletilebilecek merkezi uzlaştırma 

platformu üzerinden. 

 Takas işlemi gerçekleştirilen türev ürünler için başlangıç ve varyasyon marjlarının oluşturulması 

gerekebilir – bu durumda, takas kuruluşunun kontrolü altında marj ödemelerinin yapılmasına 

gerek olacaktır. Diğer taraftan ise, uzlaştırma yönetimi süreci, takas işlemi yapılmayan 

tezgahüstü piyasa işlemlerindeki karşı-taraf riskini yönetmede etkindir. Tezgahüstü piyasa 

işlemleri için, karşılıklı olarak ya da organize bir platform üzerinden finansal ve fiziksel 

uzlaştırma yapılması gerekecektir. Bu açıdan, gaz bildirimleri hem bireysel olarak piyasa 

katılımcıları tarafından hem de takas kuruluşu tarafından sunulmaktadır. 

 İşlemlerin raporlanması, şeffaflık mekanizmaları ve toptan gaz ticareti işlemlerinin sonraki 

adımlarının raporlanması konuları hep düzenleyici çerçeve ile doğrudan ilgilidir. Raporlama 

yükümülükleri gaz piyasası üssüne aktarılabileceği üzere, bu fonksiyonların da iyi analiz 

edilmesi gereklidir.   

Sonuç olarak, Gaz Ticaret Platformu ve destekleyici fonksiyonları açısından tasarım seçenekleri oldukça 

geniştir ve hangi yönde ilerleme kaydedileceği Aşama 1 sonuçlarına doğrudan bağlıdır. 

T2.2.4. Gaz Ticaret Platformu için İşletme ve Destekleyici Prosedürlerin Hazırlanması   

Proje kapsamında “stratejik yönetim süreçlerinin hazırlanması” ve “izleme ve değerlendirme sürecinin 

tasarımının yapılması” açıkça gerekli kılınmıştır. Danışman, bu gereksinimleri, Gaz Ticaret 

Platformunun hayata geçtiği ve işler durumda olduğu dönemde gerekli olacak yönetim süreçlerinin ve 

prosedürlerinin hazırlanması olarak yorumlamıştır.  

Danışman, bu çalışmaların, Gaz Ticaret Platformunun işlediği pazar yerinin işletilmesinden sorumlu ve 

görevli Yönetim Kurulu’nun var olduğu bir durumu esas alması gerektiğini kabul etmiştir.  Bu Yönetim 

Kurulu’nun işletme prosedürleri, hizmet alım anlaşmaları ile sistem işletiminin kim tarafından ve nasıl bir 

zaman çizelgesi ile yapılmasına gerektiğine ilişkin asgari standartları da ortaya koyan performans 

göstergelerine (örnek temel performans göstergeleri - TPG) ihtiyacı olacaktır. Bunun anlamı, piyasa ve 

sistemin işlevsel kalması ve operasyonel altyapıda değişiklik yapılması gibi süreçlerin yönetilmesidir. 

Değişiklik ihtiyaçları, yeni ürün geliştirilmesi gibi nedenler ile ortaya çıkabilir.   

T2.2.5. Teknik Gereksinimlerin Belirlenmesi   

Accenture, teknik gereksinimlerin belirlenmesi için projenin tüm aşamalarında “Accenture Teslim 

Metodu”nu (“Accenture Delivery Method” - ADM) kullanacaktır.   

 

Şekil 7. Üst Seviye ADM Yaklaşımı (İngilizce) 
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Platform için dikkate alınacak 4 ana teknik gereksinim alanı vardır :  

 Geliştirme Mimarisi Gereksinimleri: Teknik geliştirmelerin mimarisine ilişkin gereksinimler 

belirlenecektir. 

 Uygulama Mimarisi Gereksinimleri: Veri hacminin imkan verdiği durumlarda, performans 

arayüzleri, bağlanılabilirlik kapasiteleri belirlenecektir. 

 İşlem Mimarisi Gereksinimleri: Hizmet Seviyesi Anlaşması (“SLA”) ve Operasyon Seviyesi 

Anlaşması (“OLA”) gereksinimleri, yedekleme ve sistem kurtarma yönetimi, felaket kurtarma 

yönetimi, yüksek emreamadelik ve iş planlama yönetimi gibi konular belirlenecektir.  

 Altyapı Mimarisi Gereksinimleri: Sunucu, işletme sistemi, disk sistemi ve ağ sistemi 

gereksinimleri belirlenecektir.   

Bu gereksinimlerin proje paydaşları ile birlikte belirlenmesinden sonra, ihtiyaçlar gözönüne alınarak 

önceliklendirilecektir. Gereksinimler üzerinde mutabakat sağlamak üzere ekipten görüşler alınıp, teknik 

gereksinimlerin nihailendirilmesi için teyidleşilecektir. Projede çok sayıda paydaşın olması nedeniyle, 

yeni bir piyasa modeli geliştirilmesi sürecinde bu gibi teknik gereksinimlerin neler olacağına karar 

verilmesi oldukça zorlu bir süreç olacaktır. En önemli gereksinimlerden birisi, sektör kuruluşlarındaki 

teknik uzmanlara erişim sağlanabilmesi olacaktır.   

Aşama 2 alt görevleri ve proje çıktıları aşağıdaki zaman çizelgesinde sunulmuştur:   

 

Şekil 8. Aşama 2 Alt Görevleri ve Proje Çıktıları   

 

 

2.2.3. Aşama 3 : Eğitim ve Kapasite Gelişitirme 

Çalışmaları   

Proje’nin temel hedeflerinden birisi de, ETKB, BOTAŞ, EPDK ve EPİAŞ gibi projenin ana paydaşları için 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve bilgi transferinin organize bir şekilde sağlanmasıdır.  Kapasite 

geliştirme çalışmaları aşağıdaki şekilde planlanmıştır:   

 Mevcut bilgi ve deneyim seviyesinin tespiti,  

 Gaz Ticaret Platformunun uygulanması için gerekli rol ve yetkinliklerin analizi.  

Projenin bu aşamasında Danışman, “Accenture Academy” çözümünü kullanacaktır. Bu çözüm 

organizasyonların, daha geniş, çeşitli ve entegre çalışan yetkinlik seti oluşturulması ihtiyaçlarını 

karşılayarak daha çevik ve esnek bir organizasyon yapısı elde edilmesine yönelik bir araçtır. Accenture 

Academy’nin entegre eğitim yaklaşımı, çalışanların daha esnek olmasına imkan tanımaktadır. Bu 

yaklaşım çalışanların, karma antrenman yapan elit atletler gibi, kısa vadede gerekli hız ve odağa sahip 

olmasını, uzun vadede ise gerekli esneklik ve dayanıklılığa sahip olmasına imkan tanır.   
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(Proje çıktıları koyu renkli olarak belirtilmiştir) 

Alt-Görev Çalışma Alanları ve Kapsam  Çıktılar Diğer Detaylar (Varsa) 

T1.3.1. EBT’ye ilişkin 
İlave Çalıştay   

 

 Gaz piyasalarındaki elektronik veri 
platformları   

 İletim, Depolama ve Sıvılaştırılmış 
Doğal Gaz Terminali örnekleri   

 Piyasa raporlaması ve kurallara 
uyum   

Çalıştay Özeti   
Ankara’da 1 
günlük Çalıştay 

T1.3.2 Görev 1’e ilişkin 
İlave Saha Ziyareti   

 PRISMA Avrupa Kapasite Ticareti 
Platformu   

 Elektronik doküman alışverişi   

Saha Ziyareti Raporu   
Diğer saha 
ziyaretleri ile 
birleştirilebilir   

T2.3.1 Taslak İnceleme 
ve Değerlendirme 
Raporu’na (DSER -2) 
ilişkin Seminer  

DSER-2’nin ana ilkelerinin 
belirlenmesi   

Seminer Sunumları   

ETKB, BOTAŞ ve 
EPDK’dan azami 
25 katılımcı ile 
Ankara’da 2 
günlük Seminer 

T2.3.2 Taslak İnceleme 
ve Değerlendirme 
Raporu’na (DSER -2) 
ilişkin Çalıştay -1   
 

 DSER -2 raporunun paydaşlara 
sunumu   

 Temel konuların belirtilmesi   

 Paydaşlar ile konsültasyon   
 

Çalıştay Dokümanları 

Ankara’da 1 
günlük 
50 kişinin katılımı 
beklenmektedir   

T2.3.3 Saha Ziyaretleri   
 

 Misafir olunacak İletim Sistemi 
İşletmecileri ile irtibata geçilmesi 
ve onların bilgilendirilmesi   

 Gündem ve kapsam üzerinde 
karşılıklı etkileşim içerisinde 
çalışılması   

 Gündem ve kapsam üzerinde 
mutabık kalınması   

 Saha ziyaretlerine nezaret 
edilmesi   

Saha Ziyareti Raporu   

İtalya, CEGH, 
Gaspool ve NBP 
 
BOTAŞ, ETKB ve 
EPDK’dan 
(sırasıyla, 8+2+2) 
12 kilit personel   

T2.3.4 Gaz Ticareti 
Platform Tasarımı ve 
ilgili piyasa kurallarına 
ilişkin Çalıştay-2   
 

 DSER -2 raporunun paydaşlara 
sunumu   

 Temel konuların belirtilmesi   

 Paydaşlar ile konsültasyon   
 

Çalıştay Dokümanları 

Ankara’da 3 
günlük   
Proje 
Yönlendirme 
Komitesi üyeleri 
ile EPİAŞ, EPDK, 
ETKB, BOTAŞ ve 
diğer ilgili sektör 
temsilcilerinin 
katılımı ile 3 
günlük çalıştay 
düzenlenmesi  

T.2.3.5 Tİcaret 
düzenlemeleri, taslak 
standart ticaret 
sözleşmeleri, taslak 
yönetmelik ve piyasa 
kuralları, teknikl altyapı 
ve finansal uygulamaya 
ilişkin eğitimler   

 Eğitim 1L – Şebeke İşleyişine 
ilişkin AB Düzenleme ve İlkeleri 

AB Kapasite Tahsisat 
Mekanizması (CAM), gaz 
ticaretine ilişkin ACER Çerçeve 
Düzenlemeleri   

 Eğitim 2L – Üs İşleyişi, Elektronik 
Ticaret, Uluslararası Borsalar ve 
Uzun Vadeli Gaz Ürünleri   

 Eğitim 3L – Standart ticaret 
düzenlemeleri, EFET, ISDA 

 Eğitim 4L – Piyasa raporlaması, 
veri standartları ve veri alışverişi   

 Eğitim 1T – Gaz platform yazılım 
ve donanımı   

 Ticarete konu ürünler   

 Ticari işlemlerin 
eşleştirilmesi   

 Fiyat oluşumu ve 
yayımlanması   

 Takas ve uzlaştırma   

 Marj oluşturma  

 Piyasa raporlaması   

 Fiziki gaz bildirimleri 

 Ana veri yapısı   

Eğitim Dokümanları   
 

Ankara’da ETKB, 
EPDK, BOTAŞ ve 
EPİAŞ’tan 34 
kişinin katılımı ile  
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 Eğitim 2T – Teknik ve 
Operasyonel Kapasite ve rekabet 
düzeyi   

 Eğitim 3T – İletim Sistemi 
İşletmecisi araçları, dengeleme, 
tahminler, simülasyonlar, arka-ofis 
ve finansal uygulamalar ile ticari 
işlemler ile entegrasyon   

 

Alt Görevler   

Danışman’ın eğitim programları, Accenture danışmanlarının deneyimleri sayesinde Accenture 

Academy’nin gerçek dünyadaki gelişmeleri dikkate alan bilgi ve deneyim üzerine kuruludur. Bir 

Accenture Academy çözümü, bu proje ve paydaşları ile gaz piyasaları oluşturulması hedefine yönelik 

olarak uyarlanmıştır. Bu kapsamda, eğitim alacak organizasyonun uzmanlarının mevcut yetkinlik 

envanterinin oluşturulması, bu uzmanların hangi noktada oldukları ve hangi noktada olmaları gerektiğine 

ilişkin farkların eğitim pespektifinde analiz edilmesi ve nihayetinde eğitim planlarının bu gereksinimlere 

göre uyarlanması yer almaktadır.   

Danışman’ın deneyimleri çerçevesinde, kurumsal eğitimlerin çalışan performansı üzerinde uzun vadeli 

etki bırakması için, eğitim alanların çeşitli medya ve araçlar ile donatılması gereklidir – sadece çeşitlilik 

yaratmak adına değil, farklı eğitim ihtiyaçlarının farklı araçlar ile karşılanması gerektiği için. Seminer, 

çalıştay, saha ziyaretleri ve eğitimlerin, Türkiye’deki gaz piyassı hakkında sadece yüzeysel bilgiye sahip 

kişiler tarafından verilecek sunumlarından oluşmaması, bilgi akışının organize olması ve böylelikle bilgi 

transferlerinin etkin olmasının sağlanması gereklidir.   

Danışman, mevcut gereksinimlerin yanısıra, Görev 1 – Yeni EBT Tasarımı çalışmaları kapsamında bir 

ilave çalıştay ve bir ilave saha ziyareti de eklemiştir, çünkü Elektronik Bülten Tabloları ve İletim Sistemi 

İşletmecisi süreçleri, PRISMA Avrupa Kapasite Platformu ve İletim, Depolama ve Sıvılaştırılmış Doğal 

Gaz Terminali alanlarına doğru kayma eğilimi göstermektedir. Danışman, gelişmekte olan bir üs örneği 

olarak İtalyan PSV’yi ve SNAM ReteGas şirketini ziyaret etmeyi önermiştir.   

Danışman, Avrupa’daki sanal ve fiziksel üslere saha ziyaretleri düzenleyecektir: gelişmekte olan bir üs 

örneği olarak Central European Gas Hub (CEGH) Avusturya, likit bir üs örneği olarak  Gaspool, Almanya 

ve gelişmiş bir üs örneği olarak da NBP, İngiltere ziyaretleri düzenleyecektir.   
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3. PROJE BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR   

3.1. Proje Başlangıç Toplantısı ve Proje Yönetim Ofisinin 

Kurulumu   

Sözleşmenin 25 Mayıs 2015 tarihinden imzalanmasından kısa bir süre sonra, Accenture (“Danışman”) 

kilit personeli ile diğer uzman ile yerel destek ekibinden oluşan proje takımını görevlendirerek proje 

çalışmalarına başlamıştır.   

Kilit personele ve diğer uzmanlara ilaveten; uzmanları desteklemek, kesintisiz iletişimi sağlamak ve 

dolayısıyla etkin ve verimli bilgi transferini sağlamak adına güçlü bir Destek Ekibi oluşturulmuştur. Bu 

yaklaşım, ortaklaşa çözüm üretilmesinin yanı sıra, proje bitiminden sonra da erişilebilir nitelikte bir yerel 

uzman havuzunun oluşmasını mümkün kılacaktır. 

Proje takımı, 3 Haziran 2015’te Ankara’da BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü (Yapracık) 

ve PETFORM ile, 4 Haziran 2015’te de ETKB – Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile ön 

başlangıç toplantılarında tanıştırılmıştır.  

Resmi olarak Proje Başlangıç Toplantısı, 5 Haziran 2015 tarihinde, EPDK, BOTAŞ, Enerji İşleri Genel 

Müdürlüğü ve ETKB – Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla aşağıdaki 

gündem ile gerçekleştirilmiştir:  

 Proje ekibinin tanıtılması 

 Projenin amaç, kapsam ve yapılanmasına ilişkin ortak bir anlayışın oluşturulması 

 ETKB ve Avrupa Komisyonu’nun belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda projenin ana 

prensiplerinin benimsenmesi 

 Projenin başlatılması 

Proje başlangıç toplantısı sunumu, toplantı katılımcılarıyla paylaşılmıştır.  

 

Şekil 9. Toplantı Kayıtları   
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Proje başlangıç toplantısını takiben, Teklif İsteme Formu’nun (RfP) yayımından itibaren (Yayım Tarihi: 

29 Mayıs 2014) Avrupa Birliği ve Türkiye’deki gelişmeleri, projenin hedefleri, kapsamı, yapısı, planı ile 

ETKB, BOTAŞ, EPDK ve piyasa oyuncularının öncelikli konuları açılarından değerlendirmek üzere bir 

dizi toplantı gerçekleştirilmiştir.  

Teklif dokümanı ve Teknik Şartname’de ifade edildiği üzere paydaş katılımı proje metodolojisinin kritik 

bir bileşenidir. Bu paydaşlar, ETKB, BOTAŞ, EPDK, EPİAŞ yetkililerinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları 

(sektörel sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları) ve doğal gaz piyasası ile yakından ilgili diğer 

paydaşlardan oluşmaktadır. Bu çerçevede, Danışman, farklı paydaş gruplarıyla görüşmeler, çalıştaylar 

ve odak grup çalışmaları gerçekleştirmiştir. Yukarıda verilmiş olan tabloda Proje Başlangıç Raporu’nun 

hazırlanmasına kadar olan sürede gerçekleştirilen toplantıların listesi yer almaktadır.  

İlk aşamada tespit edilen temel bulgular Proje Yönetim Komitesi ile Yönlendirme Komitesi’ne 2 Haziran 

2015 günü gerçekleştirilen 1. Yönlendirme Komitesi toplantısında sunulmuştur. Başlangıç safhasında, 

bu toplantıların sonucunda ortaya çıkan bulgu ve öneriler, Raporun ilerleyen kısımlarında sunulmuştur. 

ETKB ve BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü (Yapracık) lokasyonları göz önüne alınarak, 

Accenture kısa bir süre içerisinde kendi proje ofisini Accenture Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara Ofisi, 

Eskişehir Yolu, Tepe Prime İş Merkezi, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 266 B-Blok 

Kat: 15 No: 114 adresinde, 0312-286-8431 numaralı telefon ile ulaşılacak şekilde kurmuştur. Tüm proje 

takımı üyelerinin kendi ofislerinden (Londra, Hamburg, Milano, Brüksel, Budapeşte, Leipzig ve İstanbul) 

çalışmalarına planlandığı üzere gelişmiş iletişim teknolojilerinin kullanarak devam ettiklerine ve 

Ankara’yı toplantı, çalıştay ve eğitim amaçlı ziyaret ettiklerine dikkat çekmekteyiz. 

Ancak; görüşmeler ile bilgi ve fikir alışverişlerinin zamanında gerçekleşmesini kolaylaştırmak 

adına ETKB bünyesinde bir proje ofisinin temin edilmesi rica edilmektedir. 

3.2. Proje Hedefleri ve Kapsamının Gözden Geçirilmesi   

Bu çalışmanın ana amaçları, Teknik Şartname’de de ifade edildiği üzere:   

 Kapasite rezervasyonu, transferi, bildirimi, tahsisatı, dengeleme ve ticarte üssü (hub) işlemleri 

öncelikli olmak üzere, gaz şebekesi operasyonları için mevcut piyasa kurallarının, 

düzenlemelerinin ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi, 

 BOTAŞ’ın kullandığı Elektronik Bülten Tablosu (EBT) için önerilen tasarım ve uygulamanın 

değerlendirmesinin yapılarak EBT’nin Gaz Ticareti Platformu (GTP) ile uyumlu olacak şekilde 

yeniden tasarlanması, 

 Piyasa kurallarının geliştirilmesi, taslak piyasa düzenlemeleri, ticaret düzenlemeleri için gereken 

ilgili destek dokümanlarının hazırlanması ve toptan satış piyasası için Gaz Ticareti Platformu ve 

dengeleme mekanizmasının fonksiyonel ve teknik tasarımının geliştirilmesi, 

 Gaz Ticareti Platformu gerekliliklerini ulusal ve uluslararası piyasalarda yerine getirmek üzere 

işletme gereksinimlerinin ortaya konulması,   

 Gaz Ticareti Platformu için detaylı fonksiyonel ve teknik gereksinimlerin belirlenmesi, 

 Tezgahüstü piyasalar ve benzeri finansal piyasa mekanizmalarındaki muhtemel gelişmeleri de 

dikkate alan ve  olası değişikliklerden etkilenmeyecek bir stratejinin oluşturulması, 

 Rekabetçi doğal gaz piyasasının güçlendirilmesi, 

 Eğitim, seminer, çalıştay ve saha ziyaretleri vasıtasıyla kurumların kapasitelerinin geliştirilerek 

Gaz Ticareti Platformu’nun kurulumu ve uygulamasının kolaylaştırılması.  

Projenin çıktıları, mevcut ve yeni piyasa oyuncularının yer alacağı rekabetçi bir gaz piyasası ve Gaz 

Ticareti Platformu için zemin hazırlayacaktır. 
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Projenin hedefleri, kapsam ve yapısı halen geçerli ve yerindedir; ancak BOTAŞ’ın acil ihtiyaçları ve AB 

ile Türkiye’deki gelişmelere istinaden detay seviyesi değişebilmektedir. Başlangıç safhasında, bu 

toplantıların sonucunda ortaya çıkan bulgu ve öneriler, Raporun ilerleyen kısımlarında sunulmuştur. 

Gelişmiş sistemler ile donatılmış, fiziki ve ticari esnekliğe sahip güçlü bir İletim Sistemi 

İşletmecisi, iyi işleyen bir gaz ticareti piyasası için ön koşuldur.   

 

Şekil 10. GTP Projesi Tanıtımı, Hedeflenen Sonuçları ve Proje Çıktıları    

 

 

Bu düşünceyle BOTAŞ, doğal gaz talep tahmin, hidrolik simülasyon, vb. genişletilmiş arka uç sistemleri 

ile birlikte yeni SCADA sistemi alımı ihalesini tamamlamıştır. Ancak Avrupa’daki İletim Sistemi 

İşletmecileri tarafından aşama aşama uygulaması gerçekleştirilen bir çok projeleri bünyesinde 

barındıran bu tek kapsam, mevcut kadronun operasyonel iş yükü de göz önünde bulundurulduğunda 

karmaşıklık, performans düşüklüğü ve gecikme risklerini de taşımaktadır.  

BOTAŞ’ın bahsi geçen karmaşık SCADA projesinin tasarım, uygulama ve işletmesi sürecinde, 

özellikle BOTAŞ’ın farklı sistemlerinin (SCADA, GIS, ERP, GTP, EBT, vb.) entegre br yapının 

bileşenleri olarak uyum içerisinde işlemesini sağlamak adına danışman bir firmayı “Owner’s 

Engineer” ya da “Sistem Entegratörü” gibi bir rolde görevlendirmesi tavsiye edilmektedir.  

Teklif dokümanı ve Teknik Şartname’ye istinaden, Gaz Ticareti Platformu yeni piyasa alanları ve/veya 

forward, gün-öncesi, gün-içi ve dengeleme piyasası gibi ürünleri içerecektir. Forward ve vadeli işlemleri 

piyasaları Borsa İstanbul (BİST) tarafından yönetilebilir; gün-öncesi ve gün-içi piyasalar EPİAŞ, 

dengeleme piyasası da BOTAŞ İletim Şirketi tarafından veya EPİAŞ tarafından BOTAŞ İletim Şirketi 

adına işletilebilir. Sonuç olarak, farklı işletmecisi ve sahibi olan, farklı zaman dilimleri ve kurallar ile 

işleyen piyasalar karmaşık hale gelebilir; proje kapsamında detayların seviyesi ve önceliğinin ayrıca 

değerlendirilmesi gerekecektir.  

EBT’nin kapsamının, kapasite rezervasyonu ve bildirimlerini içereceği varsayılmıştır. Sonuç olarak EBT, 

gaz ticareti platformu görevi görmeyecektir; bu görev, yeni tasarlanacak olan Gaz Ticareti Platformu 

kapsamında değerlendirilecektir.  
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Aşağıdaki grafik; Gaz Ticareti Platformu, EBT, Tezgahüstü Piyasalar ve Taşıtanlar arasındaki üst seviye 

etkileşimi göstermektedir. Bu çerçevede EBT; Gaz Ticareti Platformu, Tezgahüstü Piyasalar ve 

Taşıtanlar için girdi / çıktı teşkil edecek tüm veri ve bilgileri toplayıcı rolünü üstlenmekte ve ayrıca İletim 

Sistemi İşletmecisi’nin Taşıtanlar için topladığı piyasa veri ve bilgilerini yayınlamaktadır.  

 

Şekil 11. Gaz Ticareti Platformu, EBT, Tezgahüstü Piyasalar ve Taşıtanlar arasındaki Üst Seviye 

İlişki Şeması    

  

3.3. Proje Planının Gözden Geçirilmesi   

Proje çıktılarının sunulması öngörülen taslak zaman çizelgesi Teknik Şartname’de aşağıda belirtildiği 

şekilde verilmiştir:  

 

Tablo 1. Teknik Şartname’de belirtilen şekliyle Proje Çıktıları Teslim Çizelgesi   

 

No Proje Çıktısı  

 

Aşama Görev  
Teslim Tarihi  

1 Proje Başlangıç Raporu Aşama 1 Görev 0 Proje başlangıcından itibaren 3 hafta sonra    

2 Ara Değerlendirme Raporları Aşama 1 Görev 0 Her 3 ayda bir  

3 
Taslak İnceleme ve Değerlendirme 
Raporu (DSER -1)   

Aşama 1 Görev 1 Proje başlangıcından itibaren 6 hafta sonra 

4 
Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel 
Tasarım ve Özellikler Raporu 

Aşama 2 Görev 1 DSER-1 tesliminden 6 hafta sonra   

5 Nihai Görev 1 Raporu Aşama 2 Görev 1 
Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve 
Özellikler Raporu  tesliminden 5 hafta sonra   

6 
Taslak İnceleme ve Değerlendirme 
Raporu  (DSER -2) 

Aşama 1 Görev 2 Proje başlangıcından itibaren 8 hafta sonra 
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7 Analiz Raporları: ANR-1 & ANR-2 Aşama 1 Görev 2 DTFD tesliminden 3 hafta sonra   

8 Analiz Raporu: ANR-3 Aşama 1 Görev 2 DTFD tesliminden 4 hafta sonra   

9 Değerlendirme Raporu (AR) Aşama 1 Görev 2 Saha ziyaretlerinden 3 hafta sonra   

10 
Nihai İnceleme, Analiz ve 
Değerlendirme Raporu (FSER) 

Aşama 1 Görev 2 Çalıştay-1’den sonra   

11 
Teknik ve Fonksiyonel Tasarım 
Taslak Raporu (DTFD) 

Aşama 2 Görev 2 AR onayından 3 hafta sonra   

12 Nihai Tasarım Gereksinimleri Raporu Aşama 2 Görev 2 

Eğitim faaliyetleri haricindeki tüm proje 
çalışmalarının tamamlanmasından 4 hafta 
sonra   

13 Eğitim ve Kapasite Geliştirme 
 

Aşama 3 

 

Görev 2 

Seminer (2gün): DSER-2 tesliminden sonra 
Ankara’da   
Çalıştay 1 (1 gün): DSER-2 onayından 2 hafta 
sonra Ankara’da   
Çalıştay 2 (3 gün): DTFD için 33. Haftada 
Ankara’da   
Saha Ziyaretleri: FSER’dan 1 hafta sonra   
Eğitim:  Nihai Tasarım Gereksinimleri 
Raporu’ndan sonra Ankarada 8 hafta   

14 Nihai Rapor Aşama 3 Görev 0 
Eğitim faaliyetleri haricindeki tüm proje 
çalışmalarının tamamlanmasından 4 hafta 
sonra   

 

Projenin başlangıcında, proje planı aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere görselleştirilmiş ve Proje 

Başlangıç Toplantısında katılımcılar ile paylaşılmıştır:   

Şekil 12. Teknik Şartnamede belirtilen şekliyle İlk Proje Planı   
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Proje, kesin başlangıç tarihi bilinmeden 12 aylık bir süre için planlanmıştır. Sözleşmenin 25 Mayıs 2015 

günü imzalanması sonrası fiilen 5 Haziran 2015 günü başlayan projenin ilk 3 ayının, yaz tatili sezonu, 

Ramazan ayı, resmi ve ulusal bayram tatilleri ile çakışmasına sebep olmuştur. Bunun sonucu olarak 

bazı toplantılar, saha ziyaretleri ve raporların zamanlamaları tekrar planlanmak zorunda kalınmıştır. 

12 aylık iddialı zaman çizelgesine sağdık kalınacak şekilde güncel proje planını hazırlarken Danışman, 

ETKB bünyesinde gerçekleştirilen Proje Başlangıç Raporu’na ilişkin 2. toplantıda üzerinde mutabık 

kalınan geribildirimi esas almıştır. Buna göre herhangi bir karar, yönetmelik, piyasa kurallarını 

beklemekten dolayı bir gecikme yaşanmamasına ve varsayım esaslı bir yaklaşım kullanılarak Aşama 1 

– Piyasa Analizi ve İş Gereksinimleri çalışmalarının hızlı şekilde tamamlanmasına karar verilmiştir. 

Paydaşlardan birbiri ile çelişen mesajlar alınmadığı ve alınacak kararlara bağlı gecikmelerin 

yaşanmadığı durumda, bu yaklaşım Danışman’ın çalışmalarını zamanında tamamlaması sürecine 

katkıda bulunacaktır. 

Aşama – 2 Fonksiyonel ve Teknik Gereksinimler çalışmalarına, iş gereksinimlerini finalize etmeden 

başlamak, bazı çalışmaların yeniden yapılması riskini taşımaktadır; ancak Danışman kendi deneyimleri 

çerçevesinde, değişme ihtimali en düşük olan fonksiyonel ve teknik gereksinimler ile çalışmalarına 

başlayacaktır. 

Daha detaylı olarak, Danışman Aşama 1 ve Aşama 2 kapsamında, aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:   

 D1-Proje Başlangıç Raporu teslimi, durum tespiti sürecinin beklenenden uzun sürmesi ve D3-

Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-1) kapsam netleştirme çalışmaları sebebiyle 

ilave 2 hafta uzatılmıştır. 

 D3-Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-1) teslimi, durum tespiti sürecinin 

beklenenden uzun sürmesi sebebiyle ilave 3 hafta uzatılmıştır. Bu gecikmenin etkisini minmize 

etmek için, Danışman 11 Ağustos 2015 tarihinde BOTAŞ, EPDK, EPİAŞ ve ETKB yetkilileri ile 

ilave bir EBT çalıştayı daha yapmış, bu toplantıdan alınan geribildirimler rapora yansıtılmıştır. 

Raporun kapsamı genişletilerek, Türkiye ve Avrupa’daki elektronik bültenlere ilişkin uygulamalar 

kıyaslanmış ve katılımcılar ile tartışılmıştır.   

 D4-Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler Raporu  teslimatı D-3 onayının 

sonuna doğru kaydırılacaktır, zira bu raporun çıktları D4 için girdi oluşturacaktır. Her durumda, 

bu rapor, daha önceden planlandığı gibi, Gaz Ticareti Platformu tasarımının 

tamamlanmasından sonra Şubat ayında tekrar ele alınacaktır.   

 D6-Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-6) teslimi, durum tespiti sürecinin 

beklenenden uzun sürmesi ve D3-Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-1) 

kapsam netleştirme çalışmaları sebebiyle ilave 3 hafta uzatılmıştır.   

 D7-ANR-1 & ANR-2 teslimleri, Aşama 2 çalışmalarına daha hızlı başlayabilmek adına 

kısaltılmıştır; D7 raporu, D11 (DTFD) raporuna girdi oluşturacaktır. 

 D8-ANR-3, diğer raporlar ile herhangi bir bağlantısı olmayan bağımsız bir çalışmadır. Bu 

raporun teslimi, Aşama 1 için öngörülen tamamlama tarihine uyum sağlaması amacıyla öne 

çekilmiştir.   

 D11-Teknik ve Fonksiyonel Tasarım Taslak Raporu (DTFD) teslimi öne çekilmiş olup, D7-ANR-

1 & ANR-2 raporlarının sunumundan hemen sonra çalışmalara başlanacaktır. GTP tasarım 

faaliyetlerinin çoğu bu kapsamda yer alacağı için, bu çalışma da 4 hafta daha uzatılmıştır.   

Bu çerçevede, Danışman, tüm Aşama 1 çalışmalarını Ocak ayının 2. haftasında tamamlamayı ve 

Aşama 2’ye başlamadan önce 2. Yönlendirme Komitesi toplantısını yapmayı planlamıştır.   

Tüm proje planı dikkate alındığında, Danışman, bu değişikliklerin etkisini limitli tutmak için bazı proje 

çıktılarının sürelerini kısaltmış, bazılarının yerini kaydırmıştır. Tüm onayların zamanında alınacağı ve 

proje başlangıç aşamasından sonra ilave kapsam değişiklikleri olmayacağı varsayımı ile, proje süresi 

12 ay olarak tutulmuştur.  
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Proje planındaki girdi-çıktı ilişkilerini vurgulamak adına raporlar arasındaki bağlantılar aşağıda 

açıklanmaktadır:   

 D3-Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-1) , doğrudan D4- Yeni EBT için Taslak 

Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler Raporu, D5- Nihai Görev 1 Raporu ve D10- Nihai İnceleme, 

Analiz ve Değerlendirme Raporu (FSER) için girdi oluşturmaktadır.   

 D6-Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-1) doğrudan D10- Nihai İnceleme, Analiz 

ve Değerlendirme Raporu (FSER) için girdi oluşturmaktadır.   

 D10-Nihai İnceleme, Analiz ve Değerlendirme Raporu (FSER)  doğrudan D7-Analiz Raporları  

(ANR-1 & ANR-2) için girdi oluşturmaktadır.   

 D7-Analiz Raporları  (ANR-1 & ANR-2) doğrudan D4- Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım 

ve Özellikler Raporu incelemesi ve  D11-Teknik ve Fonksiyonel Tasarım Taslak Raporu (DTFD) 

için girdi oluşturmaktadır.    

 D11-Teknik ve Fonksiyonel Tasarım Taslak Raporu (DTFD) doğrudan D12-Nihai Tasarım 

Gereksinimleri Raporu için girdi oluşturmaktadır.     

 D12-Nihai Tasarım Gereksinimleri Raporu doğrudan D14-Nihai Rapor için girdi oluşturmaktadır.      

 D13-Eğitim ve Kapasite Geliştirme: Avrupa’daki iletim sistemi işletmecisi ve gaz üslerinin uygun 

olmaması nedeniyle, ilk saha ziyareti Eylül ayına planlanmıştır. Teknik Şartname’de belirtildiği 

üzere ilk çalıştay, EBT hakkındaki ilave çalıştay, 11 Ağustos tarihinde düzenlenmiştir. Bu 

değişiklikler zaman çizelgesine yansıtılmıştır. 

Yeni proje çıktıları zaman çize lgesi ve aralarındaki ilişkileri gösterir proje planı aşağıda 
sunulmaktadır: 

 

Şekil 13. Güncel Proje Planı  
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Onaylar için gerekli zamanı daha iyi yönetebilmek adına Danışman tarafından Yönlendirme Komitesi 

toplantıları programı hazırlanmıştır. 1. Yönlendirme Komitesi toplantısı, projenin başlaması ile birlikte, 2 

Temmuz 2015 tarihinde yapılmış, ilk bulgular Yönetim Komitesi üyeleri ile paylaşılmış ve tartışılmıştır. 

Yönlendirme Komitesi toplantıları için aşağıdaki zaman çizelgesi önerilmektedir: 

 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nın, durum tespit çalışmaları tamamlanmış olacağı üzere 

D2-1. Ara Değerlendirme Raporu’nun sonrasında Ekim 2015 başında düzenlenmesi ve D1, D3, 

D6 ve D10 raporlarının tartışılması önerilmektedir.   

 3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nın, D2-2. Ara Değerlendirme Raporu’nun sonrasında, 

piyasa ve iş gereksinimlerine ilişkin analizlerin tamamlanmış olacağı Ocak 2016 başında 

düzenlenmesi ve D4, D5, D7 ve D9 raporlarının tartışılması önerilmektedir.   

 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nın, D2-3. Ara Değerlendirme Raporu’nun sonrasında, 

fonksiyonel ve teknik gereksinimlerin tamamlanmış olacağı Nisan 2016 başında düzenlenmesi 

ve revize edilen D4 ile D8, D11 ve D12 raporlarının tartışılması önerilmektedir.   

 5. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nın, projenin tamamlanmış olacağı Temmuz 2016 başında 

düzenlenmesi ve revize edilen D13 ile D14, D11 ve D12 raporlarının tartışılması önerilmektedir.   

Yölendirme Komitesi toplantı çizelgesi projenin başarısı için kritik önem taşımaktadır.   

 

3.4. Temel Proje Risklerinin Gözden Geçirilmesi    

Durum tespiti aktiviteleri ve paydaşlar ile yapılan ilk toplantıların sonucu olarak, aşağıdaki ana proje 

riskleri tespit edilmiştir:   

 

Tablo 2. Temel Proje Riskleri, Korunma Yöntemleri ve Sonuçlar   

No Riskler Riskten Kaçınma Yöntemi Sonuç 

1 BOTAŞ, ETKB ve EPDK 
arasındaki hedef ve önceliklerin 
uyumsuzluğu, odak alanlar için 
çelişen mesajların ortaya 
çıkmasına sebep olmaktadır. 
Örneğin, BOTAŞ’ın önceliği, Gaz 
Ticareti Platformu’ndan ziyade 
sistemin günlük operasyonel 
sorunlarını çözmek iken EPDK, 
yeni EBT’yi yürürlüğe alarak 
dengeleme piyasasını hayata 
geçirmektir. Öte yandan ETKB, iyi 
işleyen bir Gaz Ticareti 
Platform’unu, yeni kurulan 
EPİAŞ’ın önceliklerini 
adresleyerek kurgulamaktır 

Danışman’ın farklı paydaşlardan 
çelişen mesajlar alması durumunda 
ETKB Dış İlişkiler ve AB Genel 
Müdürlüğü, sözleşme sahibi olarak, 
doğrudan veya Proje Yönetim 
Komitesi üzerinden Danışman’a 
gerekli yönlendirmeyi yapacaktır  

 

Çelişen mesajlar sebebiyle olası 
verimsizlikler ve gecikmeler asgari 
düzeye indirgenecektir 

2 Gaz ticareti ve kapasite ticareti 
olgularının kapsamlarının 
karışması ve İletim Sistemi 
İşletmecisi sistemlerinin farklı 
öncelik ve detay seviyesinde ele 
alınması, iş kapsamında 
dengesizliğe yol açmaktadır 

Danışman tarafından sunum ile farklı 
piyasaların ilişkileri ve etkileşimleri 
aktarılarak netlik sağlanacaktır 

Projenin kapsam ve önceliği, İletim 
Sistemi İşletmecisi arka uç sistemlerini 
oluşturmak değildir. Proje, Teknik 
Şartname ve bu Proje Başlangıç 
Raporu’nda yer alan tüm kapsamı, 
farklı detay seviyelerinde ele alacaktır 

3 Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na 
yapılacak değişikliklerin, ilgili ikincil 
mevzuatın (örn. Dengeleme 
Piyasası’na dair EPDK Kurul 
Kararı) ve kararların gecikmeleri 
piyasa tasarımı ile ilgili paydaşların 

Mevzuat düzenlemelerine ilişkin 
belirsizliker ve kararların zamanında 
verilmesinin gecikmesi 
durumlarında, proje planına uygun 
ilerlemenin sağlanması adına 
Danışman, Proje Yönlendirme 

Olası mevzuat kaynaklı belirsizlikler ile 
ilgili yetkili kurumların zamanında karar 
alamamalarının getirdiği gecikmeler 
asgari düzeye indirgenecektir 
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rol ve sorumluluklarına ilişkin 
belirsizliklere yol açmaktadır 

Komitesi ile Proje Yönetim Komitesi 
üyeleri ile istişare ederek gerekli 
varsayımları yapacaktır 

 

4 Onay süreçlerinin uzun sürmesi 
(asgari 25 gün) ve çıktı bazlı 
ödemeler için gereken süre (60 
gün), proje süresinin uzamasına 
ve Danışman tarafından ön 
finansman gerekliliğine yol 
açmakta, bu durum Danışman’ın 
performans ve kabiliyetlerini 
kısıtlamaktadır 

Proje Yönlendirme Komitesi ve Proje 
Yönetim Komitesi, hızlı geribildirim 
sağlayarak onay süreçlerini 
hızlandıracaktır 

Danışman, Proje Yönlendirme 
Komitesi ve Proje Yönetim Komitesi 
üyeleri ile birebir görüşmeler ve 
sunumlar gerçekleştirecek ve 
açıklamalar yapmak için gayret 
gösterecektir 

Danışman’ın önerisiyle Proje 
Yönlendirme Komitesi, Yönlendirme 
Komitesi Toplantıları için tarihleri çok 
önceden belirleyerek geribildirim 
sürecini kolaylaştıracak, proje 
zaman planını etkileyebilecek 
engelleri bertaraf edecektir 

Onay süreçlerindeki olası gecikmeler 
asgari düzeye indirgenecektir 

 

Riskten kaçınma aksiyonları alınsa ve sonuçlandırılsa dahi, tüm risklerin tamamen ortadan kaldırılması 

mümkün olamamaktadır. Proje Yönetim Komitesi ve Danışman’ın, Proje’nin başarısı için ortak şekilde 

çaba göstermesi önem arz etmektedir.   

 

3.5. Proje Raporlama ve Dokümantasyon Standartları ile 

Onay Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi   

Tüm proje raporları, işbu Proje Başlangıç Raporu’nda yer alan sayfa düzenini ve standartları kullanacak 

olup, ilgili raporların kapsam ve detay seviyeleri Bölüm 5’te sunulmuştur.   

Danışman tarafından teslim edilen tüm raporlar, Proje Yönetim Komitesi tarafından 10 iş günü içinde 

incelenecek ve görüş bildirilecektir. Danışman, 5 iş günü içerisinde revize raporları hazırlayacak ve 

teslim edecektir. Proje Yönetim Komitesi üyeleri nihai gözden geçirmeyi 10 iş günü içerisinde 

gerçekleştirerek raporları onaylayacak veya reddeceklerdir. 

Proje Yönetim Komitesi’nin gözden geçirme ve onayları, projenin başarısı ve zamanında 

ilerlemesi açısından kritik önem taşımaktadır. Danışman, Proje Yönetim Komitesi’nin zamanında 

gözden geçirmesini kolaylaştırmak için raporları özetlemek ve sunmak adına çaba gösterecektir.   

 Proje Başlangıç Raporu: Görevleri tamamlamak adına, Teknik Şartname’de de tanımlanmış, 

önerilen metodolojiler, gerekli veriler, nihai iş programı ve dikkat çekilen sorunlar, işbu Proje 

Başlangıç Raporu’nda ele alınmaktadır.   

 Ara Değerlendirme Raporları proje aktivitelerinin başlamasıyla birlikte projenin sonuna kadar 

her üç ayda bir sunulacaktır. 

 Birinci Aylık İlerleme Raporu projedeki ilerleme ve sorunların zamanında paylaşılmasını 

kolaylaştırmak adına teslim edilmiş olup, bu aylık ilerleme raporları konsolide edilerek “Ara 

Değerlendirme Raporları” oluşturulacaktır. 

 Nihai Rapor projenin sonunda, tüm aktivitelerin tamamlanmasını takiben 4 hafta içinde teslim 

edilecektir.  
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 Yönlendirme Komitesi Toplantıları proje aktivitelerinin başlamasıyla birlikte proje dosyasında 

ismi geçen Yönlendirme Komitesi üyelerinin katılımlarıyla üç ayda bir organize edilecektir.  

 Proje Yönetim Komitesi Toplantıları proje aktivitelerinin başlangıcından itibaren aylık olarak 

organize edilecektir.   

Proje Başlangıç Raporu, İngilizce ve Türkçe olarak, Proje Yönlendirme Komitesi üyelerine proje 

başlangıcını takiben sekiz hafta içerisinde e-posta yoluyla dağıtılacaktır. Proje Yönlendirme Komitesi 

üyelerine Proje Başlangıç Raporu ile ilgili yorumlarını iletmek üzere iki hafta süre verilecektir. Raporun 

ilk ve nihai hali Komite üyelerine, bir İngilizce ve bir Türkçe basılı kopya halinde ve elektronik olarak e-

posta yolu ile gönderilecektir.   

Ara Değerlendirme Raporları İngilizce ve Türkçe olarak e-posta yoluyla tüm Proje Yönlendirme Komitesi 

üyelerine proje başlangıç tarihinden itibaren her üç aylık dönemin tamamlanmasını takiben on gün 

içerisinde dağıtılacaktır. Ara Değerlendirme Raporu’nun dağıtımı ile birlikte Proje Yönlendirme Komitesi 

toplantı tarihi duyurulacak ve katılımcılar bu toplantıya davet edilecektir (toplantı, raporun 

gönderilmesinden sonra azami on gün içerisinde gerçekleştirilecektir). Proje Yönlendirme Komitesi 

toplantısını müteakip, Proje Yönlendirme Komitesi üyelerine Ara Değerlendirme Raporu’na ilişkin 

yorumlarını iletmek üzere iki hafta süre verilecektir. Raporun ilk ve nihai hali Komite üyelerine, bir 

İngilizce ve bir Türkçe basılı kopya halinde ve elektronik olarak e-posta yolu ile gönderilecektir. 

Nihai Rapor, İngilizce ve Türkçe olarak e-posta yoluyla tüm Proje Yönlendirme Komitesi üyelerine proje 

tüm proje aktivitelerinin tamamlanmasını takiben bir ay içerisinde dağıtılacaktır. Proje Yönlendirme 

Komitesi üyelerine Nihai Rapor’a ilişkin yorumlarını iletmek üzere iki hafta süre verilecektir. Raporun ilk 

ve nihai hali Komite üyelerine, bir İngilizce ve bir Türkçe basılı kopya halinde ve elektronik olarak e-

posta yolu ile gönderilecektir. 

Tüm raporların ve çıktıların ilk ve nihai versiyonları, basılı kopya halinde ve elektronik olarak e-posta 

yoluyla teslim edilecektir. 

Proje Yönlendirme Komitesi’nin gözden geçirme ve onayları, projenin başarısı ve zamanında 

ilerlemesi açısından kritik önem taşımaktadır. Danışman, Proje Yönlendirme Komitesi’nin 

zamanında gözden geçirmesini kolaylaştırmak için raporları özetlemek ve sunmak adına çaba 

gösterecektir.   

 

3.6. Veri Taleplerinin Hazırlanması   

Veri ve bilgi talepleri, pratik olarak elektronik posta yöntemiyle ilgili paydaşlara doğrudan iletilmek 

suretiyle yürütülmüştür. 

Bir aylık durum tespiti süreci boyunca güncellenen başlangıç veri seti, proje aktivitelerinin zamanında 

ve başarılı şekilde tamamlanmasına katkı verecek şekilde oluşturulmuştur. 

hroughout the 1-month due diligence process, we have come up with a preliminary data set, required for timely an 

Tablo 3. Başlangıç Veri Talepleri   

 

Talep Tarihi Talep Edilen Doküman 

 

İlgili Proje 
Raporu 

Talep Nedeni  
Teslim Alınma 

Tarihi 
Teslim Alınan 

Doküman 

11 Haziran 2015 
“SCADA Sisteminin 

Yenilenmesi ve Yedeklenmesi” 
Projesi Teknik Şartnamesi 

D3: DSER-1 
EBT ve SCADA 

arayüzlerinin 
değerlendirilmesi 

11 Haziran  2015 

“SCADA Sisteminin 
Yenilenmesi ve 
Yedeklenmesi” 
Projesi Teknik 

Şartnamesi 

22 Haziran 2015 
EBT Teknik Şartnamesi, 
Tasarım, Analiz, Eğitim 

Dokümanları ve Prosedürleri 
D3: DSER-1 

 

EBT’nin 
fonksiyonel ve 

teknik incelemesi 

01 Temmuz 2015 
EBT Teknik 
Şartnamesi 
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22 Haziran 2015 EBT’ye Erişim D3: DSER-1 
EBT’nin 

fonksiyonel 
incelemesi 

- - 

10 Temmuz 2015 

BOTAŞ Genel Müdürlük ve 
Bölge Müdürlükleri 

Organizasyon Yapısı ve 
Personel Sayısı 

D1: Proje 
Başlangıç 
Raporu 

Kilit personeli 
belirleme ve 

toplantı çizelgesini 
belirleme 

- - 

14 Temmuz 2015 
EBT Tasarım, Analiz, Eğitim 
Dokümanları ve Prosedürleri      

(Tekrarlanan Talep) 
D3: DSER-1 

 

EBT’nin 
fonksiyonel ve 

teknik incelemesi 

14 Temmuz 2015 

EBT Kullanım 
Kılavuzu, Tanıtım 

Sunumları ve 
Prosedürleri 

14 Temmuz 2015 EBT Sistem Güvenliği Raporu D3: DSER-1 
EBT’nin teknik 

incelemesi 
- - 

22 Temmuz 2015 
EBT ve SCADA Sistemlerinin 

İşlerlik ve Arayüzlerinin 
Analizine dair Sorular 

D3: DSER-1 
EBT ve SCADA 

arayüzlerinin 
değerlendirilmesi 

- - 

 

Proje planına uygun şekilde başlayacak diğer aktiviteler çerçevesinde ilave ve yeni bilgi taleplerinde 

bulunulabilir.  
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4. BAŞLANGIÇ AŞAMASINA İLİŞKİN BULGU VE 
ÖNERİLER 

Başlangıç aşaması kapsamında yukarıda bahsi geçen çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucu, proje 
aktivitelerin detaylı olarak planlanmasında dikkate alınmak üzere bazı temel bulgular tespit edilmiştir. 

İlk aşamada tespit edilen temel bulgular, Proje Yönetim Komitesi ile Yönlendirme Komitesi üyelerine 2 
Haziran 2015 günü gerçekleştirilen 1. Yönlendirme Komitesi toplantısında aktarılmıştır. Başlangıç 
safhasında, bu toplantıların sonucunda ortaya çıkan bulgu ve öneriler, raporun ilerleyen kısımlarında 
sunulmuştur. 

Temel bulgular, proje kapsamı ile doğrudan ilişkili bulgular ile iyi işleyen bir doğal gaz piyasasını 
mümkün kılacak diğer bulgular olarak iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdaki şekilde bulgular genel hatlarıyla 
ifade edilmiştir: 

  

Şekil 14. Başlangıç Aşamasında Tespit Edilen Temel Bulgular 

 

 
Kaynak: Takım Analizi 

 

Tüm bulgular ilerleyen kısımlarda detaylandırılacaktır. Proje kapsamı, teknik şartname ve bu Başlangıç 
Raporu’nda sunulandan farklı olmayarak teslim edilecektir; ancak bu projenin kazanımlarını ve doğal 
gaz piyasasının tasarımını hayata geçirmek adına iyi işleyen bir doğal gaz piyasasını mümkün kılacak 
maddeler üzerinde eş zamanlı olarak harekete geçilmelidir. Bunun yanı sıra: 

 İlerleyen haftalarda Accenture takımı, özellikle İnceleme ve Tespit Taslak Raporu DSER-2’ye 

katkı sunmak amacıyla, ETKB, BOTAŞ, EPDK ve piyasa oyuncuları yetkilileriyle ile detaylı 

analiz, istişare ve müzakere toplantıları gerçekleştirecektir.     

 Bu çalışmaların sonucu olarak aşağıda özetlenen temel bulgular belirli bir oranda veya önemli 

ölçüde değişikliğe uğrayabilir. 

 

4.1. Bulgu 1a – Uzun Dönemli, Aşamalandırılmış bir Yol 
Haritası Gereksinimi 

Doğal gaz piyasası dönüşüm sürecinde uzun dönemli ve aşamalandırılmış bir yaklaşım ile 
kademeli bir uygulamanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Gözlem ve Analiz:  

 Arz ve talep dengesine bağlı, adil ve dengeli bir emtia fiyatını tesis etmenin tek yolu, etkin ve 
verimli fiziki ve finansal piyasaları oluşturmaktan geçmektedir. 

 BOTAŞ Ticaret’in pazar payı, aşağıdaki sebepler ışığında, ancak yavaş ve uzun bir süreç 
sonucunda düşürülebilecektir:  

o Mevcut sözleşme ve miktarların devrinde kısıtlar bulunmaktadır,  
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o BOTAŞ’ın yeni uzun dönemli ithalat sözleşmelerinde, uzun vadeli güvenilir tek alıcı 
konumundan ötürü, “kaçınılmaz” bir rolü bulunmaktadır1. 

 Kamu tarafından farklı bir yaklaşım benimseninceye kadar; BOTAŞ’ın, makroekonomik ilkeleri 
ve merkezi planlamayı marjinal maliyet fiyatlaması yaklaşımından önde tutan mevcut fiyatlama 
stratejisi ile devam edeceği anlaşılmaktadır.   

 İlk aşamadaki çalışmalarımız göstermiştir ki; taşıtanların fiyat tahmini, portföy optimizasyonu, 
veri toplama ve işleme, dengeleme işlemleri, riskten korunma, profilleme ve serbest 
olan/olmayan tüketicilere profil bazlı fiyat ve sözleşme üretme konularında, toptan satış 
fiyatlarının dalgalandığı bir piyasaya hazır olmaları için zaman gerekmektedir.  

 

Gözlemlenen Durumun Etkileri:  

 Marjinal maliyet fiyatlaması yaklaşımını benimsememiş tek bir hakim oyuncunun bulunduğu ve 
diğer piyasa katılımcılarının hazır olmadığı bir yapıda, tamamıyla serbestleşmiş bir piyasa 
yapısına geçiş, olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir.  

 

4.2. Bulgu 1b – Projenin Değişken Detay ve Öncelik 
Seviyesi 

Bölüm 3.4.’de ifade edildiği üzere; doğal gaz ve kapasite ticareti konularının kapsamlarının karıştırılıyor 
ve İletim Sistemi İşletmecisi sistemlerinin farklı öncelik ve detay seviyesinde ele alınıyor olması, iş 
kapsamında dengesizliğe sebebiyet vermektedir. Tüm kapsam teslim edilecek olup, detay seviyesi 
konulara göre değişiklik gösterecektir.  

İlk aşamadaki bulgularımız ile örtüşen aşağıdaki resimde, likit doğal gaz ticareti üslerinin hangi sıra ile 
geliştiği ve projenin konulara hangi detay seviyesinde yaklaşacağı belirtilmiştir: 

 

Şekil 15. Likit Ticaret Üslerindeki Piyasa Gelişimi Sıralaması ve Konulara göre Projenin Detay 
Seviyesi Gereksinimi 

 

                                                      
 
 

1 Diğer ithalatçılar, özellikle de çok uluslu bağlantıları olan ve doğal gaz sevkiyatı ve ticaretinde deneyimi olan, mali açıdan güçlü 

şirketler de güvenilir kabul edilebilirler. BOTAŞ’ın “kaçınılmaz” rolü, piyasadaki politik ve alışılagelmiş pozisyonundan ötürü 
vurgulanmıştır. 
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Dolayısıyla proje, piyasa bazlı fiyat oluşumlarını ve doğru fiyat sinyallerinin oluşumunu kolaylaştırmak 

adına Dengeleme Piyasası’nın işleyişine odaklanacak, daha sonra kazanımlar, Gün Öncesi ve diğer 

piyasalara yansıtılacaktır. Gaz Ticareti Platformu’nun gelecekteki tasarımı, Dengeleme Piyasası’nın 

işleyişinden ayrı düşünülemez. Bu sebeple en yüksek önem dengelemeye verilecek olup, dengeleme 

konusu aşamalandırılmış yol haritasının ilk maddesini oluşturacaktır. Bununla birlikte, Dengeleme Gazı 

mekanizması ilkeleri belirlenerek, ilgili mevzuat bu ilkelere uygun olarak yürürlüğe konulmalıdır. 

 

Öneri 1 

Bu kademeli dönüşüm süreci için açık ve iletişimi iyi gerçekleştirilmiş bir yol haritası ana araç 
olarak kullanılmalıdır:  

 Yol haritası, piyasa dönüşümü sürecinin 3-4 ana seviyesini kapsayabilir.  

 Her bir seviye için, ilgili adım ve sorumlu paydaşlar da dahil ön koşullar tanımlanmalıdır.  

 Dengeleme Gazı mekanizması için ilkeler belirlenmeli ve üzerinde mutabık kalınmalıdır. 

 “Arz-Talep-Fiyat Simülasyonu ve Tahmin Çalışmaları” gerçekleştirmek, bir sonraki seviyeye 
geçmeden önce faydalı olabilir.  

 Eğitim, veri toplama ve paylaşımı, bilişim teknolojileri ve piyasa düzenlemelerinin “sanal 
uygulama” şekinde hayata geçirilmesi, uygulamanın ana bileşenlerini oluşturacaktır.  

 Bilişim sistemleri, EBT ve GTP’yi de içerecek şekilde, piyasa dönüşümü süreci ile uyumlu olarak 
sürekli iyileştirilmelidir.  

 

Projeye olan Etkileri: 

 Bu kapsamdaki bir yol haritasına Analiz Raporları (ANR-1 ve ANR-2) çerçevesinde yer 
vermeyi önermekteyiz. Bu yol haritası, altyapı gereksinimleri (depolama, snıır ötesi 
bağlantılar, LNG, iletim şebekesi stoğu erişimi, vb.) ve organizasyonel gereksinimlerin 
(BT sistemleri, organizasyonel yapılanma, rol ve sorumluluklar, vb.) yanı sıra, 
oluşturulacak piyasa platformlarının sıralamasını kapsayacak; Taşıtanlara portföylerini 
dengeleyecek yeni bir araç olarak BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi’nin piyasa bazlı 
dengeleme mekanizmasıyla başlayarak, Taşıtanların ticarete başlamaları ve yeni bir 
kaynak olarak kullanımları için gün-içi ve haftasonu ürünlerini de içerecek şekilde EPİAŞ 
tarafından yönetilen spot piyasa ile devam ettirilecek ve nihai olarak Taşıtanlar ve 
Tacirlerin finansal optimizasyon amaçlı olarak pozisyonlarını riskten korunma araçları ile 
birlikte için BİST tarafından işletiken vadeli işlemler piyasasında neticelendirilecektir. 

 Piyasalar ve üsler, Sanal Ticaret Noktaları’nı ilk olarak dengeleme aracı olarak kullanarak 
gelişmekte olup, daha sonra yine dengeleme amaçlı gün öncesi ticaret araçları haline 
dönüştürmekte, son olarak riskten korunma amaçlı vadeli ürünler (“forwards/futures”) 
ticareti araçları haline getirmektedir; bu sebeple Dengeleme Piyasası Platformu proje 
çıktılarında en üst detay seviyesinde yer alacaktır. 

 

4.3. Bulgu 2 – EBT’nin Kapsamı ve Veriye İlişkin Sorunlar 

Geliştirilmekte olan Dengeleme Gazı yazılımının, Gaz Ticareti Platformu’nun kapsamında 

düşünülmesi gerekmektedir. 

Verinin toplanması ve piyasa oyuncuları arasına paylaşımı standart ve zamanında 

gerçekleşmemekte olup, bu durum piyasa şeffaflığını ve Dengeleme Gazı Piyasası’nın işleyişini 

engellemektedir. 
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Gözlem ve Analiz:  

 EBT; bildirim, programlama, taşıtan bildirimleri, dengesizlik raporlaması fonksiyonları ile 
taşıtanlar için ölçüm bilgileri ve özet fatura verilerini desteklemektedir.  

 Dengeleme Gazı Yazılımı, başka bir platformun bulunmamasından ötürü, bazı diğer tipik İletim 
Sistemi İşletmecisi arka uç modülleri ile birlikte, EBT’ye entegre edilmiştir.  

 EBT için tasarım, analiz ve eğitim dokümanları bulunmamaktadır. 

 Mevcut EBT’nin devreye alınmasından itibaren iyileştirmeler yapıldıysa da hala geçmişe dönük 
veri düzeltmeleri ve geç veri bildirimleri devam etmektedir. 

 SCADA veri akışında %100 güvenirlik sağlanması amacıyla BOTAŞ ve dağıtım şirketleri 
tarafından yeni yatırımlar gerçekleştirilmektedir.  

Gözlemlenen Durumun Etkileri:  

 Dengeleme Gazı Yazılımı, ilgili mevzuatın (temel olarak Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri, Ek-10) 

EPDK tarafından yürürlüğe konulmasıyla finalize edilecektir.  

 Dengeleme mekanizmasına ilişkin belirlenmiş ilkelere ve mutabakata ihtiyaç bulunmaktadır. 

 Tasarım, analiz ve eğitim dokümanlarının bulunmaması, ilgili görevlerin tamamlanmasında 
gecikmelere yol açabilir. 

 EBT üzerinden paylaşılan verilerde şeffaflığı sağlama amacıyla Şebeke İşleyiş 
Düzenlemeleri’nde değişiklikler gerçekleştirilmelidir. 

 

Öneri 2  

 Verinin standart şekilde ve zamanında toplanması ile piyasa oyuncuları ve İletim Sistemi 
İşletmecisi arasındaki paylaşımı adına bir regülasyona veya mevcut regülasyonunun zorunlu 
kılınmasına gerek bulunmaktadır. 

 

Projeye olan Etkileri: 

 “İnceleme ve Tespit Taslak Raporu”nun (DSER-1) kapsamı, sektördeki standart tanımlamalar 
ve sözleşme hükümlerine uygun olarak, EBT’nin birincil ve ikincil kapasite rezervasyonları 
ile bildirim fonksiyonaliteleri ile sınırlandırılmalıdır.  

 Dengeleme Gazı Yazılımı, dengeleme mekanizmasına ilişkin belirlenmiş ilkelerin ve 
mutabakatın oluşması kaydıyla, “Gaz Ticareti Platformu Teknik ve Fonksiyonel Tasarım 
Taslak Raporu” kapsamında ele alınacaktır.  

 

4.4. Bulgu 3 – Güçlü bir İletim Sistemi İşletmecisi İhtiyacı 

BOTAŞ’ın SCADA ve ilgili diğer İletim Sistemi İşletmecisi arka uç sistemlerinin satınalımına 

başlamış olmasıyla birlikte; tüm uygulamalar, sözleşme yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve 

faturalama sistemleri de dahil olmak üzere ana omurgasını teşkil eden Kurumsal Kaynak 

Planlama sistemini bütüncül olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Gözlem ve Analiz:  

 Projenin kapsamında bulunmamakla birlikte, üst seviyede hızlı şekilde gerçekleştirilen analizler, 
BOTAŞ’ın işlemlerini özel geliştirilmiş muhasebe ve faturalama sistemleri üzerinden 
gerçekleştirdiğini göstermektedir. 

 Tümüyle entegre edilmiş bir Kurumsal Kaynak Planlama sistemi bulunmamaktadır. 

Gözlemlenen Durumun Etkileri:  
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 Gelişmiş arka uç sistemleri ile donatılmış, fiziki ve ticari esnekliğe sahip güçlü bir İletim Sistemi 
İşletmecisi, iyi işleyen bir gaz ticareti piyasası için ön koşuldur. 

 BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi’nin kurumsal kapasitesinin güçlü bilişim ve işletme teknolojileri 
(IT/OT) ile geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 

 

Öneri 3 

BOTAŞ’ın, Kurumsal Kaynak Planlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Faturalama ve diğer arka uç 
sistemleri de dahil olmak üzere bilişim teknolojileri mimarisinin tümünün ortaya konulabilmesi 
adına, bilişim ve işletme teknolojileri değerlendirme çalışması gerçekleştirmek için bir danışman 
firmayı görevlendirmesi önerilmektedir. 

4.5. Bulgu 4 – Maliyet Bazlı Fiyatlandırma İhtiyacı  

Piyasa liberalleşme süreci devam ederken, hakim durumda bulunan ve bu pozisyonunu 

koruması beklenen BOTAŞ’ın piyasa ortamında doğru fiyat sinyalleri üretecek bir fiyatlama 

metdolojisini benimsemesi gerekmektedir. 

Gözlem ve Analiz:  

 BOTAŞ Ticaret, hakim durumundan ötürü, özel sektör dahil tüm işlemlerde fiyat belirleyicisi 
rolünde bulunmaktadır.  

 Sadece iki tip serbest tüketici fiyatı bulunmakta olup (yıllık tüketimi 300,000 Sm3’ün üstünde 
bulunan ve yıllık tüketimi 300,000 Sm3’ün altında bulunan), bu tüketici gruplarında bulunan 
müşteriler için fiyat mevsimsel tüketim profillerinden bağımsız olarak belirlenmektedir; 
dolayısıyla marjinal tedarik maliyetini esas alan bir fiyatlama metodolojisi takip edilmemektedir. 

 Bu iki serbest tüketici grubunun yanı sıra kamu mülkiyetindeki ve Yİ/YİD doğal gaz santrallerine 
kamuya açıklanmayan fiyatlardan doğal gaz tedarik edilmektedir. Zarar etmek pahasına 
tüketicilerine doğrudan sübvansiyon sağlanabilmekte ve/veya kamu sahipliğindeki ve Yİ/YİD 
doğal gaz santrallerine yüksek fiyattan doğal gaz satılıp, diğer tüketicilere düşük fiyattan doğal 
gaz tedarik edilerek çapraz sübvansiyon uygulanabilmektedir. 

 Dengeleme Gazı fiyatı da dahil olmak üzere, Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri ve kurul kararları ile 
oluşturulan fiyatlama politikaları, maliyet bazlı değildir. Ancak devam eden mevzuat çalışmaları 
ile piyasa bazlı Dengeleme Gazı mekanizmaları oluşturulmaktadır. 

 Fiyatlama politikalarının maliyet bazlı olmamasından ötürü, mevcut ve yeni yatırımlar için 
öngörülebilirlik sınırlıdır.  
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Şekil 16. Toptan Satış ve BOTAŞ Tarife Fiyatları 

 

 
Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi 

 

Gözlemlenen Durumun Etkileri:  

 Serbest bir piyasa yapısının oluşturulması adına, doğru fiyat sinyallerinin üretilmesi ana 
hedeflerden birisidir. Eğer serbest bir piyasada fiyatlar marjinal tedarik maliyetlerini yansıtıyor 
ise, tedarikçiler ve tüketicilerin tedarik ve tüketim hacimlerini arz ve talep dengesi gözeterek 
ayarladıkları varsayılır.  

 Referans fiyatın gerçek zamanlı dengeleme piyasası fiyatı olduğu varsayılarak, bütün ikili 
anlaşmalar ve tüketici sözleşmeleri fiyatları, tahminlenen dengeleme ve sistem dengesizlik 
fiyatlarının bir fonksiyonu olarak kabul edilmektedir.  

 BOTAŞ’ın dengeleme gazı tedarikçisi ve dengeleme gazı (ve sistem dengesizlik fiyatı) için 
çoğunlukla fiyat belirleyici olması sebebiyle BOTAŞ’ın fiyatlama metodolojisi, serbest doğalgaz 
piyasasının kazanımlarını hayata geçirmede kritik önem taşımaktadır. 

 Tüketici fiyatları, toptan satış fiyatları ile uyumlu olmalı ve ilgili tüketicinin tüketim profilini 
yansıtmalıdır. Aksi halde sistem, rasyonel olmayan (aşırı yüksek veya düşük) toptan satış 
marjları yaratarak sürdürülebilirliğini kaybedebilir.  

 Fiyatlarındaki bu belirsizliği ve ayrıca piyasa katılımcılarının tipik bir uzun dönem ithalat 

sözleşmesine imkân veremeyen göreceli zayıf bilançolarını hesaba katarak, piyasa 

katılımcılarının yeni bir uzun dönemli ithalat sözleşmesi ve hatta ay-öncesi sıvılaştırılmış doğal 

gaz (LNG) sözleşmesi yapmaları mümkün gözükmemektedir. Bu durum piyasada BOTAŞ 

Ticaret’in hakim pozisyonunun devam etmesine yol açmaktadır. 

 

Öneri 4 

Gaz Ticareti Platformu projesine ve genel piyasa dönüşüm sürecine paralel olarak BOTAŞ, 
dengeleme gaz fiyatları ve tüketici fiyatları için uygun fiyatlama metodolojileri geliştirmeye 
başlamalıdır. 
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4.6. Bulgu 5 - Mevsimsel Profil ve Talep Belirsizliklerinin 

Yönetilmesi 

“Mevsimsel profil” ve “talep belirsizliği” yönetimi, daha esnek bir sistem ve doğru fiyat 
sinyallerini gerektirmektedir.  

Gözlem ve Analiz:  

 Mevcut Durum: 

o Türkiye’deki mevsimsel dalgalanma oldukça yüksek seviyededir. Günlük tüketim, yaz 
aylarında 100 milyon m3 seviyelerine düşebilmekte, soğuk kış günlerinde ise 250 milyon m3 
seviyelerine çıkabilmektedir. 

o Mevcut ithalat sözleşmeleri “sabit” sözleşmeler olup, esneklikleri oldukça kısıtlıdır 

o Mevcut depolama ve yeniden gazlaştırma kapasiteleri sınırlı olup, bu durum BOTAŞ’ın 
esnekliğini kısıtlamaktadır. 

o Sistemin maksimum giriş kapasitesi günlük 190 milyon m3 olup, geçmişte soğuk kış 
günlerinde 50 milyon m3’e ulaşan kesintiler yaşanmıştır. 

 Büyüme Beklentileri ve Planları:  

o Doğal gaz piyasasının büyümesini devam ettirerek 2020 senesinde yıllık 60 milyar m3’lük, 
2030 senesinde ise 85-90 milyar m3’lük bir hacme ulaşması beklenmektedir. Böylesi bir 
senaryoda, 2020’de aylık azami talebin 6,8 milyar m3’e ve buna tekabül eden 310 milyon 
m3’lük azami günlük talebe ulaşması, aylık asgari talebin ise 4 milyar m3 olması 
beklenmektedir. 

o 2020’de gerçekleşmesi muhtemel bu talep, 2020 itibariyle mevcut ithalat sözleşmelerinde 
bir değişiklik olmaması, Azerbaycan’dan yıllık 6 milyar m3, Irak’tan yıllık 4 milyar m3 gaz 
sevkiyatının başlaması, Silivri Yeraltı Depolama Tesisi’nden günlük 13 milyon m3, Tuzgölü 
Yeraltı Depolama Tesisi’nden günlük 40 milyon m3 çekiş kapasitesinin mümkün kılınması 
ile karşılanabilir. Bu arz senaryosunda 2020 yılında yıllık çekişin 51 milyar m3 olması 
beklenmektedir.  

o BOTAŞ, tahmin edilen talep büyümesini karşılayabilmek adına, Azerbaycan, Irak veya 
Rusya ile yeni, uzun dönemli boru hattı sözleşmelerine ve/veya mevcut veya yeni ülkeler 
ile yeni/uzun dönemli LNG sözleşmelerine ihtiyaç duyacaktır. 

 Düşük Büyüme Senaryosu:  

o Özellikle Yİ/YİD sözleşmelerinin sona ermesi ile yenilenebilir ve yerli kaynaklardan gelecek 
üretim ile elektrik üretimi karmasının değişmesi sonucu zayıflayacak olan elektrik sektörü 
talebi, beklenen doğal gaz talep büyümesinin gerçekleşmesini engelleyebilir. 

o Stres testi senaryosu çerçevesinde 2020 senesinde; ortalama yıllık mesken ve ticarethane 
talebinin %6 büyümesi, ortalama yıllık sanayi talebinin %4 büyümesi ve elektrik sektörü 
talebinin; sona eren Yİ/YİD sözleşmeleri, özel DGKÇS’lerin düşen kapasite kullanım 
faktörleri ve doğalgaz santrallerinin verimlerinin artması ile %50 azalması sonucu yıllık 
talep, %40’ı mesken ve ticarethane, %34,3’ü sanayi ve %25,7’si elektrik sektörü talebi 
olmak üzere 45 milyar m3’e kadar düşebilir. Bu senaryoda, 2020 senesinde azami aylık 
talep 5,7 milyar m3’e ve buna tekabül eden günlük talep 285 milyon m3’e ulaşırken, asgari 
aylık talep 2,6 milyar m3 olarak gerçekleşmektedir. 

 Temel Sorunlar:   

o “Mevsimsel dalgalanma” ve “talep büyümesindeki belirsizlik”, Türkiye doğal gaz piyasası 
için dikkate alınması gereken iki temel unsuru oluşturmaktadır. 

o Bu belirsizlikleri yönetebilmek adına, sistemin ticari ve fiziki esnekliği arttırılmalıdır. 
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Şekil 17. 2020 Tahmini Arz ve Talep Senaryosu Örneği 

 

Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi 
 
 

Gözlemlenen Durumun Etkileri:  

 BOTAŞ’ın “al ya da öde” yükümlülüklerinden veya sistem altyapısı ve depolama tesislerindeki 
yetersizliğe bağlı arz güvenliği kaygıları nedeniyle serbest piyasanın düzgün şekilde işlemesi 
mümkün olmayabilir. 

 Gaz Ticareti Platformu’nun uygulanması ve dolayısıyla doğal gaz ticareti üssünün (hub) 
geliştirilmesi, sistemin ticari esnekliğini belirli oranda arttıracak olsa bile; yeni ve/veya mevcut 
uzun dönemli sözleşmeleri ve depolama, sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri ve bağlantılarını da 
kapsayacak şekilde sistemin ticari ve fiziki esnekliği arttırılmalıdır. 

 

Öneri 5 

Yeni sözleşmelerden kaynaklanan taahhütlerin piyasanın serbestleşme sürecine muhtemel 
etkilerinin, yakın şekilde takip edilen ve sıklıkla güncellenen uzun dönemli talep ve arz 
senaryoları ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Yeni ve/veya mevcut sözleşmeler ile sistemin ticari ve fiziki esnekliği arttırılmalıdır.  

 

4.7. Bulgu 6 – Avrupa Piyasaları ile Uyumlu Ortak Birim 
Sisteminin Kullanılmaması 

Türkiye doğal gaz piyasasında kullanımda olan birim sisteminin Avrupa piyasaları ile uyumlu 
olmaması, GTP’nin ve sınır ötesi ticaretin etkin şeklide çalışmasını engelleyebilir. 

Gözlem ve Analiz:  

 Alıcılar ve satıcılar için donanım ihtiyacı, toplam maliyet ve geliri ortaya koyması açısından 
fiyatın yanı sıra doğal gaz kalitesi ve miktarı, doğalgaz satışı ve ticareti bakımından ana 
faktörleri teşkil etmektedir. 
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 BOTAŞ, üst ısıl değer, enerji miktarı ve Wobbe endeksi gibi değerleri ifade etmek üzere ısı 
miktarı (kcal) referanslı bir birim sistemi kullanmaktadır. 

 Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri’ne (ŞİD) göre Sm3/gün olarak ifade edilen kapasite 
rezervasyonları, ilgili rakamın 10,64 ile çarpılması ile birlikte kWh/gün rakamına 
dönüştürülmektedir. 

 Avrupa Komisyonu Gaz İletim Sistemleri, Kapasite Tahsisat Mekanizmalarına ilişkin Şebeke 
İşleyiş Düzenlemeleri çerçevesinde; Avrupa çapındaki toptan satış piyasalarında, iki veya daha 
fazla üye ülke arasındaki sınır ötesi ticaretine ilişkin daha verimli bir kapasite tahsisat 
mekanizması oluşturulmaya çalışılmakta, her bir üye ülkedeki kapasite tahsisat mekanizması 
optimize edilmekte, etkin ve standartlaştırılmış bir Üst Isıl Değer referans sistemi, kWh bazlı 
ölçümler, standart gaz yılı ve kapasite ürünleri ile Avrupa genelinde ortak bir kapasite ticareti 
platformu geliştirilmekte ve devreye alınmaktadır. 

o Ek olarak ENSTOG, 2013 yılında devreye giren İşlerlik ve Veri Değişim Kurallarını da içeren 
ŞİD değişiklikleri de dahil olmak üzere, standartlaşmış enerji miktarı hesaplamaları adına 
bir dizi girişimde bulunmuştur. 

o Tüm Avrupa enerji üsleri ve borsaları, gaz ticareti için €/MWh birim fiyatını kullanmaktadır. 

Gözlemlenen Durumun Etkileri:  

 Projenin kapsamında bulunmamasına rağmen, GTP’nin etkin ve verimli işleyebilmesi adına, 
standartlaşmış enerji miktarı hesaplaması ve Avrupa piyasalarında kullanılan ortak birim 
sisteminin yerleşmiş olması likit ve iyi işleyen bir piyasa yapısı için önem teşkil etmektedir. 

 Bu değişiklikler AB ile sınır ötesi bağlantılarda ticaret ve iletim anlaşmalarının uygulamalarını 
kolaylaştırmanın yanısıra, AB’nin Üçüncü Enerji Paketi çerçevesinde uzlaştırma 
uygulamalarının AB ile uyumlu hale getirilmesini sağlayacaktır. 

 PETFORM’da temsil edilen piyasa oyuncuları ile gerçekleştirilen toplantılarda konuya yüksek 
seviyede ilgi gösterilmiştir. 

 

Öneri 6 

BOTAŞ’ın ilgili Avrupa standartları ile uyumlu olmak ve standartları uygulamak üzere ŞİD’deki 
değişiklik önerilerini EPDK’ya iletmesi tavsiye edilmektedir. 
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5. ÇIKTILAR 

Proje kapsamında oluşturulacak çıktılar, ilgili alt görevleri, zaman çizelgeleri ve uzman katkıları da 
gösterilerek ilerleyen bölümlerde sunulmuştur. Diğer proje raporlarında, bu Proje Başlangıç Raporu ile 
aynı sayfa düzeni kullanılacaktır. 

Projenin çıktı bazlı ve toplam götürü bedelli olmasından ötürü, adam-ay katkılarını detaylı planlamak 

zorunlu değildir; projenin en önemli odağı, çıktıların tesliminin zamanlaması ve kalitesidir. 

Ayrıca tüm, proje takımı üyelerinin kendi ofislerinden (Londra, Hamburg, Milano, Brüksel, Budapeşte, 

Leipzig ve İstanbul) çalışmalarına planlandığı üzere gelişmiş iletişim teknolojilerinin kullanarak devam 

ettiklerine ve Ankara’yı toplantı, çalıştay ve eğitim amaçlı ziyaret ettiklerine dikkat çekilmektedir. 

Çıktıların teslimi ve içerik kalitesine odaklanılmasından ötürü, her bir uzmanın kendi ofislerinde ve 

sahada harcadıkları zamanı planlamak zorlaşmaktadır. Bazı zamanlarda kilit ve diğer uzmanlarımız, 

çıktı teslimi gereksinimlerine istinaden kendi ofislerinde ve sahada (kendi ofislerinin harici tüm diğer 

mekanlarda) alternatifli olarak kullanılmıştır. 

Proje başlangıç safhasında gözlemlendiği ve ilk iki Aylık İlerleme Raporu ile 1. Ara Değerlendirme 
Raporu’nda raporlandığı üzere, planlanan tüm katkılar, çıktıların içeriğine ve kalitesine odaklanılması 
sebebiyle, uzmanlar tarafından fiilen harcanan zamanlar planlanan zamanları aşmıştır. 

5.1.1. D-1. Proje Başlangıç Raporu  

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T0.1.1. Proje Başlangıcı ve Proje Yönetim Ofisinin Kurulumu   

 Proje ofisinin kurulumu 

 Proje takımlarının tanıtımı 

 Projenin hedef, kapsam ve yapısına dair ortak bir anlayışın oluşturulması 

 Önerilen metodolojilerin oluşturulması ve raporlanması  

 Proje aktiviteleri için gerekli verilerin raporlanması  

 Proje görevlerinin ifasında dikkate alınması gereken konuların raporlanması  

 Detaylandırılmış nihai iş planları üzerinde anlaşılarak raporlanması 

 Kritik başarı faktörleri, kısıtları ve risklerinin belirlenerek üzerinde anlaşılması 

 Proje çıktıları için onay süreçlerinin oluşturulması    

 Proje raporlama ve dokümantasyon standartlarının oluşturulması  

 

Çıktıların Tanımı:  Proje Başlangıç Raporu 

 

Zaman Çizelgesi:  
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Uzmanların Katkıları: 

 

     

5.1.2. D-2. Ara Değerlendirme Raporları  

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T0.1.2. Proje Kapsam ve Gereksinimlerinin Yönetimi  

T0.2.1. Proje Kapsam ve Gereksinimlerinin Yönetimi 

T0.3.1. Proje Kapsam ve Gereksinimlerinin Yönetimi 

 Proje ilerlemesi ve kazanımlarının kesintisiz takip edilmesi 

 Kritik yolun takip edilmesi ve değerlendirilmesi 

 Her görev için ilerlemelerin izlenerek kritik yola etkilerinin raporlanması 

 Oluşturulan çıktıların aynı görev içinde veya görevler arası bütünlüğünün doğrulanması  

 Verimli kaynak kullanımının takip ve temin edilmesi   

 Risk azaltma önlemlerinin uygulanması 

 Bilgi transferi ve kapasite geliştirme aktivitelerinin koordine edilmesi  

 Değişiklik önerilerinin izlenmesi ve yönetimi 

 

Çıktıların Tanımı:  Düzenli proje takibi ve ilerleme raporları  

 

Zaman Çizelgesi:  

 

 

 

 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-1

1.28

0.88

2.16Toplam

Ara Toplam

U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı 0.45

U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı
0.10

U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı 0.10

U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı 0.23

Ara Toplam

UZMANLAR

K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı 0.23

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı 0.23

K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı 0.23

K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı 0.23

K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi 0.36

KİLİT UZMANLAR



 

 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır  40 

Uzmanların Katkıları: 

 

 

5.1.3. D-3. Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu 
(DSER-1) 

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T1.1.1. EBT’nin Fonksiyonel Gözden Geçirmesi  

 Yeni EBT gelişmelerinin fonksiyonel kapsam ve amacının analiz edilmesi 

 EBT ile SCADA, Simülasyon, Gaz Tahmin ve İletişim sistemlerinin analizi 

 EBT bileşenlerinin ve genel Gaz Ticareti Platformu içerisindeki pozisyonunun analizi 

 Yeni EBT’nin fonksiyonalitesindeki eksikliklerin belirlenmesi 

 Yeni EBT’nin İşleyiş Düzenlemeleri gereği sağlaması gereken hizmetleri sunmasının 
sağlanması ve gaz ticareti platformunun ilk uygulama aşamasını oluşturması 

T1.1.2. EBT’nin Teknik Gözden Geçirmesi   

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

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

 Yeni EBT’nin teknik açıdan eksiklerinin belirlenmesi 

 

Çıktıların Tanımı:  Elektronik Bülten Tablosu’nun mevcut Türkiye doğal gaz piyasası gözetilerek gözden 
geçirilmesi ve geliştirilmesi  

 

 

 

 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-2

0.51

0.34

0.85Toplam

Ara Toplam

U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı 0.34

U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı

K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı 0.05

K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı

K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi 0.46

KİLİT UZMANLAR
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Zaman Çizelgesi:  

 

 

Uzmanların Katkıları:   

 

 

5.1.4. D-4. Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve 
Özellikler Raporu 

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T1.2.1. EBT’nin Yeniden Tasarımı  

 EBT’deki eksikleri gidermek üzere yeni tasarımın fonksiyonel gereksinimler itibariyle ifade 
edilmesi 

 

Çıktıların Tanımı:  Elektronik Bülten Tablosu için Türkiye doğal gaz piyasası ile uyumlu olacak şekilde 
fonksiyonel tasarım ve özelliklerin geliştirilmesi  

 

Zaman Çizelgesi:  

 

 

 

 

 

 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-3

1.27

0.55

1.82Toplam

Ara Toplam

U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı 0.45

U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı
0.10

U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı 0.54

K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı 0.05

K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı 0.32

K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi 0.36

KİLİT UZMANLAR
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Uzmanların Katkıları:   

 

 

5.1.5. D-5. Nihai Görev 1 Raporu  

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

Görev 1’de oluşturulan bulgu ve özelliklerin Nihai Rapor’da konsolide edilmesi 

 

Çıktıların Tanımı:  Elektronik Bülten Tablosu için fonksiyonel tasarım ve özelliklerin geliştirilmesi  

 

Zaman Çizelgesi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-4

1.59

0.77

2.36Toplam

Ara Toplam

0.45U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı

0.10U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.23U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı 0.54

K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı 0.46

K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi 0.59

KİLİT UZMANLAR
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Uzmanların Katkıları:   

 

 

5.1.6. D-6. Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu 
(DSER-2)  

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T2.1.1. Türkiye Piyasasının Analizi  

 Fiziksel Altyapı ve Şebekeler 

 Tedarik Konuları (mevcut ve yeni giriş noktaları, depolama kapasiteleri, sıvılaştırılmış doğal gaz 
terminalleri girişleri ile yeni transit yollarının Gaz Ticareti Platformu’na etkilerini içerecek şekilde) 

 Piyasa Kuralları ve Gelişimi  

 Piyasa Katılımcıları 

 Piyasa Açıklığı 

 Tüketim Yapıları 

 Piyasa Düzenlemeleri ve İşleyiş Düzenlemeleri/Prosedürlerine ilişkin BOTAŞ, ETKB ve doğal 
gaz taşıtan organizasyon/dernekleri ile gerçekleştirilecek görüşmeler sonucu belirlenecek 
gelişim öngörüleri ile beklentiler  

 

T2.1.2. Uluslararası Doğal Gaz Piyasalarındaki Uygulama ve Modellerin Özeti  

 Fiyat Oluşumu 

 Ticarete Konu Ürün Tipleri 

 Piyasa Tasarımı (AB ülkelerindeki ihracat ve yeniden ihracat uygulamaları ve kuralları dahil) 

 Piyasa ve Üs Yapısı (üs işlemleri, İngiltere üs modeli) 

 Dengeleme Rejimleri (AB Ticaret Platformları’ndaki günlük dengesizlik işlemleri) 

 Nakliye Koşulları (nakil işlemleri)  

 Şebeke Modelleri (örn. Giriş/Çıkış) 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-5

0.37

0.44

0.81Toplam

Ara Toplam

0.34U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı

0.10U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı

0.05K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

0.09K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı

K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.23K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi

KİLİT UZMANLAR
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 Tedarik Güvenliği (depolama kapasitesi etkileri dahil yöntemler)  

 Ülkeler: İngiltere, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa 

 Taşıtanlar, Tacirler, İşletmeciler ve İletim Sistemi İşletmecileri arasındaki ticari problem çözüm 
teknikleri 

 Liberal piyasalardaki son kullanıcıların (elektrik üretim santralleri, sanayi, mesken, vb.) 
korunmasının sağlanması 

 Sıvılaştırılmış Doğal Gaz terminal ve fiyatlandırma stratejileri 

 Yeraltı depolama sistemleri planlama ve inşa stratejileri ve yer altı depolama için fiyat oluşumu 

T2.1.3. Gaz Ticareti Platformu Sistem ve Yazılımlarının İncelenmesi 

 Aşağıdaki belirtilen alanlarda kullanılan yazılımlar ve sistemler: 

o Belirli enerji borsalarında 

o Tezgahüstü piyasa platformlarında  

o Takas kuruluşlarında 

o Gaz Bildirim Platformları 

o Kapasite ticaretinde 

o Depolama Ticareti 

 Kullanılan teknoloji ve mimarilerin incelenmesi 

 AB ülkeleri İletim Sistemi İşletmecilerinin Ticaret Üssü Yönetim Yazılımları 

 SCADA ve diğer Üçüncü Taraf Yazılımlarına Bağlanan Gaz Ticareti Platformlarının Siber 
Güvenliği 

 

Çıktıların Tanımı: “Türkiye Doğal Gaz Piyasası”, “AB Doğal Gaz Piyasası” ve “AB Gaz Ticareti 
Sistemleri”nin analizi ve raporlanması    

 

Zaman Çizelgesi:  
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Uzmanların Katkıları:  

 

 

5.1.7. D-7. Analiz Raporları: ANR-1 & ANR-2  

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T2.1.4. Türkiye Piyasası Modeli için Analiz ve Gözden Geçirme 

Piyasa gelişimi, fiziksel ve kurumsal kapasite, dengeleme piyasasının etkin şekilde işlemesi için gerekli 
ölçüm altyapısı ihtiyaçlarını dikkate alarak Türkiye için en uygun piyasa modelinin önerilmesi: 

 Dengeleme Mekanizması 

 Ticarete konu Ürünler (Gaz Ticareti Platform’nda yer alacak işlemler, gaz ticaretine ilaveten 
kapasite ticaretine ilişkin kurallar, tek-tip ürünlere ihtiyaç olup olmadığı) 

 Takas ve Uzlaştırma 

 Katılımcı Kategorileri 

 Rol ve Sorumluluklar (ETKB, BOTAŞ ve EPDK’nın Gaz Ticareti Platformu’nun yönetimindeki rol 
ve görevleri ile kontrol ve izleme için oluşturulacak mekanizma) 

 Piyasa İşletim Kuralları (İletim, Depolama, Sıvılaştırılmış Doğal Gaz terminalleri ile 
oluşturulacak Gaz Ticareti Platformu arasındaki ilişkiler) 

 Fiziksel şebeke işlemleri ile sistem işletim süreçleri arasındaki entegrasyon 

 Diğer Piyasalar ya da Şebekeler ile Entegrasyon 

 Kapasite Tahsisatı 

 Ölçüm ve yazılım konularındaki gelişmeler dikkate alınarak gün-öncesi ve gün-içi piyasalarının 
hayata geçirilmesi 

 Sistem entegrasyonu dikkate alınarak doğal gaz değer zincirindeki segmentlere ilişkin 
planlamalar 

 Piyasa birleştirme ve uluslararası piyasalar ile entegrasyon konularına ilişkin ihtiyaçlar da 
dikkate alınarak dengeleme piyasasının planlanması 

 Gaz Ticareti Platformu kapsamında, enerji ticaretinin yanısıra, kapasite ve tahsisat konularına 
ilişkin analizler ve değerlendirmeler 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-6

1.38

0.95

2.33Toplam

Ara Toplam

0.34U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı

0.10U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

0.23U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.28U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

0.23K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı

0.05K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

0.37K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı

0.50K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.23K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi

KİLİT UZMANLAR
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 Tezgahüstü Piyasalar gibi finansal piyasaların geliştirilmesi 

 Ticaret ve bildirim süreçleri de dikkate alınarak EPİAŞ ile bağlantıların oluşturulması 

 

Bir önceki kısımda sunulduğu üzere; aşamalandırılmış bir yol haritasına Analiz Raporları’nda 
(ANR-1 ve ANR-2) yer vermeyi hedeflemekteyiz.   

 

Çıktıların Tanımı:   Hedef Türkiye Doğal Gaz Piyasası Modeli Raporu   

 

Zaman Çizelgesi:  

 

 

Uzmanların Katkıları: 

 

 

5.1.8. D-8. Analiz Raporu: ANR-3   

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T2.1.5. Algoritma Gereksinimlerinin Analizi 

 Aşağıdaki konularda algoritma ve simülasyon modelleri için gereksinimlerin belirlenmesi: 

o Gaz Tüketim Tahminleri (İletim Sistemi İşletmecisi’nin elektrik üretim santralleri, sanayi, 
mesken tüketicilerinin yıllık ve uzun vadeli tüketimlerini tahmin edebilmeleri için) 

o Kapasite Tahsisat ve Paylaşımı 

o İletim Şebekesi Stoğu Hesaplamaları (örn. SIMONE, SPS, vb. yazılımlar) 

o İletim Sistemi İşletmecisinin Uzlaştırma ve Dengesizlik Hesaplamaları 

 Özellikle toplam gaz tüketimi içerisindeki doğal gaz yakıtlı termik santrallerin %40’ın üzerine yer 
tuttuğu ülkelerdeki gaz tüketim tahmin algoritmaları 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-7

1.24

0.85

2.09Toplam

Ara Toplam

0.34U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı

U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

0.23U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.28U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

0.23K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı

0.05K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı

0.50K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.46K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi

KİLİT UZMANLAR
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Çıktıların Tanımı: Türkiye için algoritma ve simülasyon modellerinin belirlenmesi   

 

Zaman Çizelgesi:  

 

 

Uzmanların Katkıları: 

   

 

5.1.9. D-9. Değerlendirme Raporu (AR) 

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T2.1.6. Saha Ziyaretleri Değerlendirme Raporu 

 Saha ziyaretleri esnasında gerçekleştirilecek sunumlar ve görüşmeler 

 Saha ziyaretlerinden elde edilecek izlenimler ve kilit çıkarımlar 

 Türkiye Doğal Gaz Piyasası’na ilişkin çıkarılan dersler ve benzerlikler 

Çıktıların Tanımı:  Saha Ziyaretleri Değerlendirmeleri 

 

Zaman Çizelgesi:  

 

 

 

 

 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-8

1.01

0.68

1.69Toplam

Ara Toplam

0.45U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı

U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

0.23U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı

0.05K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı

0.50K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.46K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi

KİLİT UZMANLAR
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Uzmanların Katkıları:   

 

 

5.1.10. D-10. Nihai İnceleme, Analiz ve Değerlendirme 
Raporu (FSER) 

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

D-6 İnceleme ve Tespit Taslak Raporu’nun Çalıştay-1 sonuçlarını içerecek şekilde finalize 
edilmesi.   

Çıktıların Tanımı: “Türkiye Doğal Gaz Piyasası”, “AB Doğal Gaz Piyasası” ve “AB Gaz Ticareti 
Sistemleri”nin gözden geçirilmesi ve raporlanması 

 

Zaman Çizelgesi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-9

0.69

0.73

1.42Toplam

Ara Toplam

0.45U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı

U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.28U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

0.23K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı

0.05K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı

K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.41K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi

KİLİT UZMANLAR
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Uzmanların Katkıları:   

 

 

5.1.11. D-11. Teknik ve Fonksiyonel Tasarım Taslak 
Raporu (DTFD) 

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T2.2.1. Standart Ticaret Düzenlemeler ve Piyasa Kurallarının Tasarımı   

Aşağıdakilerin dahil olduğu ilgili yönetmelikler ile de gerekli bağlantıları kurarak, ürün tasarımlarını 
(üzerinde mutabık kalınan ürünler) destekleyen teknik ve ticari hüküm ve koşullar: 

 Gün-öncesi piyasası 

 Gün-içi piyasası 

 Sınır ötesi ticaret 

 İkili anlaşmalar 

T2.2.2. Detaylı İş Gereksinimlerinin Belirlenmesi  

 Aşama 1 kapsamındaki Üst Seviye Gereksinimler dokümanında varılan daha detay iş 
gereksinimleri 

 Doğal gazın ulusal ve uluslararası piyasalardaki ticaretini mümkün kılmak adına şeffaf İletim 
Sistemi İşletmecisi işleyişi için altyapı elverişliliğinin değerlendirilmesi 

T2.2.3. Gaz Ticareti Platformu için Fonksiyonel Dizayn Özelliklerinin Belirlenmesi  

Sistem platformunun fonksiyonel bileşenler açısından neleri kapsaması gerektiğinin tanımlanması ve 
belirlenmesi: 

 Ticarete konu ürünler (dengeleme, gün-öncesi piyasası, gün-içi piyasası, sınır ötesi ticaret, ikili 
anlaşmalar) 

 Talimat Akış Yönetimi (Order Flow Management) 

 Talimat Limit Yönetimi (Order Limits Management) 

 Ticari Eşleştirme İşlemleri 

 Fiyat Belirleme ve Yayımlanması 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-10

0.51

0.60

1.11Toplam

Ara Toplam

0.28U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı

U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.32U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

0.23K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı

0.05K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı

K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.23K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi

KİLİT UZMANLAR
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 Katılımcı Kategorileri 

 Takas ve Uzlaştırma 

 Marj Oluşturma 

 Piyasa Raporlaması 

 Fiziki Gaz Bildirimleri 

ile 

 SCADA ve İletişim Sistemleri Arayüzleri 

 Ana Veri Yapısı 

 Kullanıcılara fonksiyonalitenin nasıl tanıtılması gerektiğine dair bilgiler verilecektir 

 Görev 1 bulguları ve yeniden tasarım özellikleri ilgili yerlerde yansıtılacaktır 

 Ticareti gerçekleştirilen ürünlerin kapsamı, Gaz Ticareti Platformu ve yeni EBT’nin 
kapsamlarına göre ayrıştırılacaktır (bu ayrışmanın yukarıda sunulmuş olan üst seviye çözüm 
mimarisine benzemesi beklenmektedir). 

 Sanal noktalar ile aylık uzlaştırmaların gerçekleştirilmesi ve ticaret yetkinlikleri ile piyasa 
katılımcılarıının desteklenmesi 

 Tüm ileri iş süreçlerinin üs işleyişleri, SCADA ve İletim Sistemleri ile tam entegrasyon ve günlük 
dengelemeyi de içerecek şekilde desteklenmesi 

 

Çıktıların Tanımı: Türkiye doğal gaz piyasası modeli için teknik ve fonksiyonel tasarım dokümanının 
hazırlanması 

 

Zaman Çizelgesi:  

 

 

Uzmanların Katkıları: 

 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-11

0.92

0.74

1.66Toplam

Ara Toplam

0.32U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı

0.14U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.28U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı

0.05K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

0.41K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı

K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.46K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi

KİLİT UZMANLAR
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5.1.12. D-12. Nihai Tasarım Gereksinimleri Raporu  

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T2.2.4. GTP için Taslak İşleyiş ve Destekleyici Prosedürler  

 Gaz ticareti platformunun stratejik yönetim süreçlerinin hazırlanması 

 Gözlem ve değerlendirme süreçlerinin tasarımı 

T2.2.5. Teknik Gereksinimlerin Belirlenmesi  

Dört ana teknik gereksinim alanının belirlenmesi; 

 Geliştirme Mimarisi Gereksinimleri   

 Uygulama Mimarisi Gereksinimleri  

 İşlem Mimarisi Gereksinimleri  

 Altyapı Mimarisi Gereksinimleri  

 

Çıktıların Tanımı:  Teknik gereksinimler dokümanının geliştirilmesi 

 

Zaman Çizelgesi:  

 

 

Uzmanların Katkıları:   

 

 

 

 

 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-12

0.92

0.96

1.88Toplam

Ara Toplam

0.54U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı

0.14U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.28U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı

0.05K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

0.41K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı

K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.46K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi

KİLİT UZMANLAR
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5.1.13. D-13. Eğitim ve Kapasite Geliştirme  

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T1.3.1. EBT için Ek Çalıştay   

 Gaz piyasalarındaki elektronik veri platformları 

 İletim, Depolama ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz terminalleri örnekleri 

 Piyasa raporlaması ve kurallara uyum 

T1.3.2 Görev 1 için Ek Saha Ziyareti (İletim Sistemi İşletmecisi Ziyareti, İtalya) 

 SNAM ReteGas, İtalya  

 İtalyan PSV üssü, olgunlaşmasını tamamlamamış üs örneği 

 Başlangıç işleyişi için EEX Milano ziyareti 

T2.3.1 İnceleme ve Tespit Taslak Raporu (DSER-2) üzerine Seminer   

 DSER-2’nin ana ilkelerinin belirlenmesi 

 ETKB, BOTAŞ ve EPDK’dan azami yirmibeş katılımcı ile Ankara’da iki günlük bir seminerin 
gerçekleştirilmesi 

T2.3.2 İnceleme ve Tespit Taslak Raporu (DSER-2) üzerine Çalıştay  

 DSER-2 raporunun paydaşlara sunumu 

 Temel konuların belirtilmesi 

 Paydaşlar ile konsültasyon 

 Ankara’da elli katılımcının beklendiği bir günlük çalıştayın gerçekleştirilmesi 

T2.3.3 Saha Ziyaretleri (3) 

 Misafir olunacak İletim Sistemi ve Üs İşletmecileri ile irtibata geçilmesi ve onların bilgilendirilmesi 

 Gündem ve kapsam üzerinde karşılıklı etkileşim içerisinde çalışılması 

 Proje koordinatörü ile program ve içeriğe dair anlaşılması 

 Saha ziyaretlerine nezaret edilmesi 

 CEGH, Gaspool, NBP ve PRISMA Avrupa Kapasite Ticareti Platformu’nuna kapsamda yer 
verilmesi 

 12 (sırasıyla 8+2+2) kilit BOTAŞ, ETKB, EPDK çalışanının davet edilmesi 

T2.3.4 Gaz Ticareti Platformu tasarımı ve ilişkili piyasa düzenlemeleri üzerine Çalıştay-2  

 DSER-2 raporunun paydaşlara sunumu  

 Temel konuların belirtilmesi 

 Paydaşlar ile konsültasyon 

 Ankara’da üç gün sürecek bir çalıştayın (Çalıştay-2); EPİAŞ, EPDK, ETKB, BOTAŞ ve sektörün 
diğer temsilcileri ile birlikte, Proje Yönlendirme Komitesi üyeleri huzurunda organize edilmesi 

T.2.3.5 Ticaret anlaşmaları/piyasa düzenlemeleri, teknik altyapı ve finansal uygulamaya ilişkin 
Eğitim 

 Eğitim 1L – Şebeke İşleyişine ilişkin AB Düzenleme ve İlkeleri  

 AB Kapasite Tahsisat Mekanizması (CAM), Gaz Ticaretine ilişkin ACER Çerçeve Düzenlemeleri 

 Eğitim 2L – Üs İşleyişi, Elektronik Ticaret, Uluslararası Borsalar ve Uzun Vadeli Gaz Ürünleri 

 Eğitim 3L – Standart ticaret düzenlemeleri, EFET, ISDA 

 Eğitim 4L – Piyasa raporlaması, veri standartları ve veri alışverişi    



 

 

Copyright © 2015 Accenture. Tüm hakları saklıdır  53 

 Eğitim 1T – Gaz platformu yazılımı ve donanımı 

o Ticarete konu ürünler 

o Ticari işlemlerin eşleştirilmesi 

o Fiyat Oluşumu ve yayımlanması 

o Takas ve uzlaştırma 

o Marj Oluşturma 

o Piyasa Raporlaması 

o Fiziki Gaz Bildirimleri 

o Ana Veri Yapısı 

 Eğitim 2T – Teknik ve Operasyonel Kapasite ve Rekabet Düzeyi  

 Eğitim 3T – İletim Sistemi İşletmecisi araçları, dengeleme, tahminler, simülasyonlar, arka-ofis 
ve finansal uygulamalar ile ticari işlemler ile entegrasyon 

 ETKB, BOTAŞ ve EPDK’dan 34 katılımcı ile Ankara’da gerçekleştirilecektir 

 

Çıktıların Tanımı: İlgili doküman ve raporlar takip edecek şekilde saha ziyaretleri, çalıştaylar, seminerler 
ve eğitim seansları  

 

Zaman Çizelgesi:  

 

 

Uzmanların Katkıları:   

 

 
 
 
 
 

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-13

0.83

0.55

1.38Toplam

Ara Toplam

0.32U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı

U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

0.23U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

0.09K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı

0.10K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

0.09K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı

0.23K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.32K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi

KİLİT UZMANLAR
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5.1.14. D-14. Nihai Rapor 

Görev/Alt Görev Tanımları ve Raporun İçeriği:  

T0.3.2. Proje Kapanış  

 Tüm proje hedeflerinin tamamlandığının temin edilmesi 

 Nihai proje çıktılarının ETKB kural ve hedefleri ile örtüştüğünün temin edilmesi  

 Üzerinde anlaşılmış kapsama istinaden tüm sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin 
temin edilmesi   

 Proje Yönlendirme Komitesi ile nihai proje çıktıları üzerinde anlaşılması 

 Proje ofisinin kapatılması 

Çıktıların Tanımı:  Proje kapanış aktiviteleri ve proje ofisinin kapatılması  

 

Zaman Çizelgesi:  

 

 

Uzmanların Katkıları:   

 

 

 

 

  

TAKIM YAPISI, GÖREVLENDİRMELER VE UZMANLARIN KATKILARI

Çıktı Bazında Uzmanların

Katkıları (adam-ay)

No İSİM ROL D-14

2.96

0.82

3.77Toplam

Ara Toplam

0.45U-4 Mehmet Ali Ergul Proje Yönetimi Destek Uzmanı

U-3 Andrea Falciai
Gaz Platformu ve 

İletim Sistemi İşletmecisi Sistemleri Uzmanı

0.23U-2 Paolo Maffeis Piyasa, Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.14U-1 James D. Ghazala Piyasa ve Gaz Ticareti Sistemleri Uzmanı

Ara Toplam

UZMANLAR

0.23K-6 Ogan Köse Piyasa Uzmanı

0.23K-5 Elena Boskov-Kovacs SCADA ve Haberleşme Sistemleri Uzmanı

1.82K-4 Bakatjan Sandalkhan Eğitim Uzmanı

0.09K-3 Michael Merz Gaz Platformu ve Uzlaştırma Sistemleri Uzmanı

0.14K-2 Jan Haizmann Politikalar ve Kurumsal Konular Uzmanı

0.45K-1 Orhan Çıtanak Proje Yöneticisi

KİLİT UZMANLAR
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Bu yayın, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur. Yayının içeriğinin tek 

sorumlusu Danışman olup, Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı iddia edilemez.  

 
  


