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Yasal ve Gizlilik Uyarısı 

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

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

Genel Müdürlüğü (“Müşteri”) tarafından bu belgede belir tilen hizmetlerle ilgili yardım sağlama kabiliyetini geliştirmek üzere kullanı lacaktır. 

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

gerçekleştirilebilir. Bu belge kopyalanamaz ve belgenin teslim edildiği, Accenture tarafından gönderildiği veya Accenture tar afından bir kopyasının paylaşı ldığı kişi dışında ifşa 

edilemez ve dağıtı lamaz. Müşteri açıkça geleceğe yönelik tahmin ve beyanlar da dahil olmak üzere, imada bulunulan, ifade edilen ve Belgede veya başka herhangi bir yazı lı  veya 

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

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

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

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

kullanı lmamalıdır; (iv) belgenin içeriğiyle ilgili herhangi bir yanlışlık, hata veya başlatı labilecek herhangi bir yasal işlem nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.  

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

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

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

olacaktır. 

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

herhangi bir eylem için sorumluluk kabul edilmez. 

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

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

vermemektedir. 

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

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

ima veya iddia edilmemektedir. 

Müşteri; hizmet, çıktı  ve diğer ürünlerin herhangi birinin nası l kullanı lacağı veya Accenture tarafından hizmetleri sonucu or taya konulan öneriler ile ilerlenmesi konularında 

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

Agresör: Bir alış veya satış teklifini kabul eden taraf; 

Alış Teklifi Fiyatı: Bir enstrümanın alış fiyatı;   

AS4: OASIS ebMS 3.0 özelliğinin bir uyum profilidir ve Web servisleri yoluyla işletmeden işletmeye güvenli 

ve veri yükü açısından agnostik doküman paylaşımına yönelik açık bir standart oluşturmaktadır; 

Basamaklandırma: Vadesi gelen üç aylık ve yıllık Vadeli ve Türev Sözleşmelerinin daha kısa vadeli 

eşdeğer sayıdaki sözleşme ile değiştirildiği prosedür. Yeni pozisyonlar orijinal sözleşmelerin nihai 

Uzlaştırma fiyatlarına eşit bir fiyattan açılır; 

Başvuru Sahibi: Gaz Ticareti Alt Platformuna üyelik başvurusunda bulunan bir tüzel kişilik; 

Beklenen Sistem Dengesizliği: Şebekede bir sonraki gaz gününde beklenen ve ilgili kural ve 

düzenlemeler kapsamında hesaplanan ilave doğal gaz gereksinimi veya doğal gaz fazlası;  

Delta: Dayanak varlık fiyatının bir birim değişmesi sonucunda opsiyon priminin ne kadar değişeceğini  

göstermesiEdig@s: Doğal gaz alışı, satışı, taşımacılığı ve depolaması için kullanılan bir Elektronik Veri 

Değişim (EDI) standardı; 

Dengeleme Gazı Fiyatı: Günlük dengesizlik fiyatlarının hesaplanması için kullanılan fiyat; 

Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sistemleri: İşletmecinin talep ve arz tekliflerini toplamak, piyasa 

sonuçlarını belirlemek ve ön bilgileri ve sonuçları sunmak için kullandığı Bilgi Sistemi;  

Dengeleme Gazı Platformu Üyesi Kimlik Kodu: Dengeleme Gazı Platformuna katılan bir üyeyi özel 

olarak tanımlayan alfanumerik kod;  

Dengeleme Gazı Sözleşmesi: Dengeleme gazı alımı için BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi ile bir tedarikçi 

arasında imzalanan sözleşme; 

Dengeleme Gazı: İletim şebekesinin güvenli ve verimli bir şekilde işleyebilmesi amacıyla sistem dengesinin 

sağlanması için, Dengeleme Gazı Sözleşmesinin hükümlerine göre veya taşıtanlara verilecek talimatlar 

yoluyla taşıyıcı tarafından iletim şebekesine verilen doğal gaz; 

Dengeleme Şebeke Yönetmeliği: İletim sistemi işletmecilerinin ve kullanıcılarının sorumlulukları da dahil 

olmak üzere dengeleme gazı kurallarını belirleyen İletim Şebekelerinde Dengeleme Gazı Hakkında Şebeke 

Yönetmeliği; 

Dur Emri (Sınırlı Emir): Bir emtiayı piyasa değeri belirli bir noktaya ulaştığında alma veya satma emri;  

Düşük Ağırlıklı Uygulama: Nispeten daha basit veya daha hızlı olan, veya muadillerine göre daha az 

bileşene sahip bir uygulama; 

Elektronik Bülten Tablosu (EBT): Doğal Gaz piyasasında birincil ve ikincil kapasite ticareti ve miktar 

bildirimi gibi faaliyetleri gerçekleştiren tarafların piyasa hareketlerini takip edebilmeleri için kurulmuş olan, 

Taşıyıcı tarafından işletilen elektronik duyuru panosu; 

EMIR: Avrupa Birliği devletlerinde tezgah üstü türev piyasalarının istikrarını arttırmak için tasarlanan bir AB 

tüzüğü; 

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

algoritması tarafından belirlenen gerçekleşme önceliğine göre sıralandırılması; 

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

için kullandığı elektronik doküman; 

Enstrüman: Gaz Ticareti Platformunda temsil edilen işlem görebilecek bir sözleşme;  

eXRP: EFET tarafından takas kaydı için tasarlanan ve takas aracıları ile borsalar arasında standart bir veri 

formatı tanımlayan standart süreç;  
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FpML: Tezgah Üstü Türev sektörü için bir XML mesajı standardı;  

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

Türkiye’nin yerel  saati itibariyle 07:00’da sona eren ardışık 24 saatlik süre;  

Gaz Ticareti Alt Platformu: Dengeleme Gazı Platformu, Spot İşlemler Platformu ve Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformundan birine karşılık gelen, tamamen elektronik ve takas işlemlerinin yapıldığı organize 

platform;  

Gaz Ticareti Platformu: Türkiye’de doğal gaz teslimi için sürekli spot ve uzun vadeli fiziksel teslimat 

sözleşmeleri yoluyla doğal gaz ticaret hizmetleri sunan, tamamen elektronik ve takas işlemlerinin yapıldığı 

organize piyasa;  

Gerçekleşmezse İptal Et:Piyasaya sunulan bir emrin tamamının gerçekleştirilememesi halinde neredeyse 

hemen tamamının neredeyse hemen iptal edilmesi esasına dayalı yöntem;  

Hacim Birleştirme: Sistem tarafından bir işlem için birkaç bireysel emirdeki mevcut miktarları 

birleştirilmesiyle oluşturulan bir alış-satış işlemi;  

IP (İnternet Protokolü) Adresi: Örneğin internet gibi bir ağda tüm bilgisayarları özel olarak tanımlamak 

için kullanılan özel bir numara;  

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

hattı ve ilgili tesisler;   

İletim Şirketi: İletim faaliyetinde bulunan tüzel kişi; 

İş Günü: Hafta sonları ve tatil günleri hariç olmak üzere Pazartesinden Cumaya (dahil) kadar olan günler;  

İşlem: Gaz Ticaret Alt Platformunda gerçekleştirilen ve ilgili prosedür ve şartnameleri Gaz Ticaret Alt 

Platformu kural ve düzenlemelerinde tanımlanan sözleşme;  

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

EPİAŞ ve Vadeli ve Türev İşlemler Platformu için BİST olarak belirlenen tüzel kişilikler;  

Kabul edilen Alış/Satış Teklifi: Dengeleme Gazı Platformu Üyelerinin, burada belirtilen hükümlere uygun 

olarak belirlenen bir fiyat üzerinden, talep edilen hizmeti alma hakkına sahip olmalarını veya teklif edilen 

hizmeti sunma yükümlülüğünü üstlenmelerini sağlayan teknik açıdan yeterli bir alış/satış teklifi;  

Kalanı İptal Et: Piyasaya sunulan bir emrin mümkün olan kısmının gerçekleştirilmesi,  tamamının 

gerçekleştirilememesi halinde geri kalanının neredeyse hemen iptal edilmesi esasına dayalı yöntem;  

Kayıtlı Raporlama Mekanizması (RRM): Toptan Satış Enerji Piyasasının Bütünlüğü ve Şeffaflığı Tüzüğü  

(REMIT) uyarınca Enerji Düzenleme Kurumları İşbirliği Ajansına (ACER) gönderilmesi gereken işlem ve 

emir verilerinin iletilmesine yönelik bir aracı mekanizma;  

Kullanım Sınırı: Bir veya daha fazla esnek kaynak kullanılarak Gün Öncesi segmentinden veya Gün İçi 

segmentinde işlem görebilecek, azami doğal gaz alım miktarı (satışlar düşüldükten sonra)  veya azami gaz 

satış miktarı (alışlar düşüldükten sonra); 

Kural ve Düzenlemeler: Gaz Ticareti Alt Platformu İşletmecisi tarafından yayınlanan ve üyelik 

anlaşmasından, piyasa kurallarından, piyasa bildirimlerinden ve İşletmecinin piyasa kurallarının 

düzenlemelerine dayalı olarak aldığı diğer kararlardan oluşan belgeler;  

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu: Gaz Ticareti Alt Platformunun Üyelerinin işlemlerinden 

kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin takas, uzlaştırma, teslim ve teminatlandırma işlemlerini 

gerçekleştiren merkezi karşı taraf; 

Microsoft SQL: Microsoft tarafından geliştirilen bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi (RDMS);  

Net Pozisyon: Belirli bir sözleşme için tüm satışların ve alışların dengesi; 

Oracle RAC: Oracle veri tabanı ortamlarında kümeleme ve yüksek elverişlilik için geliştirilen bir yazılım;  
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Otomatik Eşleşme: Aynı enstrüman ve dizi için eşleşen bir alış ve satış teklifi olduğunda bir alış-satış  

işleminin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayan süreç;   

OWASP:  Kuruluşların güvenilebilecek uygulamalar geliştirmelerini, satın almalarını ve kullanmalarını 

sağlamayı amaçlayan bir açık topluluk; 

Ön Yüz (Front-end): Emirlerin girilebileceği ve işlemlerin gerçekleştirilebileceği bir çalışma belgesi 

görüntüsü;  

Piyasa Bildirimi: İşletmeci tarafından Üyeleri ile iletişim amacıyla yayınlanan bir belge;  

Piyasa Emri: Bir emtiayı cari piyasa fiyatından bir an evvel satın almak veya satmak için verilen emir;  

Piyasa Yapıcı: Envanterde tutulan bir finansal enstrüman veya emtia için hem bir alış hem de satış fiyat 

teklifi sunan, likidite sağlayıcı bir şirket veya birey;  

Pozisyon Limiti: Bir yatırımcının altta yatan bir menkul kıymet için tutmasına izin verilen vadeli ve türev 

sözleşmelerinin en yüksek değeri;  

Rezerv Emirler / Gizli Miktar: Daha küçük lotlara bölünmüş tek bir büyük emir;  

SaaS (Hizmet Modeliyle Yazılım): Yazılımın abonelik esasına dayalı olarak lisanslandırıldığı ve merkezi 

sunucuda tutulduğu bir yazılım lisanslandırma ve hizmet modeli; 

SAN: Konsolide ve blok düzeyinde veri deposuna erişim sağlayan bir ağ;  

Satış Teklifi Fiyatı: Bir aracın satış fiyatı;   

Sepet İşlemler: Bir grup menkul kıymeti eşzamanlı olarak satın almaya veya satmaya yönelik verilen emir;  

Sermaye Piyasası Kurulu: Türkiye’de menkul kıymet piyasalarından sorumlu düzenleyici ve denetleyici 

kurum;   

Soğuk Yedek: Sadece ana sistemin arızalandığı durumlarda ikincil (yani yedek) sistemin devreye girdiği 

bir yedekleme yöntemi; 

Sona Erme: Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda işlem görebilecek bir Sözleşmenin vadesi; 

Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemleri: İşletmecinin talep tekliflerini ve arz tekliflerini toplamak, piyasa 

sonuçlarını belirlemek ve ön bilgileri ve sonuçları sunmak için kullandığı Bilgi Sistemi; 

Spot İşlemler Platformu: Spot İşlemler Platformu (Gün Öncesi) ve Spot İşlemler Platformu (Gün İçi) 

segmentlerinden oluşan düzenlemeye tabi doğal gaz piyasası;  

Spread (Maksimum Alım-Satım fiyatı Aralığı): Alış ve satış teklifi arasındaki fark veya kar marjı, ya da iki 

aracın tek bir ekran işleminde eşzamanlı olarak alışı ve satışı;  

Sunucu: Paylaşılan dosyalara ve verilere erişim sağlamak amacıyla başka birçok bilgisayar tarafından 

erişilebilecek şekilde tasarlanmış bir bilgisayar; 

Sürekli İşlem: İşlem seansları sırasında yeni alış/satış tekliflerinin sürekli olarak girildiği, talep teklifleri ile 

arz tekliflerinin otomatik olarak eşleştirilmesine dayanan bir işlem mekanizması;  

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

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

düzenleyen uygulama esasları (olabilecek değişiklik, ilaveler de dahil); 

Tacir: Spot İşlemler Platformunda ve Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda işlem yapmaya yetkili bir kişi; 

Taşıtan: Taşıyıcı ile bir Standart Taşıma Sözleşmesi imzalamış Tedarikçi ve İhracat Şirketi;  

Tatil Gaz Günü: EPİAŞ işlem takviminde tatil gaz günü olarak belirlenen günler;  

Tekbiçimli Kaynak Konum Belirleyicisi (URL): Spesifik bir web sitesinin veya dosyanın internetteki 

adresi; 
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Teklif Noktası: Her bir bölge ile ilişkili olarak, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi tarafından Gün Öncesi 

Segmentinde ve Gün İçi Segmentinde işleme kabul edilen esnek kaynakları kullanabilecek talep teklifleri 

ile arz tekliflerinin kapsadığı miktarın ilgili olduğu teklif noktası;  

Teknik Açıdan Yeterli Alış/Satış Teklifi: Kurallara uygun olarak başarılı bir şekilde doğrulanmış geçerli  

bir alış/satış teklifi;  

Teslimat Dönemi: Vadeli sözleşmelerin altında yatan elektriğin/doğal gazın verileceği/çekileceği dönem;  

Teslimat Günü: Gaz Ticareti Alt Platformunda müzakere edilen sözleşmeye göre gazın teslim edileceği 

gün; 

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

doğal gaz verilmesi veya çekilmesi; 

Toptan Satış Enerji Piyasasının Bütünlüğü ve Şeffaflığı Tüzüğü  (REMIT): Bir yandan içeriden 

öğrenenlerin ticaretini ve piyasa manipülasyonunu önlerken aynı zamanda Avrupa enerji piyasalarının 

şeffaflığını ve istikrarını arttırmak için tasarlanmış AB tüzüğü; 

Uygulama Programlama Arayüzü: Bir bilgisayar sisteminin ve uygulamasının düşük seviyeli 

fonksiyonlarına arayüz sağlayan bir dizi yazılım fonksiyonları;  

Uzlaştırma: Gaz Ticareti Platformunda gerçekleştirilen işlemlerin, Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu 

tarafından yürütülen ödeme işlemleri; 

Üye: “Dengeleme Gazı”, “Spot İşlemler” ve “Vadeli ve Türev İşlemler” platformlarından en az birinde işlem 

yapmaya yetkili bir birey veya tüzel kişi; 

Üyelik Anlaşması: Üye ile İşletmeci arasında yapılan ve Üyenin Gaz Ticaret i Alt Platformu kural ve 

düzenlemelerine uymayı kabul ettiği sözleşme; 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemleri: İşletmecinin talep tekliflerini ve arz tekliflerini 

toplamak, piyasa sonuçlarını belirlemek ve ön bilgileri ve sonuçları sunmak için kullandığı Bilgi Sistemi;  

VPN: Daha az güvenli bir ağ üzerinden şifreli bir bağlantı oluşturan bir teknoloji . 

Yeterlilik Başvurusu Çağrısı (RfQ): Teklife çağrı öncesinde Mülkiyet Sahibi tarafından yayınlanan ve tipik 

olarak projeyi potansiyel teklif sahiplerinin rekabete katılmayı isteyip istemediklerini belirlemelerini 

sağlayacak yeterli  ayrıntıda açıklayan ve “iki aşamalı” bir süreçte veya ön yeterlilik sürecinde Yeterlilik 

Başvurularının talep edilmesinin temelini oluşturan belge; 
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1. GİRİŞ  

İşbu “D11 - Teknik ve Fonksiyonel Tasarım Taslak Raporu (DTFD)”, Accenture tarafından, Katılım Öncesi 

Yardım Aracı (IPA), Enerji Sektörü Teknik Yardım Projesi: EU-IPA12/CS03 “Gaz Ticareti Platformu için 

Tasarım ve Uygulama Planının Oluşturulması Projesi” (Proje) kapsamında Proje Yönetim Komitesi’ne 

sunulmuştur.  

Bu rapor, aşağıda belirtilen raporları ve ana konu başlıklarını dikkate alarak hazırlanmıştır:   

 “D7 Analiz Raporları: ANR-1 & ANR-2” kapsamında önerilen doğal gaz piyasası modeli ve doğal 
gaz liberalizasyon süreci için önerilen yol haritası; 

 “D3 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-1) kapsamında sunulan mevcut EBT’ye 
ilişkin fonksiyonel ve teknik analiz ve SCADA ile birlik te çalışabilirliği ve arayüzleri 

 “D4- Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler Raporu” kapsamında sunulan şeffaflık  
ve kapasite ticareti fonksiyonaliteleri   

 “D6-Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-2)” kapsamında daha önceden sunulan 
bulgular, ve  

 “D9- Değerlendirme Raporları” kapsamında İtalya ve Almanya saha gezilerine ilişkin bulgu ve 

kazanımlar.   

Doğal gaz piyasasına ilişkin tasarımlar, “genelden-detaya” bir karakteristiktedir (yani; politik ve ekonomik 

çerçeveyi analiz ederek başlar); “D6-Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu (DSER-2)” ve “D7 Analiz 

Raporları: ANR-1 & ANR-2” gibi proje kapmsaında hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları, Türkiye 

doğal gaz sektörüne ilişkin analiz ve incelemeleri ortaya koymaktadır.   

Gaz Ticareti Platformu tasarımı, aynı zamanda, “detaydan-genele” bir karakteristiktedir – yani; mevcut  

teknolojiler ve en iyi uygulamalar incelenerek Gaz Ticareti Platformu tasarlanmaktadır. Doğal gaz piyasası 

analizlerinden elde edilen sonuçlar çerçevesinde belirlenen gereksinimler, “D3 – Taslak İnceleme ve 

Değerlendirme Raporu (DSER-1)” gibi raporlar kapsamında Gaz Ticareti Platformu’nun fonksiyonel 

tasarımında girdi ya da kısıt olarak yer almaktadır.   

Bu çerçevede, tasarım çalışmalarında hem mevcut gereksinimler hem de bu rapor kapsamında yapılacak 

diğer varsayımlar kullanılacaktır.   

Önerilen piyasa modeli tasarımı ile başlayan bu “D11 - Teknik ve Fonksiyonel Tasarım Taslak Raporu 

(DTFD)” raporu, Gaz Ticreti Platformu’nun taslak teknik ve fonksiyonel spesifikasyonlarına 

odaklanmaktadır. Gaz Ticareti Platformu, Türkiye’de doğal gaz teslimi için sürekli spot ve uzun vadeli 

fiziksel teslimteslimat sözleşmeleri yoluyla doğal gaz ticaret i hizmetleri sunan, tamamen elektronik ve takas 

işlemlerinin yapıldığı organize bir piyasadır. Bu raporda, doğal gazın ticaretinin yapılacağı merkezi bir 

ticaret platformuna ait bileşenler, kullanılacak enstrümanlar ve arayüzler tanımlanmaktadır. Gaz Ticareti 

Platformu, herbiri farklı amaçlı 3 alt platformdan oluşmaktadır:   

 Dengeleme Gazı Platformu: Şebekedeki giriş ve çıkış miktarlarının sürekli denk olmasını ve  bu 

dengesizliklerin giderilmesi için oluşan maliyetlerin karşılanmasını sağlamak amacında olup, 

BOTAŞ İletim Şirketi tarafından işletilir.   

 Spot İşlemler Platformu: Üyelerin kendi dengesizliklerini asgari seviyeye indirmek üzere etkin, 

güvenilir ve şeffaf şekilde ticaret yapmalarına imkan tanıyan, güvenilir bir referans fiyat oluşumun u 

destekleyen bir platform olup, EPİAŞ tarafından işletilir.   

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu: Üyelerin kendi dengesizliklerini asgariye indirmek üzere 

etkin, güvenilir ve şeffaf şekilde ticaret yapmalarına imkan tanıyan bir platform olup, BİST 

tarafından işletilir.     
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Yukarıda belirtilen 3 platform için de teknik ve fonksiyonel tasarım gereksinimleri ayrı ayrı belirtilmiştir. Bu 

tasarımların birbirinden ayrılabilmesini ve gerekirse tek tek geliştirme amaçlı olarak kullanılabilmesini 

teminen, bu teknik ve fonksiyonel tasarımlar, aşağıdaki başlıklar altında her bir platform için standardize 

şekilde sunulmuştur:   

Şekil 1 Raporun Yapısı   

 

Gaz Ticareti Platformu projesinin ilerleyen aşamalarında bu tasarıma ilişkin detay çalışmalar yapılacak ve  

detaylı tasarım aşaması başlayacaktır. Bu tasarımlar, “D12-Nihai Tasarım Gereksinimleri Raporu” 

çerçevesinde tekrar ele alınacak ve finalize edilecek olup,  daha ilerleyen aşamalarda,  

 Gereksinimler daha net belli oldukça, daha detay şartnamelerin belirlenmesi , 

 İhale ve Teklif Alma Dokümanları hazırlanması, 

 Mevcut ya da geliştirilecek ürün ve teknolojiler arasında eksikliklere ilişkin analiz yapılması,   

amaçlarıyla kullanılabilecektir.   

“D12-Nihai Tasarım Gereksinimleri Raporu” kapsamında, Avrupa doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 

kurumlara yapılan saha ziyaretlerinden elde edilen çıkarımlar da dikkate alınarak, bu tasarım çalışmaları 

tamamlanacaktır. Bu piyasa oyuncusu kurumlar aşağıdaki şekildedir: 

 CEGH (Avusturya doğal gaz üssü, Viyana) 

 E-Control (Avusturya düzenleyici kurumu, Viyana) 

 PRISMA (Avrupa’da doğal gaz kapasitesi ticaretinde lider platform, Leipzig) 

 EFET (European Federation of Energy Traders, Brüksel) 

 Fluxys (Belçika Doğal Gaz İletim Sistemi İşletmecisi) 

Avrupa’daki doğal gaz üssü deneyimleri göstermiştir ki sürekli değişen ve gelişen global ve yerel piyasa 

koşulları nedeniyle, önerilen piyasa kuralları ve ilgili teknik ve fonksiyonel tasarımların, düzenli olarak yeni 

koşullara uyum sağlayacak şekilde güncellenmesi gereklidir.   
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2. VARSAYIMLAR, KISITLAR VE BAĞIMLI KONULAR   

 GlobalVision ile bağlantılı dokümanlardan yapılan resim ve metin alıntıları Trayport şirketinin izni 

ile yapılmıştır. Ancak, Trayport görsellerinin kullanılması, Gaz Ticareti Platformu Bilgi Sistemleri 

için özgün bir yazılım geliştirilmesi ya da farklı bir tedarikçiye ait bir yazılım / sistem kullanılmasını 

engellememektedir.   

 Spot İşlemler Platformu ve Dengeleme Gazı Platfomu ile EBT arasında iletim kapasitesinin 

tahsisine ilişkin entegrasyon sağlanacaktır; ve iletim kapasite tahsis sonuçları, bu platformlardak i 

alış-satış işlemleri senkronize şekilde güncellenecektir.    

 Gaz Ticareti Alt Platformları’nın işletmecilerinin Ulusal Dengeleme Noktasına ticaret bilgisi 

göndermelerine izin verilip EBT ve bu alt platformlar (Dengeleme Gazı Platformu ve Spot İşlemler 

Platformu) arasında gerekli entegrasyon sağlanmalıdır.   

 Bölgesel enerji üssü olma hedefi ile uyumlu olarak, Gaz Ticaret i Platformuna ilişkin kural ve 

uygulamaların, yüksek likiditeye sahip uluslararası doğal gaz piyasaları ile uyumlu olacağı 

varsayılmıştır.    

 Düzenleyici çerçeveye ilişkin belirsizlikler olması ve ilgili kurumlarca gerekli kararların zamanında 

alınamaması durumunda, Danışman, proje planına uygun şekilde çalışmalarına devam edebilmek 

için, Proje Yönlendirme Komitesi ve Proje Yönetim Komitesi ile konsültasyon halinde gereksli 

varsayımları yaparak çalışmalarına devam edecektir.   

 İlk aşama olarak, Gaz Ticareti Platformunun hayata geçirilmesinden sonra, rekabetin artırılması ve 

piyasada likiditenin sağlanması için, ana doğal gaz tedarikçisinin (BOTAŞ Ticaret Şirketi), Piyasa 

Yapıcısı olarak gerekli adımları atması beklenmektedir.   
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3. PİYASA MODELİ ÖNERİSİ  

Raporda yer alan Gaz Ticareti Platformuna ilişkin fonksiyonel ve teknik gereksinimler belirlenirken, doğal 

gaz sektörü liberalizasyon sürecinin temel amaçları  

 doğal gazın kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde  çevreye zarar vermeyecek 

şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması, ve  

 Türkiye’nin bölgesel bir enerji üssü konumuna gelmesi   

olarak kabul edilmiştir.  

“D7 - Analiz Raporları: ANR-1 & ANR-2” kapsamda, yeni piyasa kurallarının aşağıdaki ilkeler ile uyumlu 

olacağı kabul edilmiştir:  

 Arz Güvenliği İlkesi 

 Şeffaf, Öngörülebilir ve Rekabetçi Piyasa Yapısı İlkesi 

 Doğru Fiyat Sinyalleri İlkesi 

Önerilen Piyasa Modeli, 3 ana bileşenden oluşmaktadır:   

 Gaz Ticareti Platformu (GTP): Türkiye’de doğal gaz teslimi için sürekli spot ve uzun vadeli fiziksel 

teslimat sözleşmeleri yoluyla doğal gaz ticaret i hizmetleri sunan, tamamen elektronik ve takas 

işlemlerinin yapıldığı organize piyasalardır. Gaz Ticareti Platformu, farklı amaçlara yönelik 3 alt 

platformdan oluşmaktadır:   

o Dengeleme Gazı Plaformu   

o Spot İşlemler Platformu   

o Vadeli ve Türev İşlemler Platformu   

 Kapasite Tahsis ve Şeffaflık Platformu: Amaç, mevcut kapasitenin piyasa katılımcıları arasında 

şeffaf, adil taraflar arasında ayrım gözetmeyen, optimum ve verimli şekilde tahsis edilmesi ve 

piyasa katılımcılarına şeffaflık sağlamak ve piyasa bilinmezliğini azaltmaktır. Bu fonksiyonu EBT 

karşılayacak olup, “D4- Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler Raporu”  

kapsamında detaylıca açıklanmıştır.     

 Merkezi Takas ve Uzlaştırma Mekanizması: Amaç, piyasa katılımcılarının yükümlülüklerini yerine 

getirememeleri durumunda, katılımcılar arasındaki nakit akışlarının sürdürülebilirliğini sağlamak, 

kreditör konumunda olan katılımcıların alacaklarını garanti altına almak ve böylelikle piyasanın 

güvenilirliğini sağlamaktır.  

Bu rapor kapsamında, Gaz Ticareti Plaformuna ilişkin aşağıdaki alt platformlara ilişkin teknik ve fonkisyonel 

gereksinimlere yer verilmiştir:   

 Dengeleme Gazı Platformu’nun amacı, şebekedeki giriş ve çıkış miktarlarının sürekli denk 

olmasını ve  bu dengesizliklerin giderilmesi için oluşan maliyetlerin karşılanmasını sağlamak tır.   

 Spot İşlemler Platformu’nun amacı, üyelerin kendi dengesizliklerini asgariye indirmek üzere 

etkin, güvenilir ve şeffaf bir şekilde ticaret yapmalarına imkan tanımak ve güvenilir bir referans fiyat 

oluşumunu desteklemektir.   

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu’nun amacı, üyelerin kendi risklerini asgariye indirmek (hedge 

– riskten korunma) üzere etkin, güvenilir ve şeffaf şekilde ticaret yapmalarına imkan tanınmasıdır.   

Her bir platformun farklı İşletmeciler tarafıdan işletilmesi öngörülmüştür:   

 Dengeleme Gazı Platformu’nun BOTAŞ İletim Şirketi tarafından   

 Spot İşlemler Platformu’nun EPİAŞ tarafından  
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 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu’nun BİST (Borsa İstanbul) tarafından  

Şekil 2 Piyasa Modeli Önerisi   

 

Kaynak: Takım Analizi   

Bu şekilde yer alan bileşenlerin aşağıdaki gibi yorumlanması gereklidir:   

 Gaz Ticareti Platformu, tezgahüstü piyasalardaki ticaret faaliyetlerine ilişkin güvenilir fiyat sinyalleri 

gönderecektir. Gelişmiş piyasalarda, doğal gaz ticaretinin büyük ölçüde tezgahüstü piyasalarda 

yapıldığını dikkate aldığımızda, piyasa katılımcılarının bu fiyat sinyallerini organize, şeffaf doğalgaz 

piyasalarından almasının önemli olduğu görülmektedir.   

 BOTAŞ İletim Şirketi, dengeleme gazı ihtiyaçlarını, kurulup yeterli likiditeye ulaşmasını takiben 

Spot İşlemler Plaformu’ndaki standart ürünlerin alım-satımı ile karşılayacaktır.    

 Spot İşlemler Plaformu’nun kurulması ve yeterli likiditeye ulaşmasından önce, BOTAŞ İletim Şirketi, 

doğal gaz alım-satım ihtiyaçlarını, kurulacak olan Dengeleme Gazı Platformu üzerinde standart 

ürünlerin alım-satımı ile karşılayacaktır.   

 Gaz Ticareti Platformu, piyasa katılımcılarının kredi limitlerine göre ticari işlem yapmalarına izin 

verecek ya da engelleyecek olan ve merkezi karşı-taraf olarak faaliyet göstermek suretiyle 

piyasadaki karşı-taraf riskini ortadan kaldıran Merkezi Takas ve Uzlaştırma Mekanizması ile de 

desteklenecektir.   

 Gaz Ticareti Platformu ve tezgah üstü piyasalardaki ticaret işlemlerine ilişkin ticari bilgiler, halen 

BOTAŞ İletim Şirketi bünyesindeki EBT’nin bir parçası olan Ulusal Dengeleme Noktası’na 

iletilecektir.   

 EBT, ilk etapta birincil ve ikincil kapasite ticaret i platformu olarak faaliyet gösterecek, ve daha sonra 

PRISMA ile birleşme ihtimali olacaktır – bu durumda, “D4- Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel 
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Tasarım ve Özellikler Raporu”  kapsamında açıklandığı üzere üyelerin kapasite alım-satımı 

yapmaları mümkün olacaktır.   

 Spot İşlemler Platformu ve Dengeleme Gazı Platfomu ile EBT arasında iletim kapasitesinin 

tahsisine ilişkin entegrasyon sağlanacaktır; ve iletim kapasite tahs is sonuçları, bu platformlardak i 

alış-satış işlemleri senkronize şekilde güncellenecektir.       

Ticaret işlemlerinin, özellikle de Dengeleme Gazı Platfomu, Spot İşlemler Platformu ve Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformu standart ürünlerinin, sonuçlandırılması, GTP üzerinden ticaret yapılmasına ve ticaret 

işlemlerinin kaydına ilişkin kurallar çerçevesinde sağlanır.   

Şekil 3 Ticaret İşlemleri için Önerilen Sözleşme Seçenekleri   

 

Kaynak: Takım Analizi  

Ürünler, özelliklerine göre 3 ana başlık altında toplanabilir:   

 El Değiştirmesi Mümkün Olmayan Uzun Vadeli Sözleşmeler (diğer bir deyişle, uzun vadeli 

mevcut sözleşmeler), doğaları gereği fiziksel sözleşmeler olup, Türkiye doğal gaz piyasının oldukça 

büyük bir kısmını temsil etmektedirler. Bu sözleşmelerin piyasada payının, diğer Avrupa ülkelerinde 

olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda ciddi ölçüde azalması beklenmektedir.   

 Ticareti Yapılabilir Sözleşmeler, borsa ya da tezgah üstü piyasalarda ticareti yapılabilen 1 yıla 

kadar (daha sonraki  +4 yıl da mümkün) süreli spot ve vadeli sözleşmeleridir. Bu sözleşmeler, hem 

finansal hem de fiziksel olarak uzlaştırılabilir.   

 Piyasa İhaleleri, BOTAŞ İletim Şirketi tarafından, sistemi dengeleme amaçlı olarak, gün öncesi, 

gün içi ve gün sonrası için yürütülen Dengeleme Gazı Platformundaki ihaleleri kapsamaktadır.  

Dengeleme Gazı Platformu, ticaretin yapılabildiği piyasa gelişimi sürecinin ilk adımıdır.   
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4. DENGELEME GAZI PLATFORMU 

4.1. Piyasa Kuralları  

4.1.1. Yasal Dayanak ve Roller  

Dengeleme Gazı Platformuna kabul ve platformun kullanımı, BOTAŞ İletim Sistemi  İşletmecisi tarafından 

hazırlanacak ve EPDK tarafından onaylanarak yayınlanacak ilgili yönetmelikte tanımlanan gereksinimlere 

tabi olacaktır. 

EPDK tarafından düzenlenen ve onaylanan platform koşullarına dayalı olarak,  BOTAŞ İletim Sistemi  

İşletmecisi Dengeleme Gazı Platformunun Taşıtanlar arasında tarafsızlık, şeffaflık ve rekabet ilkelerine 

uygun olarak düzgün bir şekilde işleyişini sağlamak amacıyla ilgili kurallara ve düzenlemelere uyumu 

sağlayacaktır. Bu amaçla, BOTAŞ İletim Sistemi  İşletmecisi üyelerden Dengeleme Gazı Platformundak i  

işlemleri ile ilgili bilgi ve belgeler talep edebilir ve üyeleri toplantıya davet edebilir.  

4.1.2. Kabul  

4.1.2.1. Kabul Şartları  

İşletmeci, Dengeleme Gazı Platformu Üyelerinin Dengeleme Gazı Platformuna kabul için istenen 

gereksinimleri karşılayıp karşılamadıklarını düzenli olarak doğrulayacaktır. Bu amaçla, İşletmeci ek teminat 

ve destekleyici dokümanlar talep edebilir veya daha önce sunulmuş olan dokümanların güncellenmesini 

isteyebilir.  

Üyeler, Dengeleme Gazı Platformuna kabul için gerekli verilerde ve bilgilerde bir değiş ikliğe yol açabilecek 

koşul değişikliklerini gerçekleştikleri andan itibaren mümkün olan en kısa süre içinde ve her halükarda en 

geç üç iş günü içerisinde İşletmeciye bildirmekle yükümlüdür. 

İşletmeci, kendisine Dengeleme Gazı Platformu Üyeleri tarafından gönderilen bildirimlere dayalı olarak 

Dengeleme Gazı Platformu Üyeleri listesini güncelleyecek ve bu listede meydana gelen değişiklikleri 

İşletmecinin web sitesinde yayınlayarak EPDK'ya bildirecektir.  

Üyenin Dengeleme Gazı Platformunun teknik donanımları hakkındaki kural ve düzenlemelerde belirtilen 

gereksinimlere uygun BT sistemlerinin olması halinde, Dengeleme Gazı Platformuna bağlantıya ilişkin 

teknik gereksinimler karşılanacaktır. İşletmecinin bu düzenlemelere uyum durumunu yerinde kontrol 

etmesine izin verilecektir. 

4.1.2.2. Yetkili Temsilciler  

İşletmeci, EPDK tarafından onaylanmış bir başvuru sürecini takip edecektir.  

Başvuru sürecinde, İşletmeci üyelik koşullarını ve üyelik başvurusunda bulunabilmek için istenen 

dokümanların bir listesini belirleyecektir. İşletmeci tüm Dengeleme Gazı Platformu başvuru sahiplerini aynı 

şekilde ve eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin değerlendirecektir.  Sunulan belgelerin uygunluk 

durumu kontrol edildikten sonra, İşletmeci başvurunun onay veya ret durumunu (ret gerekçeleri ile birlikte) 

başvurunun alındığı tarihten itibaren onbeş takvim günü içerisinde başvuru sahibine bildirir.  Bu tebligat 

İşletmeci tarafından belirlenecek ve EPDK tarafından onaylanacak yöntemlere uygun olarak ve süre 

sınırları içerisinde yapılır.  

Eksik veya uygun olmayan belge halinde, İşletmeci daha sonra belirlenecek olan Dengeleme Gazı 

Platformu kural ve düzenlemelerini takip eder. İşletmeci Dengeleme Gazı Platformu kural ve 

düzenlemelerinde belirlenen sebeplerle üyelikleri askıya alabilir.  Kabul süreci, platform kuralları ve askıya 

alma kuralları EPDK tarafından onaylanmalıdır.  
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Kabul sonrasında, başvuru sahibi Dengeleme Gazı Platformu üyesi statüsünü alır ve bu durum İşletmecinin 

web sitesinde yayınlanarak EPDK'ya bildirilir.  

4.1.2.3. Dengeleme Gazı Platformu Üyelerinin Listesi  

Dengeleme Gazı Platformuna üye olarak kabul edilen taraflar Dengeleme Gazı Platformu Üyeleri listesine 

dahil edilir. Bu liste İşletmeci tarafından oluşturularak tutulur ve İşletmecinin web sitesinde yayınlanır. 

Dengeleme Gazı Platformu Üyeleri listesi her bir üye için aşağıdaki verileri içerir: 

 Üyelerin İşletmeci tarafından verilen kimlik kodu; 

 Soyadı ve adı, şirket adı veya tescilli adı, ikametgahının veya kayıtlı ofisinin bulunduğu yer, vergi 

numarası, KDV numarası, faks ve telefon numaraları, e-posta adresleri, haberleşme için irtibat 

sorumluları,  irtibat bilgileri; 

 Dengeleme Gazı Platformu Üyesinin durumu: kabul edildi, aktif, askıya alındı, ihraç talebi 

beklemede, ihraç edildi; 

 varsa, depolama hizmetleri yetkisi; 

 UDN kodu; 

 varsa, üyenin alım/satım teklifi vermeye yetkili olduğu teklif noktalarının tanımlama kodu; 

İşletmeci üyelere ilişkin aşağıdaki verileri ve bilgileri web sitesinde yayınlayacaktır: 

 soyadı ve adı, şirket adı veya tescilli adı; 

 ikametgahının veya kayıtlı ofisinin bulunduğu yer. 

Her üye, verilerinin İşletmeci Web Sitesinde yayınlanmasını onaylanan Dengeleme Gazı Platformu Üyeleri 

listesinde yer alan kendi verilerine ve bilgilerine erişebilir. 

4.1.3. İşlemler  

Dengeleme Gazı Piyasası aşağıdakilerden oluşur: 

 (i)Dengeleme Gazı Platformu üyelerinin esnek kaynaklardan arz tekliflerini ve talep tekliflerini 

girebilecekleri Gün Öncesi Segmenti ve Gün İçi Segmenti. Bu segmentte, İşletmeci, artık 

dengeden sorumlu taraf olarak, her bir seansta tek bir talep teklifi veya tek bir arz teklifi sunarak, 

beklenen sistem dengesizliğini kapatmak için ihtiyaç duyduğu esnek kaynakları satın alabilir.  Gün 

Öncesi Segmentinin ve Gün İçi Segmentinin işletilmesi amacıyla,  bir veya daha fazla esnek kaynak 

türüne karşılık gelen satış teklifi noktalarının yer alacağı bir veya daha fazla bölge (varsa) 

tanımlanır ve her bir bölge için İşletmeci gerekli olduğunda ilgili kullanım sınırlarını belirleyebilir.   

 (ii)Yetkili üyelerin depoda tutulan gaz için talep teklifleri ile arz tekliflerini girecekleri Gün Sonrası 

Segmenti. Bu segmentte, İşletmeci, artık dengeden sorumlu taraf olarak, her bir seansta, genel 

sistem dengesizliğinin negatif olması (piyasada fazla olması) halinde tek bir alış teklifi, genel sistem 

dengesizliğinin pozitif olması (piyasada açık olması) halinde ise tek bir satış teklifi sunarak, genel 

sistem dengesizliğini gidermek için ihtiyaç duyduğu  depolama kaynaklarını satın alabilir.  

Dengeleme Gazı Platformundaki tüm işlemler ihale-ticaret mekanizması kapsamında gerçekleşir.  İşletmeci,  

esnek kaynaklar veya depolamada tutulan doğal gaz kaynakları için üyeler tarafından sunulan talep 

tekliflerini ve arz tekliflerini toplar ve Dengeleme Gazı Platformu sonuç larını belirler. Dengeleme Gazı 

Platformunda, miktarlar ve ilgili birim fiyatları doğal gaza ilişkindir. 

Dengeleme Gazı Platformunda gerçekleştirilen doğal gaz alım ve satım sözleşmelerinde, İşletmeci üyeler 

için karşı taraf olarak hareket eder. 

Dengeleme Gazı Piyasa Segmentlerinin açılış ve kapanış saatleri ilgili kural ve düzenlemelerde belirlenir.  
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Dengeleme Gazı Platformunun Gün Öncesi Segmentinin ve Gün İçi Segmentinin seansı günlük bazda 

gerçekleştirilir ve cari gaz günü ile seans kapanışından hemen sonraki gaz günü kapsar. 

Gün Öncesi Segmentinin ve Gün İçi Segmentinin her bir seansında, üyeler, dengeleme kullanıcıları 

sıfatıyla,  İşletmeci tarafından bildirilen satış teklifi noktaları bakımından talep tekliflerini ve arz tekliflerini 

girerler. 

Gün Sonrası Segmentinin her bir seansında, üyeler, yetkili kullanıcı sıfatıyla, İşletmeci tarafından bildirilen 

depoda tutulan doğal gaz kaynakları bakımından talep tekliflerini ve arz tekliflerini girerler. 

4.1.3.1. Dengeleme Gazı Piyasasının Gün Öncesi Segmenti ve Gün İçi Segmenti  

4.1.3.1.1. Dengeleme Gazı Platformu Üyeleri Tarafından Alış ve Satış Tekliflerinin 

Sunulması  

İşlem seansı sırasında, üyeler prosedürlere uygun olarak alış/satış tekliflerini sunar. Alış/satış teklifleri 

asgari olarak aşağıdaki verileri içerir: 

 alış/satış teklifini sunan üyenin kimlik kodu; 

 alış/satış teklifinin sunulduğu seansın tanımlama kodu; 

 alış/satış teklifinin ait olduğu satış teklifi noktasının tanımlama kodu; 

 alış/satış teklifinin türü (talep teklifi/arz teklifi); 

 sunulan miktar; 

 sunulan miktarın birim fiyatı; 

 ilgisine göre, sunulan doğal gaz miktarının UDN’daki teslimat gaz günü. 

Talep tekliflerinde ve arz tekliflerinde belirtilen miktarlar sadece pozitif değerlere sahip olmalıdır . 

Üyeler belirli bir fiyatı olmayan alış/satış teklifleri giremezler. Fiyatlar sadece sıfıra eşit veya sıfırdan daha 

yüksek değerlere sahip olabilir. 

Seansın sonucunun kesinleştirilebilmesi için, sunulan alış/satış tekliflerinde yapılan değişiklikler, İşletmeci 

tarafından tanımlanan maliyet fonksiyonları uygulanarak aynı alış/satış tekliflerine yansıtılır. 

Üyeler basit, çoklu veya önceden tanımlanmış alış/satış teklifleri sunabilir. Daha ayrıntılı olarak belirlenecek 

kurallarda ve düzenlemelerde, bir çoklu alış/satış teklifini oluşturan azami basit alış/satış teklifi sayıs ı ile 

teslimat gününün alış/satış tekliflerinde belirlenebileceği bölgeler ile ilgili olarak sunulan önceden 

tanımlanmış alış/satış tekliflerinin teslimat günü belirlenir. Seans sonucunun belirlenebilmesi için,  her 

bir çoklu  alış/satış teklifi bir basit alış/satış teklifleri dizisi olarak kabul edilir.  

Önceden tanımlanmış bir alış/satış teklifi, ancak üyenin aynı seans içinde aynı imzaya sahip ve önceden 

tanımlanmış alış/satış teklifinin ait olduğu aynı teklif noktası için sunulan bir alış/satış teklifi s unmamış 

olması halinde sonuçların belirlenmesine katkıda bulunur. 

Eğer belirli bir teklif noktası için; 

 bir üye belirli bir seans içinde önceden talep teklifleri sunmuş ise, o üye aynı teklif noktası için daha 

önce sunulmuş talep teklifleri ile eşit veya daha yüksek fiyatta arz teklifi sunamaz ; 

 bir üye belirli bir seans içinde önceden arz teklifleri sunmuş ise, o üye aynı teklif noktası için daha 

önce sunulmuş arz teklifleri ile eşit veya daha yüksek fiyatta talep teklifi sunamaz . 

Seans sonucunun belirlenebilmesi için,  talep tekliflerinde veya arz tekliflerinde belirtilen miktarlar kısmen 

de kabul edilebilir. 

Geçerli bir alış/satış teklifi, ihale seansının sonuna kadar yeni bir alış/satış teklifi ile değiştirilebilir.  



 

 

 
10 

Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır. 

 

Geçerli bir satış teklifi, ihale seansının sonuna kadar geri çekilebilir. 

4.1.3.1.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Onaylanması  

İşletmeci üyeler tarafından sunulan alış/satış tekliflerinin geçerliliğini aşağıdaki hususların sağlanması  

bakımından kontrol eder: 

 üyenin alış/satış teklifi alındıktan sonra Dengeleme Gazı Platformu üyeliğinin askıya alınmamış 

olması; 

 alış/satış teklifinin ilgili usullere uygun olarak sunulmuş olması; 

 alış/satış teklifinin “4.1.3.1.1. Dengeleme Gazı Platformu Üyeleri Tarafından Alış ve Satış 

Tekliflerinin Sunulması ” maddesinde belirtilen tüm verileri içermesi ve ilgili maddede  belirtilen fiyat 

sınırlamalarına uygun olması. 

İşletmeci, alış/satış tekliflerinin geçerliliğini belirlenen süre sınırları içerisinde doğrular. 

Üyeler tarafından sunulan ve geçerliliği doğrulanan arz teklifleri, artan fiyat sırasına göre sıfır fiyatlı tekliften 

başlayarak en yüksek fiyatlı teklife doğru sıralanır. 

Üyeler tarafından sunulan ve geçerliliği doğrulanan talep teklifleri, azalan fiyat sırasına göre en yüksek 

fiyatlı tekliften başlayarak sıfır fiyatlı teklife doğru sıralanır.  

Üyeler tarafından sunulan iki veya daha fazla alış/satış teklifinin aynı fiyata sahip olması halinde, bunlar 

girildikleri zamana göre sıralanır. Diğer alış/satış teklifleri ile aynı fiyata sahip olan önceden tanımlanmış 

alış/satış teklifleri asgari zaman önceliğine sahiptir.  İki veya daha fazla önceden tanımlanmış alış/satış 

teklifinin aynı fiyata sahip olması halinde, bunlar girildikleri zamana göre sıralanır. 

4.1.3.1.3. Seans Sonucu  

İşletmeci, kabul edilen alış/satış tekliflerini ve ilgili işlem fiyatını belirler. 

İşletmeci üyeler tarafından girilen teknik açıdan yeterli alış/satış tekliflerini kabul edecek ve ilgili işlem 

fiyatlarını aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir: 

 kullanım sınırlarının karşılanması ve kabul edilen arz tekliflerinin doğal gaz miktarının kabul edilen 

talep tekliflerinin doğal gaz miktarına eşit olması kaydıyla, ortaya çıkan işlemlerin net değerinin 

maksimum değer olması; 

 kullanım sınırlarının karşılanması kaydıyla, bileşik alış teklifleri kapsamındaki miktarların her bir 

bölgedeki işlem fiyatının, bölgedeki doğal gaz talebinde bir artış sağlamanın en düşük maliyetine 

karşılık gelen ve aşağıdaki alış/satış tekliflerinin kabul edildiği fiyata eşit olması: teklif fiyatı işlem 

fiyatından düşük olan tüm arz teklifleri ile sadece fiyatı aynı fiyattan daha yüksek olmayan arz 

teklifleri; ve teklif fiyatı işlem fiyatından daha yüksek olan tüm talep teklifleri ile sadece fiyatı aynı 

fiyattan daha düşük olmayan talep teklifleri. 

Bu amaçlar bakımından, işlemlerin net değeri, kabul edilen talep tekliflerinin toplam değeri ile kabul edilen 

satış tekliflerinin toplam değeri arasındaki fark anlamına gelir.  Bu toplam değerler, kabul edilen her bir 

alış/satış teklifinde belirtilen doğal gaz miktarının veya kısmi olarak kabul edilen alış/satış teklifleri 

durumunda kabul edilen doğal gaz miktarının aynı alış/satış teklifi ile ilişkili fiyat üzerinden değerlemesinin 

yapılması yoluyla belirlenir. 

Aynı fiyata ve kabul edilen alış/satış teklifleri arasında en düşük fiyat önceliğine sahip alış/satış tekliflerinin 

kısmi olarak kabul edilmesi halinde, bu alış/satış teklifleri, kapsadıkları miktar ile orantılı bir miktar için  

kotaları oranında dağılım (pro quota) kriterine dayalı olarak kabul edilir. 

4.1.3.1.4. Sonuçların Bildirilmesi  

İşletmeci, belirlenen süre sınırları içinde, ilgili usuller kapsamında kabul edilen alış/satış tekliflerini ve ilişkili 

işlem fiyatlarını tespit eder ve her bir bölge için aşağıdakileri belirler: 
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 kabul edilen arz tekliflerinin ve talep tekliflerinin işlem fiyatı; 

 kabul edilen talep tekliflerinin ve arz tekliflerinin toplam doğal gaz miktarları; 

 talep eğrisi ve arz eğrisi. 

İşletmeci, belirlenen süre sınırları içinde, asgari olarak aşağıdaki verileri belirterek her bir bölgenin 

sonuçlarını yayınlar: 

 işlem fiyatı; 

 kabul edilen talep tekliflerinin ve arz tekliflerinin toplam doğal gaz miktarları; 

 talep eğrisi ve arz eğrisi. 

İşletmeci, belirlenen süre sınırları içinde,  Gün Öncesi Segmentine ve Gün İçi Segmentine alış/satış teklifi 

giren her bir üyeye sadece aşağıdaki alış/satış teklifleri için bildirimde bulunur: 

 Sunulan ve kabul edilen alış/satış teklifleri ile birlikte kabul edilen doğal gaz miktarları; 

 Doğrulamalar sırasında geçersiz veya teknik açıdan yetersiz oldukları tespit edildiğinden dolayı 

reddedilen alış/satış teklifleri ile birlikte geçersiz ve yetersiz bulunmalarının gerekç eleri.  

İşletmecinin, bir seansın yürütülmesi için gerekli olan verilerin ve bilgilerin tanımlanması, derlenmesi,  

yüklenmesi ve işlenmesi faaliyetlerinde maddi bir hata yaptıklarını tespit etmesi halinde, maddi hatalar 

verileri ilgilendiriyor ise İşletmeci söz konusu seansı iptal eder ve alış/satış tekliflerinin girilmesi için seansı 

yeniden açar. Her halükarda, İşletmeci iptal edilen seans ile aynı gün içerisinde sonuçları yeniden belirler.  

İşletmeci üyeleri bu hususta derhal bilgilendirir.  

4.1.3.1.5. Dengeleme Gazı Piyasasının Gün Sonrası Segmenti  

4.1.3.1.6. Dengeleme Gazı Platformu Üyeleri Tarafından Alış ve Satış Tekliflerinin 

Sunulması  

İşlem seansı sırasında üyeler alış/satış teklifleri sunarlar. Alış/satış teklifleri asgari olarak aşağıdaki verileri 

içerir: 

 alış/satış teklifini sunan üyenin kimlik kodu;  

 alış/satış teklifinin sunulduğu seansın tanımlama kodu;  

 alış/satış teklifinin türü (talep teklifi/arz teklifi); 

 sunulan miktar -önceden tanımlanmış alış/satış teklifleri haricinde; 

 birim fiyat; 

 alış/satış teklifinin ilgili olduğu depolama şirketinin kodu; 

 eğer bir önceden tanımlanmış alış/satış teklifi sunulmuş ise,  önceden tanımlanmış alış/satış 

teklifinin özellikleri. 

Talep tekliflerinde ve arz tekliflerinde belirtilen miktarlar, sadece pozitif değerlere sahip olmalıdır. 

Üyeler belirli bir fiyatı olmayan alış/satış teklifleri giremezler. Talep teklifleri ve arz teklifleri ilke ilişkili fiyatlar 

sadece sıfıra eşit veya sıfırdan daha yüksek değerlere sahip olabilir.  

Üyeler basit, çoklu veya önceden tanımlanmış alış/satış teklifleri sunabilir. Bir çoklu alış/satış teklifini 

oluşturan azami basit alış/satış teklifi sayısı ilgili kural ve düzenlemelerde belirlenecektir. Seans sonucunun 

belirlenebilmesi için, her bir çoklu alış/satış teklifi bir basit alış/satış teklifleri dizisi olarak kabul edilir. 

Önceden tanımlanmış alış/satış teklifleri belirli bir fiyatla ve miktar belirtilmeksizin sunulur. Önceden 

tanımlanmış arz teklifleri ve talep teklifleri ile ilişkili fiyat sadece sıfır veya sıfırdan büyük değere sahip 

olabilir. 
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Önceden tanımlanmış alış/satış teklifleri, ancak aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması halinde seans 

sonucunun belirlenmesine katkıda bulunur. 

Eğer bir üye; 

 belirli bir seans içinde önceden talep teklifleri sunmuş ise, o üye aynı teklif noktası için daha önce 

sunulmuş talep teklifleri ile eşit veya daha yüksek fiyatta arz teklifi sunamaz ; 

 belirli bir seans içinde önceden arz teklifleri sunmuş ise, o üye aynı teklif noktası için daha önce 

sunulmuş arz teklifleri ile eşit veya daha yüksek fiyatta talep teklifi sunamaz . 

Seans sonucunun belirlenebilmesi için, talep tekliflerinde veya arz tekliflerinde belirtilen  miktarlar kısmen 

de kabul edilebilir. 

Geçerli bir alış/satış teklifi, ihale seansının sonuna kadar yeni bir alış/satış teklifi ile değiştirilebilir.  

Geçerli bir alış/satış teklifi, ihale seansının sonuna kadar geri çekilebilir. 

4.1.3.1.7. Alış ve Satış Tekliflerinin Geçerliliğinin Onaylanması  

İşletmeci üyeler tarafından sunulan alış/satış tekliflerinin geçerliliğini aşağıda hususların sağlanması  

bakımından kontrol eder: 

 üyenin alış/satış teklifi alındıktan sonra Dengeleme Gazı Platformu üyeliğinin askıya alınmamış 

olması; 

 alış/satış teklifinin ilgili usullere uygun olarak sunulmuş olması;  

 alış/satış teklifinin “4.1.3.1.1. Dengeleme Gazı Platformu Üyeleri Tarafından Alış ve Satış 

Tekliflerinin Sunulması ” maddesinde belirtilen tüm verileri içermesi ve ilgili maddede  belirtilen fiyat 

sınırlamalarına uygun olması. 

İşletmeci, alış/satış tekliflerinin geçerliliğini belirlenen süre sınırları içerisinde doğrular.  

Üyeler tarafından sunulan ve geçerliliği doğrulanan arz teklifleri, artan fiyat sırasına göre sıfır fiyatlı tekliften 

başlayarak en yüksek fiyatlı teklife doğru sıralanır.  

Üyeler tarafından sunulan ve geçerliliği doğrulanan talep teklifleri, azalan fiyat sırasına göre en yüksek 

fiyatlı tekliften başlayarak sıfır fiyatlı teklife doğru sıralanır. 

Üyeler tarafından sunulan iki veya daha fazla alış/satış teklifinin aynı fiyata sahip olması halinde, bunlar 

girildikleri zamana göre sıralanır. Diğer alış/satış teklifleri ile aynı fiyata sahip olan önceden tanımlanmış 

alış/satış teklifleri asgari zaman önceliğine sahiptir. İki veya daha fazla önceden tanımlanmış alış/satış 

teklifinin aynı fiyata sahip olması halinde, bunlar girildikleri zamana göre sıralanır. 

4.1.3.1.8. Seans Sonucu  

İşletmeci, kabul edilen alış/satış tekliflerini ve ilgili işlem fiyatını belirler. 

İşletmeci, üyeler tarafından girilen teknik açıdan yeterli alış/satış tekliflerini kabul edecek ve ilgili işlem 

fiyatlarını aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir:  

 kullanım sınırlarının karşılanması ve kabul edilen arz tekliflerinin doğal gaz miktarının kabul edilen 

talep tekliflerinin doğal gaz miktarına eşit olması kaydıyla, ortaya çıkan işlemlerin net değerinin 

maksimum değer olması; 

 kullanım sınırlarının karşılanması kaydıyla, bileşik alış/satış teklifleri kapsamındaki miktarların 

işlem fiyatının, doğal gaz talebinde bir artış sağlamanın en düşük maliyetine karşılık gelen ve 

aşağıdaki alış/satış tekliflerinin kabul edildiği fiyata eşit olması: teklif fiyatı işlem fiyatından düşük 

olan tüm arz teklifleri ile sadece fiyatı aynı fiyattan daha yüksek olmayan arz teklifleri; ve teklif fiyatı 

işlem fiyatından daha yüksek olan tüm talep teklifleri ile sadece fiyatı aynı fiyattan daha düşük 

olmayan talep teklifleri. 
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Bu amaçlar bakımından, işlemlerin net değeri, kabul edilen talep tekliflerinin toplam değeri ile kabul edilen 

satış tekliflerinin toplam değeri arasındaki fark anlamına gelir. Bu toplam değerler, kabul edilen her bir 

alış/satış teklifinde belirtilen doğal gaz miktarının veya kısmi olarak kabul edilen alış/satış teklifleri 

durumunda  kabul edilen doğal gaz miktarının aynı alış/satış teklifinde belirtilen fiyat üzerinden 

değerlemesinin yapılması yoluyla belirlenir. 

Aynı fiyata ve kabul edilen alış/satış teklifleri arasında en düşük fiyat önceliğine sahip alış/satış tekliflerinin 

kısmi olarak kabul edilmesi halinde, bu alış/satış teklifleri, kapsadıkları miktar ile  orantılı bir miktar için  

kotaları oranında dağılım (pro quota) kriterine dayalı olarak kabul edilir.  

4.1.3.1.9. Sonuçların Bildirilmesi  

İşletmeci, belirlenen süre sınırları içinde, kabul edilen alış/satış tekliflerini ve ilişkili işlem fiyatlarını tespit 

eder ve aşağıdakileri belirler: 

 kabul edilen arz tekliflerinin ve talep tekliflerinin işlem fiyatı; 

 kabul edilen talep tekliflerinin ve arz tekliflerinin toplam doğal gaz miktarları; 

 talep eğrisi ve arz eğrisi. 

İşletmeci, belirlenen süre sınırları içinde, asgari olarak aşağıdaki verileri belirterek sonuçları yayınlar:  

 işlem fiyatı; 

 kabul edilen talep tekliflerinin ve arz tekliflerinin toplam doğal gaz miktarları; 

 talep eğrisi ve arz eğrisi. 

İşletmeci, belirlenen süre sınırları içinde, Gün Sonrası Segmentine alış/satış teklifi giren her bir üyeye 

sadece aşağıdaki alış/satış teklifleri için bildirimde bulunur:  

 Sunulan ve kabul edilen alış/satış teklifleri ile birlikte kabul edilen doğal gaz miktarları; 

 Doğrulamalar sırasında geçersiz veya teknik açıdan yetersiz oldukları tespit edildiğinden dolayı 

reddedilen alış/satış teklifleri ile birlikte geçersiz ve yetersiz bulunmalarının gerekç eleri.  

İşletmecinin, bir seansın yürütülmesi için gerekli olan verilerin ve bilgilerin tanımlanması, derlenmesi,  

yüklenmesi ve işlenmesi faaliyetlerinde maddi bir hata yaptıklarını tespit etmesi halinde, maddi hatalar 

verileri ilgilendiriyor ise İşletmeci söz konusu seansı  iptal eder ve alış/satış tekliflerinin girilmesi için seansı 

yeniden açar. Her halükarda, İşletmeci iptal edilen seans ile aynı gün içerisinde sonuçları yeniden belirler.  

İşletmeci üyeleri bu hususta derhal bilgilendirir. 

4.1.4. Teknik Kurallar  

4.1.4.1. Alış ve Satış Teklifleri  

4.1.4.1.1. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması  

Alış/satış teklifi sunmak isteyen üyeler;   

 dijital sertifika yoluyla dijital imza atabilecek bir elektronik iş istasyonuna ve internet bağlantısına 

sahip olmalıdır; 

 alış/satış tekliflerinin sunulabilmesi için bir veya daha fazla kullanıcıyı ("kullanıcılar" ) 

yetkilendirmelidir.  

Alış/satış teklifleri aşağıdaki yollarla sunulabilir;   

 İşletmecinin web sitelerinde mevcut ilgili formları (web formları) doldurarak ,  

 İşletmecinin web sitelerinde yayınlanacak dokümanda belirtilen yapıda bir dosyayı yükleyerek. 
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4.1.4.1.2. Alış/Satış Tekliflerinin Geri Çekilmesi  

Alış/satış teklifleri sadece teklif verme seansı sırasında geri çekilebilir. 

Alış/satış teklifleri aşağıdaki yollarla geri çekilebilir:  

 İşletmecinin web sitelerinde mevcut ilgili formları (web formları) doldurarak,  

 İşletmecinin web sitelerinde yayınlanacak dokümanda belirtilen yapıda bir dosyayı yükleyerek. 

4.1.4.1.3. Dengeleme Platformu İşletmecisi Tarafından Üyeler Adına Alış/Satış 

Tekliflerinin Sunulması  

Olağanüstü ve acil durumlarda bir Üyenin Dengeleme Gazı Platformu yoluyla alış/satış teklifi sunmasının 

mümkün olmaması  halinde, Üye, İşletmeciden kendisi adına bunu gerçekleştirmesini isteyebilir.  İşletmeci 

Üyeye bu desteği sadece sınırlı kez ve piyasa zamanlamasına tabi olarak sunabilir. 

Bir Üye böyle bir talebi iletmeden önce, İşletmeciye bir sorumluluktan muafiyet beyanının asıl nüshasını 

göndermelidir (daha önce faks yoluyla göndereceği nüshadan sonra). Bu beyan önceden belirlenen 

formatta olmalıdır ve Üyenin yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. İşletmeciye Üye adına alış/satış 

teklifi sunması için gönderilecek talep yazısı Üyenin kullanıcılarından biri tarafından imzalanmalıdır ve daha 

sonra belirtilecek olan e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Talep yazısında;  

 talep sebebi belirtilmeli, ve  

 ekinde sunulacak alış/satış tekliflerinin XML dosyaları yer almalıdır. 

İşletmecinin e-posta sunucusunun geçmiş veri tabanında saklanan veriler, alınan talimatların  kanıtlarını 

oluşturacaktır. 

4.1.4.1.4. Çoklu Alış/Satış Tekliflerinin Sayıları  

Çoklu alış/satış teklifini oluşturabilecek basit alış/satış tekliflerinin azami sayısı, Gün Öncesi Segmenti ve 

Gün İçi Segmenti için 10 olacaktır. Bu azami sayı, üyenin her bir teklif noktası için geçerli olacaktır. 

4.1.5. Hizmet Koşulları  

4.1.5.1. Piyasa Seansları  

4.1.5.1.1. Açık Seans (Sürekli) 

Açık (Sürekli İşlem) Seans sırasında, Üye emir defterine emirler girebilir. 

4.1.5.1.2. Kapalı Seans  

Açık Seansın sonunda, Dengeleme Gazı Piyasası kapanacaktır. Piyasa kapandıktan ve kapanış fiyatı 

hesaplandıktan sonra, emir defteri piyasa kurallarına ve düzenlemelerine uyumsuzluk olup olmadığı 

bakımından kontrol edilecektir ve gerektiği durumlarda ilgili disiplin önlemleri uygulanacaktır. Uyumsuzluk 

durumunda uygulanacak olan prosedür ve disiplin önlemlerinin şekli ilgili Piyasa Bildiriminde bildirilecektir.  

Piyasanın kapanmasından sonra, kesin emir girişine izin verilmeyecektir.  

4.1.5.2. Emirlerin Değiştirilmesi / İptali 

4.1.5.2.1. Emirlerin Değiştirilmesi  

Üyeler emir defterindeki emirlerini değiştirebilirler. Emirler aşağıdaki kriterlere tabi olarak fiyat ve miktar 

bakımlarından da değiştirilebilirler: 

 Bir fiyat değişikliği veya miktar artışı yeni bir giriş zamanı anlamına gelir ve, orijinal emrin zaman 

önceliği kaybedilir;  
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 Sadece miktarın azaltıldığı bir değişiklik emrin girilme zamanı üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir,  

dolayısıyla zaman önceliği korunur. 

4.1.5.2.2. Emirlerin İptal Edilmesi  

Açık bir hata (yanlış giriş) durumunda Üyeler, karşı tarafın iptal işlemini kabul etmesi kaydıyla gerekli 

düzeltme işlemlerinin yapılması için İşletmeciye bildirimde bulunmalıdır.  

Dengeleme Gazı Platformunda işleme konulan emirler ile ilgili olarak, İşletmeciye iletilecek iptal talebi, 

İşletmecinin işlem takviminde belirlenen normal çalışma saatleri sırasında sözleşme yapıldıktan sonra  en 

geç 5 dakika içerisinde telefon yoluyla iletilmelidir. Talep daha sonra İşletmecinin işlem takviminde 

belirlenen normal çalışma saatleri sırasında hemen (en geç 15 dakika içerisinde) e-posta veya faks yoluyla 

yazılı olarak İşletmeciye gönderilmelidir. İptal işlemi ancak normal çalışma saatleri sırasında 

gerçekleştirilebilir. 

İşletmeci karşı taraf ile temas kurarak ilgili işlemin iptali için onayını ister. Genellikle, karşı tarafın yanlış 

işlemi gerçekleştiren Üyenin koşullarını ve gerekçelerini kabul etmesi halinde ilgili işlem yanlış işlem olarak 

sınıflandırılabilir. Bir yanlış işlemin aşağıdaki koşullarda kabul edilmesi tavsiye edilmektedir:  

 girilen fiyatın Dengeleme Gazı Platformunda işlem gören bir başka ürüne ait olması  

 fiyat basamaklarının piyasa fiyatına göre kayması, 

 fiyat basamaklarının ortak piyasa fiyatına göre değişmesi, 

 bir satış emrinin limit fiyatının son fiyatlara göre yüzde 15'ten fazla oranda düşük olması,  

 bir alış emrinin limit fiyatının son fiyatlara göre yüzde 15'ten fazla oranda yüksek olması, 

 fiyatın Dengeleme Gazı Platformundaki ortak piyasa fiyatından yüzde 15'ten fazla farklılık  

göstermesi. 

İşletmeci gerekli bildirim işlemleri için aşağıdaki yaklaşımı uygular: 

 Karşı taraf ile 30 dakika içerisinde temas kurulamaması veya karşı tarafın İşlem iptalini reddetmesi 

durumunda, İşletmeci (e-posta veya faks) talepte bulunan karşı taraf ile iletişime geçerek iptal 

talebinin reddedildiğini bildirir. 

 Karşı tarafın işlem iptalini kabul etmesi halinde,  İşletmeci (e-posta veya faks yoluyla) talepte 

bulunan karşı taraf ile iletişime geçerek iptal talebinin kabul edildiğini bildirir. 

İptal talebinin her iki karşı tarafça onaylanması halinde, İşletmeci aşağıdaki şekilde işlem iptaline devam 

eder: 

 Anlaşma Dengeleme Gazı Platformundan silinir.  

Bir yanlış işlem bildirimi için, İşletmeci yanlış işlemi yapan taraftan bir idari ücret alabilir. Ancak iptalin 

onaylanması halinde, yanlış işlem için karşı taraflardan işlem ücreti alınmaz . 

4.1.5.3. Ulusal Dengeleme Noktasında Faaliyet Gösterme Yetkisi  

Dengeleme Gazı Platformuna alış/satış teklifi verebilmek için, Üyelerin UDN'de faaliyet gösterme yetkisi 

almış olması gerekir. 

4.1.5.4. Teknik Sistemler  

4.1.5.4.1. Hizmetlere Erişim  

İşletmeci, Dengeleme Gazı Platformu kural ve düzenlemeleri çerçevesinde sunulan hizmetlerin mümkün 

olduğu ölçüde sürekliliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, Dengeleme Gazı Platformu Bilgi 

Sistemlerini uygularken olağan ve mutat kaynaklardan yararlanmayı taahhüt eder. 
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Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sisteminde bir Üyeyi etkileyebilecek bir arızanın meydana gelmesi halinde,   

İşletmeci ilgili Üyeyi arızanın niteliği ve tahmini olarak ne kadar süreceği hakkında bilgilendirir.   

Üyeler, Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sistemine sadece İşletmeci tarafından belirlenen elektronik emir 

iletme - alma sistemiyle erişeceklerdir. 

Üyeler, Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sistemine erişim prosedürlerine uymayı kabul ederler.  Özellikle, 

gerçek kimliklerini gizleyemezler veya başka bir tarafın kimliğini kullanamazlar; sistemin arızalanmasına 

veya aşırı yüklenmesine yol açacak bilgiler giremezler. 

4.1.5.4.2. Teknik Dokümanlar 

Üyelik Anlaşmasının imzalanması sırasında veya öncesinde, İşletmeci talep edilmesi halinde hizmetlere 

erişim için gerekli olan teknik tesislerin çalıştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan teknik ve operasyonel 

dokümanları Üyelere sunacaktır. 

Üyeler, özellikle İşletmecinin Üyelere sunduğu belgeler içinde yer alan teknik özellikler şeklinde olmak 

üzere, teknik erişim tesislerini çalıştırmak için ihtiyaç duyulan tüm bilgileri ve tavsiyeleri aldıklarını teyit 

edeceklerdir. 

Üyeler, ayrıca, İşletmecinin daha ileri bir tarihte verebileceği teknik veya operasyonel dokümanları da 

dikkate alacaklarını ve yukarıda belirtilen dokümanların İşletmeci tarafından herhangi bir zamanda 

değiştirilebilecek esnek referans materyaller olduklarını kabul edecektir.  

4.1.5.4.3. Üye Ekipmanları  

Üyeler,  "4.1.5.4.2 Teknik Dokümanlar” maddesinde atıfta bulunulan referans materyallerde tanımlanan 

teknik özelliklere uygun bir donanım ve yazılım ortamı sağlamayı kabul edeceklerdir.  

Buna göre, Üyeler donanım ve yazılım ortamlarının özelliklerinin, Dengeleme Gazı Platformu Bilgi 

Sisteminin işleyişini aksatmamasını veya sisteme müdahale etmemesini sağlayacaktır.  

Üyelerin hizmet kullanımının, Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sisteminin işleyişini aksatması durumunda,   

İşletmeci söz konusu aksatma durumunun sona erdirilmesi için Üyeler ile temasa geçecektir. Bu aksatma 

durumlarının makul bir süre içerisinde sına erdirilmemesi veya Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sistemini 

tehlikeye atması durumunda, İşletmeci, burada belirtilen diğer hükümlerin uygulanmasına ve söz konusu 

aksatma durumu ile ilgili olarak talep edilebilecek haklara halel gelmeksizin, Üyelerin piyasaya erişimini 

askıya alma hakkını saklı tutar. Her halükarda, Üyeler "4.1.5.4.2 Teknik Dokümanlar” maddesinde belirtilen 

materyallerde tanımlanan teknik özellikler ile uyumun sağlanması için gerekli tüm önlemleri almayı kabul 

ederler.   

4.1.5.4.4. Sistemlerin Kullanımı  

Üyeler, İşletmeci tarafından sunulan hizmetleri, bu hizmet lere erişim için sunulan teknik tesisleri, ilgili 

donamım ve yazılımları, BT ve telekomünikasyon ekipmanlarını ve iletim ortamlarını;  

 ilgili yasal ve düzenleyici hükümlere uygun olarak; 

 İşletmeci tarafından, "4.1.5.4.2 Teknik Dokümanlar” maddesinde belirtilen dokümanlar kapsamında 

sunulan teknik özellikler ile uyumlu olarak ; 

 Dengeleme Gazı Platformu kural ve düzenlemelerine uygun olarak; 

 sadece İşletmeci tarafından sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak; (diğer tüm kullanımlar, diğer 

ağlara bağlantılar, dosyaların veya verilerin başka ağlar veya uygulamalar ile paylaşılması için 

önceden İşletmeciden yazılı izin alınması gerekecektir) 

 bunları Dengeleme Gazı Platformu kural ve düzenlemeleri kapsamında yetkisi bulunmayan üçüncü 

tarafların kullanımına sunmaksızın; (bu bakımdan, Üyeler yukarıda belirtilenleri hiçbir şekilde temlik 
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edemezler, kiralayamazlar, tadil edemezler, rehnedemezler, devredemezler veya genel olarak 

üçüncü bir tarafın kullanımına sunamaz lar).kullanmayı kabul ederler.  

Üyeler, İşletmeci tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak ilgili ulusal ve yabancı ülke 

kanunlarından veya uluslararası hukuktan kaynaklanan yasal, düzenleyici, idari ve sözleşmeye bağlı izinleri 

alacaklarını ve bunlara uygun olarak hareket edeceklerini kabul ederler.  

4.1.5.4.5. Fonksiyonel Yardım  

İşletmeci, Üyelere Dengeleme Gazı Platformu kural ve düzenlemelerinde tanımlandığı şekilde fonksiyonel 

yardım sağlamayı kabul eder. 

4.1.5.4.6. Erişim Güvenliği  

İşletmeci ve Üyeler, diğer tarafların sistemlerinin  bütünlüğünü korumaya yönelik fiziksel ve mantıksal 

güvenlik önlemlerine uymayı kabul ederler. Taraflardan her biri, ağa mantıksal erişim ile ilgili 

yetkilendirmelerin yönetimi hakkındaki kendi politikasının tasarımı ve uygulaması üzerinde doğrudan veya 

dolaylı olarak tam kontrol sağlayacaktır. Ayrıca, taraflar bu konudaki politikaların, kuralların, yöntemlerin ve 

prosedürlerin hazırlanmasına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenecek  ve BT kaynaklarının piyasa kurallarına ve 

"4.1.5.4.2 Teknik Dokümanlar” maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak korunmasının sağlanması 

amacıyla güncelleme yapma hakkını saklı tutacaktır.   

Özellikle, sistem erişimi ile ilgili olarak, her bir taraf  erişim kodlarının yetkisiz üçüncü taraflardan korunması 

amacıyla kendi ekipmanlarının bulunduğu sahaya erişimin kısıtlanması da dahil olmak üzere gerekli kurum 

içi mantıksal ve fiziksel güvenlik önlemlerinin düzenlenmesi konusunda kişisel sorumluluk üst lenecektir. 

Dengeleme Gazı Platformuna erişim için hizmete sunulan iletim sistemleri üzerinden herhangi bir bilgi 

göndermeden önce, taraflar diğer tarafın sistemleri ve kendi konfigürasyonu üzerinden özellikle bilgisayar 

virüslerinin yayılmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca, tarafların her biri talimatlar, veriler ve dosyalar için yedekleme prosedürleri oluşturacaktır. 

Taraflardan biri yetkisiz bir üçüncü tarafın sistemlere sızdığını tespit etmesi halinde, söz konusu sızma 

olayının sebeplerinin araştırılması ve gerekli çözüm önlemlerinin alınması amacıyla  diğer tarafı uyaracaktır.  

Üye, İşletmecinin telefon görüşmelerini kaydetmesine izin verecek ve bu kayıtların geçerli kanıt olarak 

kullanılabileceğini kabul edecektir. 

4.1.5.4.7. İnternet Kullanımı ile İlgili Diğer Hükümler  

İşletmeci ve Üyeler kendilerinin sorumlu oldukları sistemlere sahiptir.  Ancak, bu iki sistem arasında iletilen 

tüm bilgiler internet üzerinden taşınmaktadır. 

Dolayısıyla, taraflar; 

 internet, teknik performansı ve özellikle de cevap süreleri ve çalışma modları hakkında bilgi sahibi 

olduklarını teyit eder, dolayısıyla internet performansı sebebiyle birbirlerinin göreceği zararları 

tazmin etmeyi taahhüt ederler, 

 kendi BT hizmet sağlayıcılarının ve özellikle de internet hizmet sağlayıcılarının seçiminden kendileri 

sorumludur; dolayısıyla söz konusu hizmet sağlayıcıların eylemlerinden veya ihmallerinden 

kaynaklanacak sonuçlar için karşı tarafın göreceği zararları tazmin etmeyi taahhüt ederler, 

 veriler değişik teknik özelliklere ve kapasitelere sahip heterojen ağlar üzerinden taşındığı için, 

internet tabanlı veri iletiminin teknik güvenilirliğinin göreceli olduğunu kabul ederler; dolayısıyla veri 

iletiminin gerçekleşmemesi veya Üye tarafından iletildiği zaman ile İşletmeci tarafından alındığı 

zaman arasında meydana gelebilecek veri bozulumu sebebiyle karşı tarafın uğrayabileceği 

zararları tazmin etmeyi taahhüt ederler, 
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 her bir tarafın, kabul edilmiş uygulamalara göre çalıştırılan güvenlik duvarları da dahil olmak üzere 

mantıksal ve fiziksel güvenlik önlemleri yoluyla kendi verilerini, yazılımlarını ve donanımların ı 

yetkisiz üçüncü taraf erişiminden ve bilgisayar virüslerinden korumak için gerekli önlemleri almakla 

yükümlü olduğunu kabul ederler. 

Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sistemine bağlantıdan Üye sorumlu olacaktır. Buna göre, Üyenin idari 

izinleri alması, gerekli abonelikleri tamamlaması ve gerekli bağlantıları yapması veya yaptırması 

gerekecektir. 

4.1.5.4.8. Güncellemeler  

Üyeler, Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sistemi için gerek li olan güncellemeler hazır olur olmaz, kendi 

hizmetlerinde ve teknik olanaklarında gerekli güncellemeleri yapacaktır. İşletmeci, Üyeye sağlanan 

hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla veya teknik zorunluluklardan dolayı söz konusu güncellemeler i  

yapacaktır. İşletmeci bu güncellemeleri makul bir süre önceden Üyeye bildirmek için elinden gelen çabayı 

gösterecektir. 

4.1.5.4.9. Fikri Mülkiyet ve Lisans  

İşletmeci, yukarıda belirtilen işlem sistemlerinin ve diğer iletim sistemlerinin kullanımı için gerekli olan tüm 

lisansları aldığını garanti edecektir. 

Taraflardan her biri, bu anlaşma kapsamında diğer tarafa iletilen ve diğer tarafın da erişebileceği her türlü 

belgenin, verinin ve bilginin mülkiyet hakkına sahip olacaktır. 

Üye, işlem için gerekli olan tüm konfigürasyonlara, donanımlara yazılımlara ve diğer yazılımlar için gerekli 

izinlere, mülkiyet haklarına  ve lisans sözleşmelerine sahip olduğu  hususunda İşletmeciye  güvence verir.  

Üye tarafından Dengeleme Gazı Platformuna erişim için kullanılan bir yazılım programının lisans veya 

eşdeğer bir hak gerektirmesi halinde, söz konusu lisansa veya hakka ilişkin hükümler İşletmeci tarafından 

Üyeye sunulan Dengeleme Gazı Platformu kural ve düzenlemelerinin ekinde yer alır ve Üye tarafından bu 

hükümlere uyulması zorunludur. Üye, İşletmecinin ve Dengeleme Gazı Platformuna erişim için ihtiyaç 

duyulan bir sistemi veya yazılım uygulamasını sağlayan tüm üçüncü tarafların fikri mülk iyet haklarına saygı 

göstermeyi taahhüt edecektir. Bu amaçla, Üye söz konusu hakların korunması için personeli ve  üçüncü 

taraflar bakımından tüm makul önlemleri alacaktır ve özellikle de Dengeleme Gazı Platformu tarafından 

sağlanan materyallerde mülkiyet hakkına ve telif hakkına yapılan atıflarda değişiklik yapmaktan 

kaçınacaktır. 

Üye, telif hakkı, marka, ticari isim atıflarını veya başka türlü fikri mülkiyet işaretlerini kaldıramaz veya 

değiştiremez. 

4.1.5.5. İhlaller ve Disiplin Önlemleri  

Dengeleme Gazı Platformu ile ilgili tüm disiplin önlemleri, EPDK tarafından tasarlanacak ve onaylanacaktır .  

Disiplin önlemlerinin tasarımı sırasında aşağıdaki hususların dikkate alınması önerilmektedir.  

4.1.5.5.1. Dengeleme Gazı Platformu Kural ve Düzenlemelerinin İhlali  

Dengeleme Gazı Platformunun kullanımı EPDK düzenlemesine tabidir. Aşağıdaki davranışlar kural ve 

düzenlemelerin ihlali olarak kabul edilecektir:  

 İletişim sistemlerinin kullanımında ve alış/satış tekliflerinin sunulmasında ağır ihmal, kasıtlı kötü 

niyet, ciddi tedbirsizlik ve beceriksizlik; 

 Şikayet prosedürlerinin sırf zarar verme amacıyla kullanımı; 

 Kanunlardan, yönetmeliklerden ve yetkili mercilerin kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerin 

karşılanması için gerekli olduğu haller dışında, özellikle İşletmecinin Bilgi Sistemine erişim için 

ileride belirlenecek olan erişim kodları, söz konusu erişim ile ilgili diğer bilgiler ve üy eler tarafından 
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İşletmeciye sunulan alış/satış tekliflerinin içerikleri olmak üzere üye ile ilgili gizli bilgilerin  üçüncü 

taraflara açıklanması; 

 İşletmecinin Bilgi Sisteminin  erişim kısıtlaması olan bölümlerine yetkisiz erişim girişimleri ; 

 İletişim sistemlerinin ve alış/satış tekliflerinin sunulmasına ilişkin süreçlerinin hileli amaçlarla 

kullanımı; 

 Doğruluk ve iyi niyet gibi ortak ilkeler ile bağdaşmayan diğer davranışlar.  

4.1.5.5.2. Disiplin Önlemleri  

İşletmeci herhangi bir ihlali tespit etmesi halinde eşitlik ve eşit muamele ilkeleri ile ihlalin ciddiyetini ve 

tekrarlanma olasılığını göz önünde bulundurarak, ilgili Dengeleme Gazı Platformu Üyesine aşağıdaki 

disiplin önlemlerini uygular:  

 ihlal ile ilgili özel yazılı tebligat; 

 ihlal ile ilgili genel yazılı tebligat; 

 finansal ceza; 

 Üyenin Dengeleme Gazı Platformu üyeliğinin askıya alınması; 

 Üyenin Dengeleme Gazı Platformundan ihracı. 

Bir ihlal tespit edildikten sonra, İşletmeci ilgili üyeye bir tebligat gönderir. Tebligatta aşağıdaki bilgiler yer 

alır: 

 iddia edilen ihlalin açıklaması; 

 üyeye açıklama/savunma ve ilgili belgeleri sunması ve toplantı talep etmesi için on günden az 

olmamak üzere süre verildiği. 

Üyenin bir toplantı talep etmesi halinde, İşletmeci tarihi belirler ve bu tarihi derhal üyeye bildirir.  Üyenin 

toplantıya katılmaması ve toplantının haklı gerekçelerle başka bir tarihe ertelenmemesi halinde, İşletmeci 

mevcut kanıtlara dayalı olarak bir karar verir. 

Mevcut kanıtlara dayalı olarak, İşletmeci toplantı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, veya bunun 

toplantının talep edilmemesi veya gerekli görülmemesi halinde tebligat tarihinden itibaren otuz gün 

içerisinde disiplin önlemini uygular veya dosyayı kapatır.  

İhlallerin Dengeleme Gazı Platformunun düzgün bir şekilde işleyişine ciddi şekilde zarar verebilecek 

nitelikte olması halinde, İşletmeci disiplin prosedürünün tamamlanması için gerekli olan bir süre boyunca 

üyenin Dengeleme Gazı Platformunu üyeliğini tedbirli olarak askıya alır.  İşletmeci askıya alma kararını 

EPDK'ya zamanlı bir şekilde bildirir.  

Disiplin önlemi ve gerekçeleri veya dosyayı kapatma kararı ilgili üyeye tebliğ edilir ve bu tebligatın bir 

nüshası EPDK'ya gönderilir. 

Üyeler, İşletmeci tarafından uygulanan disiplin önlemlerini hukuki inceleme için EPDK'ya şikayet te bulunma 

hakkına sahiptir. EPDK konuyu tekrar incelenmek üzere İşletmeciye yönlendirme veya İşletmeci tarafından 

uygulanan önlemi teyit etme yetkisine sahiptir.    

4.1.5.5.3. Disiplin Önlemlerinin Derecelendirilmesi  

İhlallerin üyenin hatasından kaynaklandığı durumlarda, İşletmeci aşağıdak i disiplin önlemlerine karar 

verebilir: 

 ihlal ile ilgili özel yazılı tebligat; 
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 Üyenin Dengeleme Gazı Platformu üyeliğinin en az beş gün ve en çok bir ay arasında bir süreyle 

askıya alınması. İhlalin tekrarı halinde, Dengeleme Gazı Platformu üyeliği bir ay boyunca askıya 

alınır. 

Bu hatadan kaynaklı ihlallerin Dengeleme Gazı Platformunun düzgün bir şekilde işleyişine zarar vermiş  

olması halinde,  İşletmeci aşağıdaki disiplin önlemlerine karar verebilir:  

 iddia edilen ihlalin yazılı olarak bildirimi; 

 Dengeleme Gazı Platformu üyeliğinin bir yıldan uzun olmamak kaydıyla ihlalin süresi kadar askıya 

alınması. İhlalin tekrarı halinde, Dengeleme Gazı Platformu üyeliği en fazla bir yıl boyunca askıya 

alınır. 

İhlallerin Dengeleme Gazı Platformu üyesinin kasıtlı uygunsuz davranışından kaynaklandığı durumlarda,  

İşletmeci aşağıdaki disiplin önlemlerine karar verebilir:  

 ihlal ile ilgili özel yazılı tebligat; 

 Üyenin Dengeleme Gazı Platformu üyeliğinin en az altı ay ve en çok onsekiz ay arasında bir süreyle 

askıya alınması. İhlalin tekrarı halinde, Dengeleme Gazı Platformu üyeliği onsekiz ay boyunca 

askıya alınır. 

 Dengeleme Gazı Platformundan ihraç; 

 Askıya alma halinde, İşletmeci pozisyonu resen dengeler ve bunun maliyetini Üyeden tahsil eder.   

Bu kasıtlı uygunsuz davranış kaynaklı ihlalin Dengeleme Gazı Platformunun düzgün bir şekilde işleyişine 

zarar vermiş olması halinde,  İşletmeci aşağıdaki disiplin önlemlerine karar verebilir:   

 ihlal ile ilgili genel yazılı tebligat; 

 Üyenin Dengeleme Gazı Platformu üyeliğinin en az onsekiz ay ve en çok üç yıl arasında bir süreyle 

askıya alınması. İhlalin tekrarı halinde, Dengeleme Gazı Platformu üyeliği üç yıl boyunca askıya 

alınır; 

 Dengeleme Gazı Platformundan ihraç. 

Ceza verilen veya askıya alınan üyeler, hukuki inceleme için EPDK'ya ş ikayette bulunma hakkına sahiptir. 

EPDK konuyu tekrar incelenmek üzere İşletmeciye yönlendirme, uygulanan önlemi düzeltme veya İşletmeci 

tarafından uygulanan önlemi teyit etme yetkisine sahiptir.  

Dengeleme Gazı Platformu üyeliğinin askıya alınmasını içeren disiplin önlemine alternatif olarak, EPDK 

finansal bir ceza uygulayabilir; bu cezanın miktarı ihlalin yol açtığı zararın boyutlarına ve ciddiyetine dayalı 

olarak ilgili mevzuatta belirlenir. 

4.1.5.6. Şikayetler  

4.1.5.6.1. Şikayetin Sunulmasına İlişkin Prosedürler ve Şikayetlerin Asgari İçeriği  

Tüm şikayet başvuruları bu bölümde belirtilen süre sınırları içerisinde, Dengeleme Gazı Platformu Bilgi 

Sistemlerinde yer alan ilgili formlar kullanılarak elektronik ortamda sunulur. 

Tüm şikayet başvuruları aşağıdaki unsurları içerir:  

 ihtilaflı alış/satış teklifinin, Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sistemi tarafından verilen tanımlama 

kodu, veya kendisine özel başka bir referans bilgisi; 

 İşletmecinin itiraz edilen kararı; 

 Şikayetin gerekçesinin kısa açıklaması. 
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4.1.5.6.2. Alış/Satış Tekliflerine ilişkin Geçerlilik Onaylama ve Yeterlilik Doğrulama 

Sonuçları Hakkındaki Şikayetler  

Üye, İşletmecinin kararından sonra 60 dakika içerisinde İşletmeciye bir tebligat göndererek geçerlilik 

onaylama ve yeterlilik doğrulama sonuçlarına itiraz edebilir.  

4.1.5.6.3. Piyasa Sonuçları ile ilgili Şikayetler  

Üye, İşletmecinin kararından sonra 60 dakika içerisinde İşletmeciye bir tebligat göndererek, Dengeleme 

Gazı Platformu seansının sonuçlarına, yani alış/satış tekliflerinin kabulüne ve bunların hangi fiyattan 

değerleneceğinin tespitine ilişkin sürecin sonuçlarına itiraz edebilir.  

4.1.5.6.4. Şikayetlerin Çözülmesi  

İşletmeci, bir şikayeti aldığı günü takip eden ikinci iş günü saat 16:00'ya kadar şikayete ilişkin doğrulama 

sonucunu ilgili Üyeye bildirir.  

İşletmecinin itiraz edilen kararının İşletmecinin hata veya ihmallerinden kaynaklanması sebebiyle bir 

şikayetin kabul edilmesi durumunda, İşletmeci önceden belirlenen bir tazminat tutarını ilgili üyeye öder .  

Üyenin İşletmeciden söz konusu tazminat tutarını kabul etmesi, Üyenin ihtilaf çözüm prosedüründen feragat  

ettiği anlamına gelir.  

Bu limit, sadece orada yer alan şikayetlere ve ilgili anlaşmazlıklara değil, aynı zamanda tahkim prosedürleri 

sonucu alınan kararlara da uygulanacaktır.    

Bir şikayetin kabul edilmesi durumunda, İşletmeci ilgili düzeltmeleri gerçekleştirir. 

Bir şikayetin kabul edilmiş olması, ilgili olduğu piyasa seansının sonucunu değiştirmez.  

4.1.5.7. Gizlilik  

Taraflar, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca ayrıcalıklı iletişim genel ilkesine uymayı kabul ederler.  

Özellikle, taraflar ticari sırların gizliliğini korumayı ve bunları ister  ücretsiz isterse para karşılığı hiçbir şekilde 

üçüncü taraflara açıklamamayı taahhüt ederler. Taraflardan her biri, diğer tarafın faaliyetleri, ticari politikası, 

sektör stratejisi, yönetim ve organizasyon planları, bilgisayar uygulamaları ve "gizli" ibaresini taşıyan her 

türlü ortam ve genel anlamda finansal, ekonomik, teknik, BT ile ilgili, ticari veya sosyal nitelikteki her türlü 

bilgi ve belge dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer taraftan aldığı veya bu anlaşmanın 

ifası sebebiyle edindiği bilgilerin gizliliğini ve mahiyetlerini korumayı ve bu bilgilerin kullanıcılarını 

belirleyerek, diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın başka hiçbir taraf ile paylaşmamayı kabul ede r. 

Ayrıca, tarafların her biri, işbu anlaşmanın ifası sırasında karşı tarafça açıklanan kavramları, fikirleri, bilgi 

birikimini ve teknikleri üçüncü taraflara ifşa etmemeyi taahhüt eder.  

Ancak, tarafların her biri, aşağıdaki bildirimleri yapma hakkına sahiptir:  

 seçtiği hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere:  karşı taraftan alınan ancak "Hizmet sağlayıcılar 

ve alt yükleniciler" maddesinin hükümlerine tabi olarak hizmetlerinin sunumu için mutlaka gerekli 

olan bilgiler, 

 yetkili mercilere: ilgili kanun veya yönetmelikler ya da Dengeleme Gazı Platformu kuralları ve 

düzenlemeleri kapsamında bu mercilerin talep edebilecekleri bilgiler. 

4.1.5.8. Hizmet Ücretleri  

Üye, EPDK tarafından onaylanacak olan aşağıdaki sabit veya değişken ücretleri ve harçları İşletmeciye 

ödemekle yükümlüdür. 

 Giriş Ücreti; 

 Yıllık Ücretler; 

 İşlem Ücretleri; 
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 Yıllık Sistem Lisans Ücretleri; 

 Emir İptal veya Giriş Ücretleri; 

 Cezalar (uygulanmış ise); ve  

 Diğer Masraflar. 

Ücretlerin, masrafların ve cezaların hesaplanma yöntemleri ve miktarları yönetmelikle belirlenir ve aynı 

zamanda İşletmecinin resmi web sitesinde yayınlanır. Miktarlar Türk Lirası olarak ifade edilir. Ücretler,  

masraflar ve cezalar yetkili merci tarafından zaman zaman revize edilebilir.    

Faturalar tanımlanan şekilde ve e-posta yoluyla gönderilir (e-fatura). İlgili tarafın tercihine göre, faturalar 

basılı olarak normal posta yoluyla da gönderilebilir.  Faturalar, üzerinde belirtilen ödeme vade tarihinde 

ödenir. Ödeme vade tarihi fatura tarihinden onbeş (15) takvim günü sonrasıdır. Ücretler İşletmeci tarafından 

tahsil edilir.  

Hizmet ücreti kalemlerinin tümü EPDK tarafından onaylanır. 

4.1.5.9. Verilerin Yayınlanması ve Kullanımı  

İşletmeci işlem fiyatlarını, günlük uzlaştırma fiyatlarını ve altta yatan işlem hacimlerini elektronik ortamda 

yayınlar. Fiyatların ne şekilde ve hangi kapsamla yayınlanacağı EPDK tarafından belirlenir. İşletmeci 

kamuoyunun piyasa faaliyetleri ile ilgili hususlarda yeterli bir şekilde bilgilendirilebilmesi amacıyla bilgileri 

yayınlama yetkisini de haizdir.  

İşletmeci, Dengeleme Gazı Platformunda gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan piyasa verilerinin tek 

sahibidir. Dengeleme Gazı Platformundan alınan bilgiler ve veriler, Üye tarafından alım-satım ve uzlaştırma 

bakımından sadece kendi amaçları için kullanılacaktır. Bu verilerin üçüncü taraflara aktarılması veya alınan 

verilerin her türlü ticari kullanımı da dahil olmak üzere işlenmesi, doğal gaz ticareti ile ilgili olmadığı sürece 

İşletmecinin önceden rızası alınmadıkça yasaktır. 

Yasal ve düzenleyici yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla; borsa üyeliği, işbirliklerinin kapsamı, dışarıdan 

hizmet alımı ve dışarıdan hizmet sağlayıcıların görevlendirilmesi ile ilgili olarak İşletmeci verileri ve bilgileri 

paylaşmaya yetkilidir. İşletmeciden dışarıya bilgi ve veri transferi ancak  bunun üçüncü taraflarca 

gerçekleştirilen hizmetlerin ifası için gerekli olması ve üçüncü tarafın gizlilik yükümlülüklerine sıkı bir şekilde 

uyacağını taahhüt etmesi halinde mümkündür. Kişisel verilerin açıklanmasına ancak geçerli yasal hükümler 

çerçevesinde izin verilebilir. 
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4.2. Fonksiyonel Tasarım Özellikleri  

4.2.1. Ticarete Konu Olabilecek Ürünler  

Tablo 1 Dengeleme Gazı Piyasası Ürünleri  

Dengeleme Gazı Piyasası  

 Gün Öncesi  Gün İçi  Gün Sonrası  
Doğal Gaz Ürün 

Türü  
Baz Yük  Baz Yük Baz Yük 

Teslimat Noktası  Teklif Noktaları  Teklif Noktaları Depolama (Veriş / Çekiş) 
Noktaları  

Uzlaştırma  07:00 (G+1)'den 07:00 (G+2)'ye 
kadar f iziksel teslimat 

07:00 (G veya G+1)'e kadar olan 
sonraki tam saate dayalı olarak, 3 

saatlik bir teslimat süresi ile, 
günün geri kalanı  

07:00 (G-1)'den 07:00 (G)'ye 
kadar f iziksel teslimat   

İşlem Saatleri  BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi 
İhale Takvimi  

BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi 
İhale Takvimi 

BOTAŞ İletim Sistemi 
İşletmecisi İhale Takvimi 

Fiyat Birimleri  TL/MWh TL/MWh TL/MWh 
Asgari Fiyat 

Değişimi  
0.025 TL/MWh 0.025 TL/MWh 0.025 TL/MWh 

Asgari İşlem 
Büyüklüğü  

1 MW 1 MW 1MW 

 

4.2.2. Dengeleme Gazı Platformu Üyelerinin Listesi  

Dengeleme Gazı Platformu Üyelerinin Listesi sayfası, Dengeleme Gazı Platformunda işlem yapmaya yetkili 

Dengeleme Gazı Platformu Üyelerinin listesini gösterir.  Bu, sadece Dengeleme Gazı Platformu Üyelerinin 

kayıtlı isimlerini/şirket isimlerini ve kodlarını gösteren salt okunur bir sayfadır. 

4.2.3. Yetkili Temsilciler (Kullanıcılar) 

Yetkili Temsilciler sayfası da yine salt okunur bir sayfadır ve sağ üstteki aşağı açılır menüde seçilen 

Dengeleme Gazı Platformu Üyesi adına işlem yapmaya yetkili tüm kullanıcıları gösterir.  
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Şekil 4 Yetkili Temsilciler  

 

Kaynak: Takım Analizi  

Tablodaki verilerde kullanıcının kullanıcı adı, adı, soyadı, görevi, doğrulama ve imza sertifikası verileri,  

kullanıcının adına işlem yapmaya yetkili olduğu Dengeleme Gazı Platformu Üyesi (yani mevcut Dengeleme 

Gazı Platformu Üyesi) ve kullanıcının yetkili olup olmadığı bilgisi yer alır. 

4.2.4. Marj Raporu  

Marj raporu, mevcut kullanıcı ile ilişkili tüm Dengeleme Gazı Platformu Üyeleri için, asgari ve azami azalış 

alış ve satış marjlarını gösterir. Bu marjlar İşletmeci tarafından bildirilmelidir. Marjlar Depo İşletmecileri ve 

akış tarihi bazında ayrıştırılır. 

Şekil 5 Marj Raporu  

 

Kaynak: Takım Analizi 

Rapor ayrıca alış ve satış için sunulan miktarları da gösterir. Bu miktarlar, marjları ihlal edip etmediklerine 

göre farklı renkler alırlar: eğer miktar asgari marjın altında ise mavi; eğer marjlar içinde ise siyah; azami 

marjı geçiyorsa kırmızı. 
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Şekil 5 kaynak tabloda bildirilen verilerin filtrelerini göstermektedir.  Kullanıcı bir tarih aralığı belirleyebilir.   

Dolayısıyla, eğer kullanıcı birden fazla günü içeren bir dönem (yani birden fazla akış tarihi) seçtiyse, tablo 

birden fazla öge içerecektir: her bir tarih için bir satır, Dengeleme Gazı Platformu Üyesi, depo işletmecisi. 

Eğer bir akış tarihi için marjlar henüz mevcut değilse,  sistem muhtemelen Dengeleme Gazı Platformu 

Üyeleri tarafından halihazırda girilmiş olan miktarlar ile birlikte  boş bir satır gösterecektir. Ayrıca, kullanıcılar 

verileri depolama işletmecisi bazında filtreleyebilir. 

Sistem belirli bir akış tarihi için marj verilerini alır almaz,  bu veriler raporda gösterilir; dolayısıyla, halihazırda 

girilmiş olan miktarlar ilgili renk ile kodlanır. 

4.2.5. Alış/Satış Tekliflerinin ve Emirlerin Girilmesi  

Alış/satış teklifleri vektörü olası alış/satış tekliflerini zaten içeriyorsa, kullanıcılar mevcut teklifleri 

değiştirmeden ilave alış/satış teklifleri girebilir. Bu mevcut tekliflerin zaman önceliklerini kaybetmemesini 

sağlar. 

Şekil 6 Alış ve Satış Tekliflerinin Girilmesi  

 

Kaynak: Takım Analizi 

4.2.6. Önceden Tanımlanmış Alış/Satış Tekliflerinin ve 

Emirlerin Girilmesi  

Kullanıcılar, sekme panelini değiştirerek ve "Önceden Tanımlanmış Alış/Satış Tekliflerinin ve Emirlerin 

Girilmesi" seçeneğini seçerek, Dengeleme Gazı Platformu Üyesi belirli bir piyasa seansı için standart 

alış/satış teklifi girmediğinde sistemin oluşturacağı alış/satış tekliflerini yönetebilir.  Bu durumda, alış/satış 

teklifleri vektörü sadece iki satırdan oluşur: bir arz teklifi ve bir talep teklifi. Bunlardan ilki, eğer Dengeleme 

Gazı Platformu Üyesi tarafından arz teklifi girilmemiş ise sistem tarafından oluşturulur. Aynı durum önceden 

tanımlanmış talep teklifi için de geçerlidir. 
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Şekil 7 Önceden Tanımlanmış Alış/Satış Tekliflerinin ve Emirlerin Yönetilmesi  

 

Kaynak: Takım Analizi 

4.2.7. Emirlerin Değiştirilmesi / İptal Edilmesi  

Kullanıcıların, halihazırda sunulmuş bir alış/satış teklifi içeren vektörün her bir öğesi için birkaç işlem 

yapabileceğini belirtmek gerekir. Bunun için, kullanıcılar sondaki aşağı açılır menüyü kullanabilir: değişiklik 

ve geri alma. 

Şekil 8 Emirlerin Değiştirilmesi / İptali  

 

Kaynak: Takım Analizi 

Şekil 8 ilk alış/satış teklifinin iptal edildiği ve ikinci alış/satış teklifinin miktarının değiştirildiği bir örneği 

göstermektedir. Daha sonra, kullanıcı işlemlerini sunarlar. Özet kutucuğu (kullanıcıların dijital imzalarını 

atmaları gereken kutucuk) bu iki işlemi ayrı ayrı gösterir. Alış/satış teklifi tanımlama kodu alanı zaten 

doldurulmuştur. 
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Şekil 9 Değişikliğin Teyidi  

 

Kaynak: Takım Analizi 

4.2.8. Alış/Satış Tekliflerinin ve Emirlerin Listesi  

Alış/satış teklifleri ve emirler listesi sayfası seçilen Dengeleme Gazı Platformu Üyesi ile ilgili alış/satış 

tekliflerini listeler. 

Şekil 10 Alış/Satış Teklifleri ve Emirler Listesi  

 

Kaynak: Takım Analizi 

Bu sayfa, diğer hususların yanında aşağıdaki detayları gösterir: teklif noktası, miktar (hacim), işlem yapılan 

miktar(sadece piyasa uygulamasından sonra gösterilir), satış sınırlarının aşılmasından dolayı reddedilen 

miktar (sadece piyasa uygulamasından sonra gösterilir), alış/satış teklifinin türü (satış veya alış), sunulan 

fiyat, kabul edilen fiyat (sadece piyasa uygulamasından sonra gösterilir), alış/satış teklifinin değeri, seansın 

akış tarihi, alış/satış teklifinin durumu, teklifi sunan kullanıcı, alış/satış teklifi tanımlama kodu ve varsa notlar. 
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4.2.9. Piyasa Seansları  

Kullanıcılar seçilen Dengeleme Gazı Platformu segmentini tıklayarak hem mevcut hem de geçmiş seanslar 

dahil olmak üzere tüm piyasa seanslarının olduğu bir sayfayı açabilirler. Gösterilen veriler şunlardır:  

seansın akış tarihi, seans açılış ve kapanış tarihleri, seansın durumu, toplam sonuçlar ve son olarak 

kullanıcıların her bir Dengeleme Gazı Platformu Üyesi ve teklif noktası için net pozisyonları görebilecekleri 

bir tuş. 

Şekil 11 Seansların Listesi  

 

Kaynak: Takım Analizi 

Net pozisyonlar ile ilgili olarak, sistem sadece mevcut yetkilendirilmiş kullanıcının temsil ettiği Dengeleme 

Gazı Platformu Üyelerini gösterir. 

Şekil 12 Net Pozisyonlar ve Transit Tahsisleri  

 

Kaynak: Takım Analizi 
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4.2.10. Piyasa Sonuçları  

Kullanıcılar, piyasa sonuçları tuşunu tıklamaları halinde, ilave detaylar ile birlikte girilen miktarların, marjinal 

fiyatların ve marjinal miktarın yer aldığı bir sayfa açarlar. 

Şekil 13 Piyasa Sonuçları  

 

Kaynak: Takım Analizi 

Kullanıcılar Dengeleme Gazı Platformu Üyelerinin (sadece mevcut kullanıcı ile ilişkili olanlar) net 

pozisyonlarını görebilirler. Sayfada, her bir Dengeleme Gazı Platformu Üyesi için, her bir depo işletmecisi  

nezdindeki net pozisyonlar görüntülenir.  

4.2.11. Talep - Arz Kesişmesi  

Şekil 14 Talep-Arz Kesişme Grafiği  

 

Kaynak: Takım Analizi 
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4.2.12. XML Dosyası Yükleme  

Yükleme sayfası yoluyla, kullanıcılar alış/satış tekliflerinin girilmesi/değiştirilmesi veya durumlarının 

değiştirilmesi amacıyla doğrudan xml dosyaları yükleyebilirler.  

Şekil 15 XML Dosyası Yükleme  

 

Kaynak: Takım Analizi 

Kullanıcılar xml dosyasını uygun bir editör yoluyla yazmalıdır ve daha sonra dosyayı seçerek yüklemeli, 

içeriğini imzalamalı ve işlemi girmelidir. 

4.2.13. Mesajlar  

Kullanıcının daha önce açıklanan web sayfaları yoluyla Dengeleme Gazı Platformu sistemine girdiği her bir 

işlem bir xml dosyasına dönüşür ve bu dosya veri tabanında saklanarak daha sonra platform tarafından 

işlenir. Sisteme yüklenen her bir işlem, sonucu ne olursa olsun yine bir xml dosyası formatında sonuç üretir 

("Fonksiyonel Kabul" (FA) olarak adlandırılır). 

Girilen xml işlemlerinin ve ilgili sonuçların listesi mesajlar listesinde gösterilir.  
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Şekil 16 Mesajlar Listesi  

 

Kaynak: Takım Analizi 

Sayfa düzeni şu şekildedir: ilk sütun, portal sayfaları ile etkileşimi sonucunda, girilen xml mesajına özel 

olarak verilen tanımlama kodunu gösterir. Kullanıcılar, kodu oluşturan rakama tıklayarak, işlemi oluşturan 

giriş parametrelerinin tümünün kanıtlarını sunan xml dosyasını indirebilirler.  

Benzer şekilde, ikinci sütun işlem sonucu dosyasının tanımlama kodunu gösterir. Kullanıcılar rakamı 

tıklayarak Fonksiyonel Kabulü xml formatında indirebilirler. Üçüncü sütun dijital imzalı içeriğin linkini 

gösterir; yani HTML kodunun, işlemden hemen önce sunulan ve her bir işlemin ön izlemesini temsil eden  

bölümü.  

Daha sonra kullanıcılar mesaj nesnesini ve daha da önemlisi durumunu bulabilirler. Mesaj durumu 

şunlardan oluşabilir: 

 IN: Mesaj sunuldu ve kaydedildi, ancak henüz işleme konulmadı  

 ERR: şekilsel açıdan hatalı mesaj veya yanlış içerikli mesaj  

 RUN: mesaj işleniyor  

 OUT: mesaj işlendi (olumsuz veya olumlu sonuç). 

Diğer sütunlar aşağıdaki verileri gösterir: Dengeleme Gazı Platformu Üyesi ve işlemi giren kullanıcı, xml 

dosyasının adı, giriş tarihi ve saati, başarılı bir şekilde işlenen işlem sayısı  ve dakika ve saniye bazında  

mesaj işleme süresi. 

Sayfadaki filtreler arasında işaret olarak adlandırılan bir işaret kutucuğu yer alır ( 

 

 

Şekil 17). Kullanıcıların bu kutucuğu işaretlemeleri halinde, sistem sonuç dosyasını indirilmiş olarak 

işaretler. Bu işlem dosyanın web servis üzerinden indirilmesi üzerinde bir etkiye sahiptir; çünkü  sistem 

halihazırda indirilmiş dosyaları yok sayar ve sadece kullanıcı tarafından henüz incelenmemiş olanları verir.  

Kullanıcılar, işaret kutucuğunu işaretleyerek, arayüz üzerinden bir xml dosyasını indirmeleri halinde aynı 

dosyayı web servis üzerinden indiremeyeceklerdir.  
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Şekil 17 Mesaj Filtreleri  

 

Kaynak: Takım Analizi 

Dolayısıyla, herhangi bir işlem (girdi xml işlemi) bir sonuç xml dosyasına (FA) tekabül eder. Mesajlar 

listesinde kullanıcılar ayrıca FA'ların dışında, bir girdi dosyasına tekabül etmeyen başka sonuç dosyaları 

da görüntüleyebilirler. Şekil 16'daki (Mesajlar Listesi) üçüncü satırda bir Alış Teklifi Bildirim (BN) dosyası 

yer almaktadır ve Dengeleme Gazı Platformu Üyelerinden birinin alış/satış teklifi eşleştirmesinin sonucu 

görülmektedir. 

4.3. Teknik Tasarım Özellikleri  

Bu bölümde Dengeleme Gazı Platformunun teknik özellikleri açıklanmaktadır. Ayrıntılı teknik mimari 

Dengeleme Gazı Platformu için sonuçta kullanılan gerçek ürüne büyük ölçüde bağımlı olduğundan dolayı,  

bu özellikler bir açıklamadan ziyade karakteristik gereksinimler içermektedir.  

4.3.1. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler  

4.3.1.1. Genel Sistem Mimarisi Gereksinimleri 

Dengeleme Gazı Platformu "klasik" bir yüksek elveriş lilik için kümelenmiş ortamda çalışmalıdır. Tipik bir 

kurgu şu şekilde görünür: 

 Bir üretim kümesi olan üretim veri merkezi. Bu gerçek üretim sisteminin barındırıldığı bir ana 

donanım ortamından oluşur.  

 Donanım arızası halinde, küme yönetimi kontrolü soğuk veya sıcak beklemedeki bir yedek sisteme 

aktarır ve yedek sistem saniyeler içinde arızalanan sistemin yerini alabilir. Ancak 5 dakikaya kadar 

bir arıza kapanma süresine izin verilmelidir. 

 Sistem (üretim veya arıza), üretim kümesi için arızaya karşı güvenli bir dosya sistemi sunan 

kümelenmiş bir SAN alt sistemine dayalı olarak çalışır. Donanım veya işletim sistemi arızası 

halinde, dosyaya dayalı her türlü veri bu şekilde arıza sistemi tarafından tekrar kullanılabilir.  
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 Kümelendirilmiş bir veri tabanı sistemi aynı zamanda Dengeleme Gazı Platformunun sistem 

durumunun (örneğin kesin emirler) veya en azından bir arıza durumunda Dengeleme Gazı 

Platformunun kurtarılabileceği güvenli bir geride kalma (fall-back) durumunun kaydedilmesine 

olanak sağlar.  

 Son olarak, üretim sisteminin yapısının aynısına sahip, coğrafi olarak ayrıştırılmış bir afet kurtarma 

sahası işletilir. Sadece ana sahanın zarar görmesi halinde kontrol Afet Kurtarma sahasına aktarılır.  

Afet Kurtarma ortamı (uygulama, veri tabanı, dosya sistemi) genellikle sıcak bekleme modunda 

değildir. Afet Kurtarma senaryosu aşırı nadir olarak hesaplandığından dolayı (örneğin 10 yılda bir) 

sistem değiştirme için devre dışı kalma süresi olarak daha uzun bir süreye (örneğin 4 saat) izin 

verilmelidir. Ancak, veri kayıplarının önlenmesi için, dosya sistemi ile Afet Kurtarma durumunun,  

üretim merkezi ve Afet Kurtarma sahası arasında asenkron olarak güncellenmesi gerekir.  

Dengeleme Gazı Platformu önyüzünün önceki bölümdeki çok sayıda konfigürasyon seçeneğinin etkin bir 

şekilde gerçekleştirilebilmesi için, donatımlı (fat) bir üye olması gerekir.  Bu her iki kullanıcı türü (Üye ve 

İşletmeci) için de geçerlidir. Ön yüz, Microsoft Windows ortamında çalışmalıdır. Ön yüz, "zayıf" (thin) 

olmalıdır; yani kullanıcının yerel ortamında yerel veri depolama olmamalıdır.  

Ticaret işlemleri için Dengeleme Gazı Platformu ön yüzü dışında, piyasa hareketlerinin izlenebilmesi ve 

ilgili veri grupları hakkında bildirim alabilmek için mobil cihazlarda düşük kapsamlı uygulama kullanılabilir.  

Böyle bir izleme uygulaması ticaret işlemleri için kullanılmamalıdır. 

Dengeleme Gazı Platformu Bilgi  Sistemi sağlayıcısı borsa sistemini bir SaaS (Hizmet Modeliyle Yazılım) 

ortamında çalıştırmayı teklif edebilir. Bu durumda, elverişlilik sorularının çoğu sağlayıcı tarafından ele 

alınacaktır.  

4.3.1.2. Yazılım Uygulamaları  

Sunucu tarafındaki çekirdek borsa işlemleri uygulamasının, etrafında çeşitli  yardımcı bileşenleri bulunan 

izole bir proses olarak çalışması beklenmektedir. Bunların her biri, küme altyapısı tarafından yönetilmesi 

gereken en az bir işletim sistemi prosesi ile eşleşmektedir: 

 Risk sistemi, 

 Arka ofis sistemi (takas, miktar bildirimi, faturalama, baz veri yönetimi, vs.), 

 Takip sistemi, 

 Raporlama sistemi, 

 Harici veri değişimi için iletişim alt sistemleri,  

 E-posta sunucusu, defter tutma yazılımı, vs. gibi başka bağımsız iş uygulamaları. 

Gerekli güvenlik gereksinimleri aşağıdaki koşulları içermelidir:  

 Veri tabanı içeriği şifrelenmelidir.  

 Harici piyasa rolleri (Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu, İşletmeci, Üyeler) ile gerçek zamanlı 

veri iletişimi asgari olarak TLS güvenliğine (Taşıma Düzeyinde Güvenliği) dayalı olarak 

şifrelenmelidir / kimlik doğrulaması yapılmalıdır.  Daha da iyi bir yöntem uygulama düzeyinde uçtan 

uca güvenlik olabilir.  

 Emniyetli bir güvenlik düzeyine sahip şifreler uygulanmalıdır: 

o Şifreler en az biri küçük harf, biri büyük harf ve biri standart dışı karakter olmak üzere en 
az 8 karakterli . 

o 3 başarısız şifre girişi sonrasında kullanıcı hesapları kilitlenmelidir. 

o Kullanıcıların şifrelerini her 3 ayda bir değiştirmeleri zorunlu olmalıdır. 
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o Bir kullanıcı son 3 şifresinden birini tekrar kullanamamalıdır. 

Alternatif olarak, kullanıcılar çok kanallı kimlik doğrulama için tek seferlik şifreler üreten şifre anahtarları 

kullanabilirler. 

 Dengeleme Gazı Platformu güvenlik duvarı yetkisiz IP adresi aralıklarından gelen tüm erişim 

girişimlerini reddetmelidir.  

 İşletmeci tarafından ve Üyeler topluluğunun atadığı bir hizmet sağlayıcı tarafından penetrasyon 

testleri uygulanmalıdır. Bu aynı zamanda dışarıya açık Dengeleme Gazı Platformu API arayüzü ve 

harici veri değişimi alt sistemi için de geçerlidir. 

 Dengeleme Gazı Platformu veya bir Üye tarafından gerçekleştirilen her türlü güvenlik ihlali iş 

ortaklarına bildirilmelidir.  

 İşletmeci ve Üyeler güvenlik tehditlerini ortak bir şekilde önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik 

bir BT Güvenliği anlaşması hazırlamalıdır. 

 İşletmeci, Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sistemi sağlayıcısının ve yardımcı yazılım bileşenlerini 

geliştiren sağlayıcılar tarafından yazılım güvenliği standartlarına uyulmasını sağlamalıdır.  

Yazılım uygulamalarının güvenliği ile ilgili olarak, Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi (OWASP), 

kuruluşların güvenilir uygulamalar geliştirmelerini, satın almalarını ve kullanmalarını sağlamayı amaçlayan 

açık bir topluluktur. Tüm OWASP araçları, dokümanları, forumları ve bölümleri ücretsizdir ve uygulama 

güvenliğini arttırmak isteyen herkese açıktır. OWASP yazılım güvenliğine insanları, süreçleri ve teknolojiyi 

içeren bir sorun olarak yaklaşılması gerektiğini, çünkü en etkili uygulama güvenliği yaklaşımlarının bu 

alanların hepsinde iyileştirmeler içerdiğini savunmaktadır. OWASP'a http://www.owasp.org adresinden 

ulaşılabilir.  Ayrıntılı bir analiz için, güvenlik gereksinimlerinin türetilebileceği bir kaynak olarak OWASP test 

kılavuzu kullanılabilir: https://www.owasp.org/images/5/56/OWASP_Testing_Guide_v3.pdf . 

4.3.1.3. Bağlantı Kesilmelerinin İşletmeci Tarafından Yönetilmesi  

Ön yüz, bir bağlantı kesilmesi durumunda fiyatlara ne olacağının belirlenmesine yönelik bir seçeneğe 

sahiptir. Seçenekler şunlardır:  

 Tüm emirlerin geri çekilmesi, 

 Tüm emirlerin silinmesi, 

 Hiçbir şey yapılmaması 

Kullanıcı tarafından tanımlanan koşullar piyasanın ne kadar süreyle askıya alındığına bağlı olmalıdır –

kullanıcı tarafından ilave parametreler belirlenebilir. Sunucunun yeniden başlatılması gerekmesi halinde,  

yönetici sunucunun hangi durumda tekrar devreye gireceğini belirleme seçeneği mevcuttur . Yeniden 

başlatma sonrasında, İşletmeci piyasa üzerinde tam kontrole ve Üyeler adına piyasa emirlerini değiştirme 

/ silme olanağına sahip olur. 

Diğer fonksiyonel olmayan gereksinimler arasında aşağıdakiler yer alır: 

 Sistem geliştirme / güncelleme yönetimi.  

o Yılda en fazla iki yazılım güncelleme. 

o Yazılım güncellemelerinden ayrı olarak, yamalar gerekebilir. Bir yamanın kurulması 15 
dakikadan uzun bir duruş süresi gerektirmemelidir. Yamalar Dengeleme Gazı Platformu 
veri modelini etkilememelidir, dolayısıyla bir geçiş protokolü gerektirmemelidir. 

 Planlı kesintilerin zamanlaması. Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sistemi planlı kesintilerin 

Üyelere bildirilmesine izin vermelidir. Bu en az 24 saat önceden gerçekleştirilmelidir.  

 Plansız kesintilerden / arızalardan 15 dakika içerisinde kurtulunmalıdır. 

http://www.owasp.org/
https://www.owasp.org/images/5/56/OWASP_Testing_Guide_v3.pdf
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 İşlem topluluğuna Türkçe olarak hizmet veren bir teknik ve fonksiyonel yardım masası hizmeti 

sunulmalıdır. 

4.3.2. Uygulama Programlama Arayüzü (API) 

Çekirdek platformun bir parçası olmayan Dengeleme Gazı Platformu Bileşenleri, Dengeleme Gazı 

Platformunu bir API (uygulama programlama arayüzü) aracılığıyla kullanırlar. Bu API aşağıdaki 

bakımlardan esnek olmalıdır: 

 Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sistemi verileri kolaylıkla erişilebilir olmalıdır (emir verileri, ürün 

tanımlarına, ürünlere ve Üyelere ilişkin bilgiler). 

 Emir girişi gibi işlemler otomatik olarak gerçekleştirilebilmelidir.  

 Olayların çok sayıda aboneye (İşletmeci, Üyeler, diğer roller) bildirimi  gerçek zamanlı olarak 

gerçekleştirilebilmelidir.  

Aşağıdaki görüntü, bir seans sırasında API kullanıcısı olarak bir uygulama ile Dengeleme Gazı Plat formu 

arasındaki fonksiyon çağrılarını ve olayları göstermektedir:  

  

Şekil 18 Tipik Fonksiyon Çağrıları ve Olaylar Dizisi (İngilizce) 

 

Yukarıda gösterilen API seansında, Üye uygulaması Dengeleme Gazı Platformunda oturum açar ve bir 

olaya (örneğin belirli bir ürün için alış/satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi) abone olur. Daha sonra, API 

Sorgu fonksiyonu aracılığıyla veriler Dengeleme Gazı Platformu Bilgi Sisteminden alınır. Bunu müteakiben 

olay bildirimleri alınır (örneği bir alış/satış işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin). Ayrıca uygulamanın tepki 

verebilmesi (örneğin emirlerin yeniden kesinleştirilmesi yoluyla) için Dengeleme Gazı Platformundak i 

bağlantı kesintileri ve yeniden bağlantılar da bildirilir.  Son olarak, veri beslemeden çıkılır ve bağlant ı 

kapatılır. 

API, parametrelerin ve sonuçların / bildirimlerin temsil edilmesi için XML kullanmalıdır.  

Fonksiyonel API çağrıları Sorgu filtreleme kriterlerine izin vermelidir.  
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4.3.3. Sistem Uygulama Planı Şablonu  

Şekil 19 BT Uygulama Yol Haritasına İlişkin Tipik Yaklaşım (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture 
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Tablo 2 Uygulamaya Ait Baçlıca Kilometre Taşları  

Kilometre Taşı  Açıklama  
Tasarım Çalışmasının 

Tamamlanması  

İşletmecinin gereksinimlerinin ve önceliklerinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, 

ayrıntılı bir analizin yapılması büyük önem taşır 

Tasarım Çalışmasının 
Onaylanması  

Dengeleme Gazı Platformu gereksinimlerinin sistem sağlayıcılar tarafından 
karşılanabilmesi için, gereklilik analizi kapsamında gereksinimler onaylanır. 

CfT'nin Çalıştırılması  

İşletmeci aşağıdaki olağan aşamaları takip ederek bir teklife çağrı süreci yürütür:  
- İsteklilere yönelik bir bilgilendirme dokümanı ile birlikte ayrıntılı bir gereklilik 

analizinin hazırlanması. 

- Dokümanların yayınlanması ve isteklilerin sorularının cevaplandırılması. 
- İsteklilerden teklif  belgelerinin alınması. 

- Kısa listesi oluşturulan teklif  sahipleri ile teklif lerin müzakere edilmesi. 
- Kazanan teklif  sahibi ile bir sözleşme üzerinde anlaşılması. 
- Sistem geliştirme / tedariki için sipariş verilmesi. 

Donanım Kurulumu ve VPN 
Kurulumu (SaaS durumunda) 

Sistem sağlayıcının, SaaS ortamında sunucuları kurması ve Üyeler için erişim 

sağlaması. 
- Sistem sağlayıcının  SaaS ortamında Dengeleme Gazım Platformu 

sunucularını kurması  

- Sistem sağlayıcının  Dengeleme Gazı Platformuna bağlantıyı test etmesi  
- Sistem sağlayıcının  arızadan çıkma kurgusunu ve felaket kurtartma 

ayarlarını yapılandırması  
- Sistem sağlayıcının  Dengeleme Gazı Platformu için konfigürasyon 

gereksinimlerini gözden geçirmesi  

Dengeleme Gazı Platformunun 
Kurulumu ve Konfigürasyonu 

(SaaS) 

Sistem sağlayıcının  teknik gereksinimlere uygun olarak Dengeleme Gazı Platformunu 
gerekli tüm sunucularda kurması.  

- Sistem sağlayıcının  Dengeleme Gazı Platformunu gerekli tüm sunucularda 
kurması 

- Sistem sağlayıcının , İşletmeci için Dengeleme Gazı Platformu kurması ve 

yapılandırması (örneğin ürünler, kullanıcı hesapları, işlem kuralları) 

- Piyasalarda işlemlerin yapılabilmesi için, tüm ürünlerin ve 
konfigürasyonunun tamamlanması: 

o Sistem sağlayıcının Üyeler için çalışma kitaplarını tasarlaması ve 
test etmesi. 

o Sistem sağlayıcının İşletmeci için Dengeleme Gazı Platformunun 
genel testini yapması  

o İşletmecinin nihai konfigürasyonu onaylaması  

Arla of is uygulamaları ve gün sonu raporlama için API'ın kurulması  

Eğitim  Sistem sağlayıcının İşletmeciye gerekli eğitimleri vermesi  

Entegrasyon: Arka Ofis Sistemleri  Bu, gündelik operasyonlar için gerekli olan uygulamaları içerebilir. 

İşletmeci Tarafından Kullanıcı 
Kabul Testlerinin Yapılması  

İşletmecinin nihai konfigürasyonu test etmesi ve onaylaması. 

- İşletmecinin Üye testi için gerekli düzenlemeleri yapması  

- İşletmecinin ve sistem sağlayıcının Üye provalarını gerçekleştirmesi  

- İşletmecinin ve sistem sağlayıcının arıza testlerini ve nihai sistem 

kontrollerini gerçekleştirmesi  

Sistem sağlayıcının gerekli olması halinde konfigürasyonu güncellemesi ve test 
etmesi. 

İşletmecinin Üye Provalarını 

Gerçekleştirmesi  

Gerçekçi verilerin girilmesi ve günlük süreçlerin takip edilmesi yoluyla bir işlem 

gününün simülasyonu. Bu, devreye girmeden önce potansiyel sorunların tespit 
edilmesi bakımından önemli bir faaliyettir.  

Devreye Girme  
İşletmecinin nihai sistem kontrollerini gerçekleştirmesi 

Sistem sağlayıcının devreye alma desteği sağlaması  
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5. SPOT GAZ TİCARETİ PLATFORMU  

5.1. Piyasa Kuralları  

5.1.1. Yasal Dayanak ve Roller  

Spot İşlemler Platformunun işletmecisinin EPİAŞ olması tavsiye edilmektedir.  Önerilen tüm piyasa kuralları 

EPİAŞ tarafından uygulanabilir ve bunlar  EPDK tarafından onaylanarak yayınlanabilir. 

5.1.2. Kabul  

5.1.2.1. Kabul Şartları  

Bir Başvuru Sahibinin Spot İşlemler Platformu Üyesi olarak kabulü, üyenin aşağıdaki koşulları karşılaması 

halinde platformda işlemlere katılabilmek için yetkilendirilmesi anlamına gelir: 

 İşletmeciyi katılım için belirlenen finansal gereksinimleri karşıladığı konusunda tatmin etmesi; 

 Doğal gaz ticareti yapabilmek için gerekli tüm yetkileri almış olması (ilgisine göre); 

 İşlemin düzgün bir şekilde uzlaştırılmasını sağlaması; 

 Tacirleri Spot İşlemler Platformu Üyeleri olarak ataması ve yetkilendirmesi;  

 İşletmeci tarafından atanan Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu ile sözleşme yapmış olması; 

 Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemine erişim için istenen teknik gereksinimlerle donatılmış olması.  

Üyenin Spot İşlemler Platformunun teknik donanımlar hakkındaki kural ve düzenlemelerde belirtilen 

gereksinimlere uygun  BT sistemlerinin olması halinde, Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemine bağlantıya 

ilişkin teknik gereksinimleri karşılanacaktır. İşletmecinin bu düzenlemelere uyum durumunu yerinde kontrol 

etmesine izin verilecektir. 

Üyeler, hukuki inceleme için EPDK'ya şikayette bulunma hakkına sahiptir. EPDK konuyu tekrar incelenmek 

üzere EPİAŞ'a yönlendirme, önlemi düzeltme veya EPİAŞ tarafından uygulanan önlemi teyit etme yetkisine 

sahiptir. 

5.1.2.2. Yetkili Temsilciler  

Üyeler, yetkileri altındaki veya kendi adlarına hareket eden çalışanları arasından, en az bir yetkili temsilci 

atayacaktır. Bu yetkili temsilci, Spot İşlemler Platformu kural ve düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilen idari 

prosedürler için İşletmecinin irtibat kuracağı görevli olacaktır. 

Üyeler aynı zamanda aşağıdakileri de atayabilir:  

 bir ön ofis temsilcisi; 

 bir arka ofis temsilcisi; 

 bir teslimat temsilcisi; 

 bir faturalama/ödeme temsilcisi; 

 bir BT temsilcisi;  

 Üyelik konularına ilişkin bir temsilci. 

Sadece yetkili temsilciler İşletmeciden kendilerini ilgilendiren alanlarda değişiklik talebinde bulunma 

hakkına sahiptir. 



 

 

39 
 

 

5.1.2.3. Kabul Prosedürü  

Spot İşlemler Platformu İşletmecisi, ilgili kural ve düzenlemelere uygun olarak her bir başvuruya ilişkin 

kararlar verir. İşletmeci eksik bir başvuruyu reddedebilir. Ret kararları yetkili düzenleyici merciin hukuki 

incelemesine tabidir. 

Spot İşlemler Platformu İşletmecisi, yeni üyeleri yetkilendirirken, tüm üyelik gereksinimlerinin 

karşılandığından emin olmak için belgeye dayalı bir doğrulama yapar. 

Sunulan belgelerin uygunluğunun doğrulanmasından sonra, Spot İşlemler Platformu, başvurunun 

kendisine ulaştığı tarihten itibaren onbeş takvim günü içerisinde başvurunun onay veya ret durumunu (ret 

durumunda gerekçeleri ile birlikle) Başvuru Sahibine tebliğ eder. Bu tebligat Spot İşlemler Platformu  kural 

ve düzenlemelerinde belirtilen yöntemlere uygun olarak ve süre sınırları içerisinde yapılır. 

Eksik veya uygun olmayan belge halinde, İşletmeci belirlenen yöntemler ve süre sınırları dahilinde,  

belgelerin tamamlanması ve uygun hale getirilmesi için gerekli adımları ve bunun ne kadar bir süre 

içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini Başvuru Sahibine bildirir. Bu bildirim beli rlenen sürenin işlemesini 

durdurur ve İşletmecinin tamamlanan veya uygun hale getirilen belgeleri tekrar aldığı tarihten itibaren tekrar 

işlemeye başlar.      

Tüm üyelik gereksinimleri karşılandıktan sonra, İşletmeci Üyelik Anlaşmasını imzalar ve yeni üyelere bir 

kabul mektubu gönderir.  

Yeni üye, Kabul Mektubunu aldıktan sonra Spot İşlemler Platformunda ticaret işlemi yapma hakkına sahip 

olur.  

Yeni bir üyenin adı diğer üyelere gönderilen bir piyasa bildirimi yoluyla duyurulur. Yeni üyelerin kabulü veya 

listeden çıkarılması İşletmecinin web sitesinde de yayınlanır. 

İşletmeci her hangi bir süre sınırlaması olmaksızın herhangi bir zaman Başvuru Sahibinden ilave belgeler 

ve bilgiler isteyebilir. Bu kapsamda kendisi veya bir temsilci aracılığıyla yapılacak bir durum 

değerlendirmesinden sonra, masrafları Başvuru Sahibi tarafından karşılanmak üzere Başvuru Sahibi ile 

ilgili bir inceleme yaparak Başvuru Sahibinden gerekli görebileceği beyanları ve belgeleri isteyebilir. Ayrıca, 

üçüncü taraflardan da bilgi isteyebilir.Başvuru Sahibine bu talep ile ilgili olarak önceden bildirimde 

bulunulmalıdır. 

Kabul sonrasında, Üyeler kabul koşullarının kaybedilmesine yol açabilecek fiili veya hukuki nitelikteki 

değişiklikleri gecikmeksizin İşletmeciye bildirmekle yükümlüdür; özellikle, yeni Üyeler mülkiyet veya vergi 

konuları ile ilgili ihlal şüphesi ile kendileri aleyhine başlatılan ceza takibatlarından haberdar olur olmaz 

bildirmekle yükümlüdürler. 

5.1.3. Ticaret İşlemleri  

5.1.3.1. Amaç  

Spot İşlemler Platformu ile ilgili düzenlemelerin ve uygulamaların amacı;  

 Üyelerin dengesizliklerini en aza indirebilmeleri için etkili, güvenilir ve şeffaf bir şekilde ticaret 

işlemlerini yapmalarını sağlamak, ve  

 güvenilir bir referans fiyatın oluşumunu desteklemektir.  

5.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması  

Alış/satış teklifleri, “5.1.5.1. Alış Teklifleri ve Satış Teklifleri ” maddesinde belirtilen prosedürlere uygun 

olarak ve söz konusu maddede belirtilen süre sınırları içerisinde sunulur. Alış/satış tekl ifleri asgari olarak 

aşağıdaki verileri içerir:  

 alış/satış teklifini sunan Üyenin kimlik kodu;  
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 alış/satış teklifinin sunulduğu seansın tanımlama kodu;  

 alış/satış teklifinin türü (talep teklifi/arz teklifi);  

 sunulan miktar; 

 sunulan miktarın birim fiyatı; 

Talep teklifleri ile arz tekliflerinde belirtilen miktarlar sadece pozitif tamsayı değerlerine sahip olabilir.  

Üyeler bir fiyat sınırı olmaksızın alış/satış teklifi girebilirler. 

Üyeler aşağıdaki teklifleri giremezler: 

 fiyat sınırı sıfır olan veya negatif fiyat limitli alış/satış teklifleri; 

 emir defterinde fiyat limitli bir arz teklifi veya talep teklifi yoksa, sırasıyla, fiyat sınırı olmayan talep 

teklifleri veya arz teklifleri. 

Emir defterinde, aşağıdaki “5.1.3.3. Alış ve Satış Tekliflerinin Geçerliliğinin Onaylanması ” maddesi 

kapsamında geçerliliği ve yeterliliği doğrulanan alış/satış teklifleri azalan fiyat sırasıyla (talep teklifleri) ve 

artan fiyat sırasıyla (arz teklifleri) sıralanır. Alış/satış tekliflerinin eşit fiyata sahip olması halinde, zaman 

damgaları ile kanıtlanan girilme zamanlarına göre sıralandırılırlar. Fiyat sınırı olmayan alış/satış teklifleri en 

yüksek fiyat önceliğine sahiptir. 

Üyeler aşağıdaki alış/satış tekliflerini sunabilir: 

 İptale Kadar Geçerli: Alış/Satış teklifi kısmen de olsa mevcut miktarlar için ve Üye tarafından 

belirlenen fiyat koşullarına göre gerçekleştirilir. Gerçekleşmeyen miktarlar seans sonuna kadar 

emir defterinde tekrar teklif edilir ve seans sonunda otomatik olarak iptal edilir.  

 Sona Erme Zamanına Kadar Geçerli: Alış/Satış teklifi kısmen de olsa mevcut miktarlar için ve 

Üye tarafından belirlenen fiyat koşullarına göre gerçekleştirilir. Gerçekleşmeyen miktarlar alış/satış 

teklifinde belirtilen sona erme zamanına kadar emir defterinde tekrar teklif edilir ve sona erme 

zamanında otomatik olarak iptal edilir; 

 Kalanı İptal Et: Alış/Satış teklifi kısmen de olsa mevcut miktarlar için ve Üye tarafından belirlenen 

fiyat koşullarına göre gerçekleştirilir. Gerçekleşmeyen artık miktar otomatik olarak iptal edilir; 

 Gerçekleşmezse İptal Et: Alış/Satış teklifi miktarın tamamı için ve Üye tarafından belirlenen fiyat 

koşullarında gerçekleştirilir. Emir defterine girildikten sonra bunun mümkün olmaması halinde,  

alış/satış teklifi otomatik olarak iptal edilir. 

Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Üyeler henüz eşleştirilmeyen alış/satış tekliflerini değiştirebilir 

veya iptal edebilir. Değiştirilen alış/satış teklifleri daha önce edinmiş oldukları zaman önceliklerini 

kaybederler. 

Alış/satış teklifleri, emir defterinde teklifi sunan Üyeler belirtilmeksizin yayınlanırlar, böylelikle teklif 

sahiplerinin gizliliği sağlanmış olur. 

5.1.3.3. Alış ve Satış Tekliflerinin Geçerliliğinin Onaylanması  

İşletmeci, üyeler tarafından sunulan alış/satış tekliflerinin geçerliliğini aşağıda hususların sağlanması  

bakımından kontrol eder: 

a) üyenin askıya alınmamış olması; 

b) “5.1.6.4. Ulusal Dengeleme Noktasında Faaliyet Gösterme Yetkisi ” maddesi kapsamında 
BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisinden alınan son bilgilere dayalı olarak, Üyenin UDN’de faaliyet 

gösterme yetkisinin olması  

c) alış/satış teklifinin, yukarıdaki “5.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması ” maddesinde 
belirtilen usullere uygun olarak sunulmuş olması; 
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d) alış/satış teklifinin, yukarıdaki “5.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması ” maddesinde 
belirtilen tüm verileri içermesi; 

e) alış/satış teklifinde belirtilen fiyat ve miktarların sınırlar dahilinde olması. İşletmeci işlemlerin 

düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yukarıdaki limitleri değiştirebilir; 

f) alış/satış teklifinin İşletmeci tarafından daha sonra belirlenecek olası sınırlar dahilinde olması; 

g) alış/satış teklifinin garanti edilmesi.  

Yukarıdaki (g) bendinde belirtilen doğrulamanın gerçekleştirilebilmesi için,  eğer bir alış/satış teklifi herhangi 

bir fiyat belirtilmeksizin sunulmuş ise, söz konusu alış/satış teklifinin süresi sona erinceye kadar, fiyatının 

emir defterinde yer alan ters işaretli en iyi alış/satış tekliflerinden birisine eşit olduğu kabul edilir . 

Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi yukarıdaki (g) bendinde belirtilen alış/satış tekliflerinin geçerlilik ve 

yeterlilik doğrulaması sonuçlarını gönderir ve  

 eğer sonuç olumsuz ise, alış/satış tekliflerinin emir defterine girilmesini reddeder ve ret 

gerekçelerini açıklar; 

 eğer sonuç olumlu ise,  alış/satış tekliflerini emir defterine girer. 

5.1.3.4. Sürekli İşlem  

Sürekli işlem sırasında, işlemler aşağıdaki özellikleri taşıyan talep tekliflerini ve arz tekliflerinin otomatik 

olarak eşleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilir:   

  Yukarıdaki “5.1.3.3. Alış ve Satış Tekliflerinin Geçerliliğinin Onaylanması ” maddesi kapsamında 

geçerliliği ve yeterliliği doğrulanan teklifler,  

 emir defterinde mevcut olan teklifler, ve  

 Yukarıdaki  "5.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması ” maddesinde belirtilen öncelik kriterleri 

kapsamında sıralandırılan ve zaman damgası uygulanan teklifler. 

Fiyat sınırlı bir talep teklifinin girilmesi, alış teklifinin (süresi sona erinceye kadar), girilen alış teklifine eşit 

veya daha düşük fiyatlı bir veya daha fazla arz teklifi ile eşleşme durumunu belirler. 

Fiyat sınırlı bir arz teklifinin girilmesi, satış teklifinin (süresi sona erinceye kadar), girilen satış teklifine eşit 

veya daha yüksek fiyatlı bir veya daha fazla talep teklifi ile eşleşme durumunu belirler. 

Fiyat sınırsız bir alış/satış teklifinin girilmesi alış/satış teklifinin (süresi sona erinceye kadar), alış/satış teklifi 

girildikten sonra emir defterindeki ters işaretli bir veya daha fazla alış/satış teklifi ile eşleşme durumunu 

belirler. 

Yukarıdaki “5.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması  (iptale kadar geçerli ve sona erme zamanına 

kadar geçerli)” maddesinde belirtilen alış/satış teklifleri ile ilgili olarak : 

 Eğer fiyat sınırlı bir alış/satış teklifi kısmen gerçekleştirilirse, gerçekleştirilmeyen bölümü, emir 

defterinde yayınlanmaya devam edecek olan, orijinal alış/satış teklifi ile aynı fiyatlı ve zaman 

öncelikli  bir alış/satış teklifi oluşturur; 

 Eğer fiyat sınırsız bir alış/satış teklifi kısmen gerçekleştirilirse, gerçekleştirilmeyen bölümü, emir 

defterinde yayınlanmaya devam edecek olan, gerçekleştirilen son işlem  ile aynı fiyata ve orijinal 

alış/satış teklifi ile aynı zaman önceliğine sahip bir alış/satış teklifi oluşturur.  

Yukarıda belirtilen işlemlerden gerçekleştirilen her biri için, fiyat zaman önceliğine sahip alış/satış teklifinin 

fiyatına eşit olur. 

Talep teklifleri ve arz teklifleri, aynı Üye tarafından sunulmuş olmaları halinde eşleştirilmezler. 

Sürekli işlem aşamasının sonunda,  İşletmeci “5.1.5.2. Referans Fiyat ve Kapanış Fiyatı ” maddesinde 

belirtilen usullere uygun olarak bir referans fiyat ve bir kapanış fiyatı belirleyebilir.  
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5.1.3.5. Sözleşmeler  

Tablo 3 Spot (Gün Öncesi) Doğal Gaz Sözleşmesi 

Gün Öncesi Sözleşmesi Bilgileri  

 

Açıklama 

Sonraki İş Günü, Cumartesi, Pazar, Hafta Sonu ve Tatil Gaz Günleri için, BOTAŞ İletim Sistemi  

İşletmecisi tarafından işletilen Türkiye İletim Şebekesi yoluyla f iziksel teslimli Gün Öncesi doğal 

gaz sözleşmeleri. 

Teslimat Noktası  
BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisine sunulan miktar bildiriminden önce, Türkiye Doğal Gaz İletim 

Şebekesinin Ulusal Dengeleme Noktasında varsayılan sözleşme olarak teslim edilir . 

Sözleşme Büyüklüğü  1 MWh/ h 

Asgari Lot Büyüklüğü  1 lot (yani Asgari Miktar = 1 MWh/ h) 

Miktar Artışı  1 lot (yani Miktar Adımı = 1 MWh/ h) 

Fiyat Adımı  1 TL/MWh 

Sözleşmesi Serisi  

GÖ: Gün Öncesi  

Cumartesi  

Pazar 

Hafta Sonu  

Tatil  

Sözleşme Tteslimat 

Büyüklüğü  

Gün Öncesi sözleşmelerin sözleşme teslimat büyüklüğü, Sözleşme büyüklüğü ile ilgili 

dönemdeki saat sayısının çarpımına eşittir. Örneğin, bir GÖ sözleşmesi için;  

1 MWh/ h x 24 s = 24MWh. 

Ürün Adı  Gün Öncesi  Cumartesi  Pazar  Hafta Sonu  Tatil  

İşleme Konu Olabilecek 

Ürünler  

Sadece 

sonraki iş 

günü için işlem 

yapılır  

Cumartesi gaz 

günü için işlem 

yapılır. Cumartesi 

teslimat günleri 

için yapılan 

sözleşmeler 

Cuma günü sona 

erer  

Pazar gaz günü 

için işlem yapılır. 

Pazar teslimat 

günleri için 

yapılan 

sözleşmeler 

Cuma günü sona 

erer 

Cumartesi ve 

Pazar gaz günü 

için işlem yapılır. 

Sözleşmeler Cuma 

günü sona erer 

EPİAŞ İşlem 

Takviminde 

önceden 

belirlenen tatil 

gaz günlerine 

ilişkin işlemler. 

Pazartesiden Perşembeye (dahil) kadar Gün Öncesi ürünü ticarete konu olabilir.  
Cuma günü ticarete konu olabilecek ürünler şunlardır: Gün Öncesi, Cumartesi, Pazar ve Hafta 
Sonu.  
Tatil ürünleri, tatilin ilk gününden önceki son iş gününde ticarete konu olabilir.  

İşlem Günü  İşlem günleri ilgili EPİAŞ İşlem Takviminde belirtilir.   

İşlem Takvimi  EPİAŞ Piyasalarının işlem takvimi EPİAŞ tarafından bir piyasa bildirimi ile duyurulur. 

Kapanış Fiyatları  
Kapanış f iyatları, her işlem günü Piyasa kapanışından sonra mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 

EPİAŞ tarafından resmi w eb sitesinde yayınlanır. 

Takas ve Uzlaştırma  İşlem bilgileri EPİAŞ tarafından Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşuna bildirilir.  

 
Kaynak: Takım Analizi, CEEGEX 
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Tablo 4 Spot (Gün İçi) Doğal Gaz Sözleşmesi  

Gün İçi Sözleşmesi Bilgileri  

Açıklama 

İş gününün kalan saatleri için, 3 saat önceden yapılmak kaydıyla,  BOTAŞ İletim Sistemi  

İşletmecisi tarafından işletilen Türkiye İletim Şebekesi yoluyla f iziksel teslimli Gün İçi doğal gaz 

sözleşmeleri. 

Teslimat Noktası  
BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisine sunulan miktar bildiriminden önce, Türkiye Doğal Gaz İletim 
Şebekesinin Ulusal Dengeleme Noktasında varsayılan sözleşme olarak teslim edilir. 

Sözleşme Büyüklüğü  1 MWh/ h 

Asgari Lot Büyüklüğü  1 lot (yani Asgari Miktar = 1 MWh/ h) 

Miktar Artışı  1 lot (yani Miktar Adımı = 1 MWh/ h) 

Fiyat Adımı  1 TL/MWh 

Sözleşmesi Serisi  Gİ: Gün İçi  

Sözleşme Teslimat 

Büyüklüğü  

Gün İçi sözleşmelerin sözleşme teslimat büyüklüğü aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak 
sunulmuştur.  

Ürün Adı  Gün İçi  

İşleme Konu Olabilecek 

Ürünler  

Gün İçi (Gİ) ürünü 3 saat önceden olmak kaydıyla cari gaz gününün kalan saatleri için işlem 

yapılmasını sağlar. Teslimat, işlem yapılabilir bloğun sonundan 3 saat sonra başlar. Gİ ürünü 

aşağıdaki sırayla 7 gün / 24 saat ticarete konu olabilir: 

 İşlem (EET):  

03:00 – 04:00 

04:00 – 05:00 

05:00 – 06:00 

06:00 – 07:00 

07:00 – 08:00 

08:00 – 09:00 

09:00 – 10:00 

10:00 – 11:00 

11:00 – 12:00 

12:00 – 13:00 

13:00 – 14:00 

14:00 – 15:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 17:00 

17:00 – 18:00 

18:00 – 19:00 

19:00 – 20:00 

20:00 – 21:00 

21:00 – 22:00 

22:00 – 23:00 

23:00 – 24:00 

00:00 – 01:00 

01:00 – 02:00 

02:00 – 03:00 

Teslimat (EET):  

07:00 – 07:00  

08:00 – 07:00  

09:00 – 07:00  

10:00 – 07:00  

11:00 – 07:00  

12:00 – 07:00  

13:00 – 07:00  

14:00 – 07:00  

15:00 – 07:00  

16:00 – 07:00  

17:00 – 07:00  

18:00 – 07:00  

19:00 – 07:00  

20:00 – 07:00  

21:00 – 07:00  

22:00 – 07:00  

23:00 – 07:00  

00:00 – 07:00  

01:00 – 07:00  

02:00 – 07:00  

03:00 – 07:00  

04:00 – 07:00  

05:00 – 07:00  

06:00 – 07:00 

Teslimat büyüklüğü:  

24 saat  

23 saat 

22 saat 

21 saat 

20 saat 

19 saat 

18 saat 

17 saat 

16 saat 

15 saat 

14 saat 

13 saat 

12 saat 

11 saat 

10 saat 

9 saat 

8 saat 

7 saat 

6 saat 

5 saat 

4 saat 

3 saat 

2 saat 

1 saat 

İşlem Günü  İşlem günleri ilgili EPİAŞ İşlem Takviminde belirtilir.   

İşlem Takvimi  EPİAŞ Piyasalarının işlem takvimi EPİAŞ tarafından bir piyasa bildirimi ile duyurulur. 

Kapanış Fiyatları  Kapanış f iyatları, her işlem günü Piyasa kapanışından sonra mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 
EPİAŞ tarafından resmi w eb sitesinde yayınlanır. 

Takas ve Uzlaştırma  İşlem bilgileri EPİAŞ tarafından Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşuna bildirilir.  

 
Kaynak: Takım Analizi, CEEGEX 
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Tablo 5 Spot (Sonraki Saat) Doğal Gaz Sözleşmesi  

Sonraki Saat Sözleşmesi Bilgileri  
Açıklama 

BOTAŞ İletim Sistemi  İşletmecisi tarafından işletilen Türkiye İletim Şebekesi yoluyla f iziksel 
teslimli Sonraki Saat doğal gaz sözleşmeleri. Üç saat önceden olmak kaydıyla, Gaz Gününün 

sonraki teslimat saati için işlem yapılır. 
Teslimat Noktası  BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisine sunulan miktar bildiriminden önce, Türkiye Doğal Gaz İletim 

Şebekesinin Sanal Ticaret Noktasında varsayılan sözleşme olarak teslim edilir..  
Sözleşme büyüklüğü  1 MWh 
Asgari lot büyüklüğü  1 lot (yani Asgari Miktar = 1 MWh) 

Miktar artışı  1 lot (yani Miktar Adımı= 1 MWh) 
Fiyat Adımı  1 TL/MWh 

Sözleşmesi serisi  SS: Sonraki Saat  
Sözleşme teslimat 

büyüklüğü  
Sonraki Saat sözleşmelerinin sözleşme teslimat büyüklüğü Sözleşme Büyüklüğüne eşittir  

Ürün Adı  SS 

Ticarete Konu Olabilecek 

Ürünler  

Sonraki Saat (SS) ürünü, 3 saat önceden olmak kaydıyla, gaz gününün sonraki teslimat saati için 

işlem yapılmasını sağlar. Teslimat, işlem yapılabilir bloğun sonundan 3 saat sonra başlar. 
SS ürünü aşağıdaki sırayla 7 gün / 24 saat ticarete konu olabilir: 
 İşlem (EET):  
03:00 – 04:00 
04:00 – 05:00 
05:00 – 06:00 
06:00 – 07:00 
07:00 – 08:00 
08:00 – 09:00 
09:00 – 10:00 
10:00 – 11:00 
11:00 – 12:00 
12:00 – 13:00 
13:00 – 14:00 
14:00 – 15:00 
15:00 – 16:00 
16:00 – 17:00 
17:00 – 18:00 
18:00 – 19:00 
19:00 – 20:00 
20:00 – 21:00 
21:00 – 22:00 
22:00 – 23:00 
23:00 – 24:00 
00:00 – 01:00 
01:00 – 02:00 

02:00 – 03:00 

Teslimat (EET):  
07:00 – 08:00  
08:00 – 09:00  
09:00 – 10:00  
10:00 – 11:00  
11:00 – 12:00  
12:00 – 13:00  
13:00 – 14:00  
14:00 – 15:00  
15:00 – 16:00  
16:00 – 17:00  
17:00 – 18:00  
18:00 – 19:00  
19:00 – 20:00  
20:00 – 21:00  
21:00 – 22:00  
22:00 – 23:00  
23:00 – 00:00  
00:00 – 01:00  
01:00 – 02:00  
02:00 – 03:00  
03:00 – 04:00  
04:00 – 05:00  
05:00 – 06:00  

06:00 – 07:00 

Büyüklük (lot):  
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 
1 MWh 

İşlem Günü  İşlem günleri ilgili EPİAŞ İşlem Takviminde belirtilir.  
İşlem Takvimi  EPİAŞ Piyasalarının işlem takvimi EPİAŞ tarafından bir piyasa bildirimi ile duyurulur. 

Kapanış Fiyatları  Kapanış f iyatları, her işlem günü Piyasa kapanışından sonra mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 
EPİAŞ tarafından resmi w eb sitesinde yayınlanır. 

Takas ve Uzlaştırma  İşlem bilgileri EPİAŞ tarafından Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşuna bildirilir.  
 

Source: Team Analysis, CEEGEX 
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5.1.3.6. Ulusal Dengeleme Noktasında Net Teslimat Pozisyonunun Kaydı  

Spot İşlemler Platformunda (Gün Öncesi) her bir günlük sözleşmenin işlem süresi sonunda, İşletmeci aynı 

sözleşmenin kapsadığı gaz günü bakımından her bir Üyenin net teslimat pozisyonunu belirler. 

İlgili her bir dönem için, net teslimat pozisyonu, teslimat sonrası ilgili gaz günü bakımından her bir Üyenin 

gerçekleştirdiği alış ve satış işlemlerinin matematiksel toplamı olarak hesaplanır. 

Net teslimat pozisyonunun hesaplanabilmesi için, alış işlemlerinin negatif işarete sahip olduğu ve satış 

işlemlerinin pozitif işarete sahip olduğu kabul edilir.  

İşletmeci “5.1.5.5. Net Teslimat Pozisyonunun Ulusal Dengeleme Noktasında Kaydettirilmesi ” maddesinde 

belirtilen prosedürler kapsamında ve süre sınırları dahilinde net teslimat pozisyonunu Ulusal Dengeleme 

Noktası sistemine kaydeder. 

Üyenin net teslimat pozisyonunun kaydı aşağıdaki koşullara tabi olarak kabul edilir:  

 garanti edilmiş ise,   

 “5.1.6.4. Ulusal Dengeleme Noktasında Faaliyet Gösterme Yetkisi ” maddesi kapsamında, BOTAŞ 

İletim Sistemi İşletmecisinden alınan son bilgilere dayalı olarak Üye Ulusal dengeleme Noktasında 

faaliyet göstermeye yetkili ise, 

 Şebeke İşleyiş Düzenlemelerine uygun ise.  

Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi yukarıda belirtilen geçerlilik ve yeterlilik doğrulamasının sonucunu 

gönderir ve: 

 sonuç olumsuz ise, net teslimat pozisyonunun kaydını reddeder (ret gerekçelerini belirterek) ve 

aşağıda açıklanan prosedürü ve “5.1.4.3 Temerrüt Prosedürü” maddesinde belirtilen temerrüt  

prosedürünü başlatır  

 sonuç olumlu ise,  net teslimat pozisyonunun kaydını kabul eder, ilgili işlemlerin İşletmeci karşı 

taraf olacak şekilde Ulusal Dengeleme Noktasına kaydedilmesini sağlar. 

Net teslimat pozisyonunun Ulusal Dengeleme Noktasına kaydedilmemesi halinde (tamamen veya kısmen), 

“5.1.5.3. Açık Pozisyonların Kapatılması ” maddesi kapsamında EPİAŞ net pozisyonu kapatır. 

İşlemlerin Ulusal Dengeleme Noktasına kaydedilmesinden sonra, Üyeler Şebeke İşleyiş Düzenlemelerinde 

belirtilen haklara ve yükümlülüklere sahip olurlar. 

5.1.3.7. Sonuçların Bildirilmesi  

Seansın kapanmasından sonra, İşletmeci Spot İşlemler Platformu (Gün Öncesi)  seansının sonuçlarını 

asgari olarak aşağıdaki veri ve bilgiler ile birlikte yayınlar: 

 seansın asgari fiyatı ve azami fiyatı; 

 seanstaki işlem hacmi. 
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5.1.4. Takas 

5.1.4.1. Finansal Uzlaştırma Kuralları  

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu takas ve finansal uzlaştırma işlemlerini günlük olarak gerçekleştirir.  

Günlük finansal uzlaştırma miktarı; piyasa faaliyetinden ve efektif marj çağrısından elde edilen net 

miktarıdır. Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu üyeleri gerekli miktarı herhangi bir zamanda yatırır .  

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu tarafında gerçekleşen diğer ciroya bağlı ve sabit tür masraflar (takas 

ücreti, uzlaştırma ücreti, hesap bakım ücreti, vs.) ücret tarifesine göre ödenir. 

5.1.4.2. Teminat Gereksinimleri  

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu, piyasa faaliyetlerinden, dolayısıyla finansal yükümlülüklerden 

kaynaklanan riskler sebebiyle bir teminat sistemi işletir.  Teminat sistemi, piyasa bütünlüğünün ve 

güvenliğinin sağlanması amacıyla olası temerrütlere karşı birkaç ayrı savunma hattı içerir. Spot İşlemler 

Platformu Üyeleri sürekli marj gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür. Marj türleri, algoritmaları,  

hesaplamaları ve kabul edilen teminatlar, Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun yürürlükteki  kural ve 

prosedürlerinde tanımlanır. 

5.1.4.3. Temerrüt Prosedürü 

Bir Üyenin Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşuna karşı yükümlülüklerini temerrüde uğratması veya 

yerine getirmemesi halinde, İşletmeci Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun talebi üzerine ilgili Üyeyi 

askıya alır. Bu durumda, Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu ayrıca Üyenin açık pozisyonlarının 

kapatılmasını da isteyebilir. 

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun talebi üzerine, İşletmeci duruma göre aşağıdaki işlemleri 

yapabilir: 

 Üyenin kendisine verilen süre içerisinde pozisyonları kapatıp kapatmadığının kontrol edilmesi ; 

 Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun talimatı üzerine  Üyenin askıya alınması ve 
pozisyonlarının kapatılması. 

Her durumda, İşletmecinin, Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun talimatları üzerine pozisyonlarının 

kapatılmasının sonuçları bakımından Üyeye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.   

5.1.4.4. Veri Değişimi  

İşletmeci, Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşuna,  günlük takas ve uzlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi 

için gerekli olan bilgileri sağlayacaktır. 

5.1.5. Teknik Kurallar 

5.1.5.1. Alış Teklifleri ve Satış Teklifleri  

5.1.5.1.1. Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemine Erişim  

Bir akıllı kart yoluyla üyelerin kişisel kimlik bilgilerinin tanımlandığı ve işlemlerinin doğrulandığı bir sistem  

yoluyla Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemine ayrı bir erişim sağlanır. 

Bu amaçla, Başvuru Sahibi kendi adına Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemine erişebilecek kişinin/kişilerin 

(kullanıcılar) ismini/isimlerini belirtmelidir. 

Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemine erişebilmek için, kullanıcıların kişisel akıllı kartı olması gerekir.  Akıllı 

kart Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi ile uyumlu olmalıdır. 
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Başvuru Sahiplerinin kabulünden sonra, yetkilendirdiği kişiler Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemine 

"kullanıcılar" olarak girilecektir. Böylelikle, XML formatındaki dosyaların gönderilmesi ve alınması da dahil 

olmak üzere Spot İşlemler Platformu Bilgi Sisteminin tüm özelliklerine erişebileceklerdir.  

Üyeler kullanıcılarından birinin veya daha fazlasının Spot İşlemler Platformu Bilgi Sisteminin belirli 

özelliklerine erişim yetkisinin kısıtlanmasını, yani bunların "görüntüleyici" olarak tanımlanmasını  

İşletmeciden talep edebilir. Böylelikle, kullanıcılar alış/satış tekliflerinin yönetimi ve yetkilendirmeler ile ilgili 

dışlındaki tüm menülere erişebilecektir. 

5.1.5.1.2. Alış/Satış Tekliflerinin Sunulması  

Alış/satış teklifi sunmak isteyen bir Üye; 

 bir akıllı kart yoluyla dijital imza tanıma özelliği olan bir iş istasyonuna ve internet bağlantısına sahip 

olmalıdır; 

 alış/satış tekliflerinin sunulması için bir veya daha fazla kullanıcıyı yetkilendirmelidir.  

Alış/satış teklifleri iki yolla sunulabilir: 

 İşletmecinin web sitelerinde mevcut ilgili formları (web formları) doldurarak,  

 İşletmecinin web sitelerinde yayınlanacak dokümanda belirtilen yapıda bir dosyayı yükleyerek.  

“5.1.5.1.1. Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemine Erişim ” maddesinde açıklandığı gibi, sadece 

yetkilendirilmiş kullanıcılar yukarıda belirtilen seçeneklere erişebilir.  

Alış/satış teklifi içeren XML dosyalarının yüklenmesine ilişkin form "Mesajlar" başlığı altındaki "yükle" 

menüsünden seçilebilir. Bu form kullanıcıların alış/satış teklifi içeren XML dosyalarını dosyada belirtilen 

piyasaya  sunmalarını sağlayacaktır. Özellikle, XML dosyası kullanıcıların farklı piyasalar ve farklı seanslar 

için alış/satış tekliflerini birleşik bir şekilde sunmalarını sağlar. 

Aynı XML dosyası içerisinde alış/satış tekliflerinin aynı alış fiyatını veya aynı satış fiyatını belirtmesi halinde,  

sistemin vereceği öncelik alış/satış tekliflerinin belirtilme sırasına dayalı olacakt ır.  

Spot İşlemler Platformunu oluşturan piyasaların bir seansında, İşletmeci bir Üyeden geçerli bir alış /satış 

teklifi alırsa ve “değiştirme” alanı mevcut ise, seçilmişse ve gerçek bir değeri mevcutsa (yani üye aynı piyasa 

seansı için sunmuş olduğu alış/satış tekliflerini değiştirmek istiyorsa), bu alış/satış teklifleri mevcut alış/satış 

teklifi ile değiştirilir. “Değiştirme” alanı mevcut değilse, seçilmemiş ise, veya yanlış bir değere sahip ise, üye 

tarafından sunulan geçerli bir alış/satış teklifi üyenin aynı piyasa seansı için sunmuş olduğu alış/satış 

tekliflerine eklenir. 

5.1.5.1.3. Alış/Satış Tekliflerinin Geri Çekilmesi  

Alış/satış teklifleri, sadece sunuldukları seans sırasında geri çekilebilirler. Bu amaçla , kullanıcı "açık 

emirler" formunda bir veya daha fazla alış/satış teklifini “geri çekilecek” olarak işaretler ve “geri çek” tuşunu 

tıklar. 

5.1.5.1.4. Üye Adına Spot İşlemler Platformu İşletmecisi Tarafından Alış/Satış Tekliflerinin 

Sunulması  

Olağanüstü ve acil durumlarda bir Üyenin Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi yoluyla alış/satış teklifi 

sunmasının mümkün olmaması halinde, Üye, İşletmeciden kendisi adına bunu gerçekleştirmesini 

isteyebilir. İşletmeci, Üyeye bu desteği sadece sınırlı kez ve piyasa zamanlamasına tabi olarak sunabilir.  

Bir Üye böyle bir talebi iletmeden önce, İşletmeciye bir sorumluluktan muafiyet beyanının asıl nüshasını 

göndermelidir (daha önce faks yoluyla göndereceği nüshadan sonra). Bu beyan önceden belirlenen 

formatta olmalıdır ve Üyenin yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. İşletmeciye  Üye adına alış/satış 

teklifi sunması için gönderilecek talep yazısı Üyenin kullanıcılarından biri tarafından imzalanmalıdır ve daha 

sonra belirtilecek olan e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Talep yazısında;  
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• talep sebebi belirtilmeli, ve  

• ekinde sunulacak alış/satış tekliflerinin XML dosyaları yer almalıdır.  

İşletmecinin e-posta sunucusunun geçmiş veri tabanında saklanan veriler, alınan talimatların  kanıtlarını 

oluşturacaktır. 

5.1.5.2. Referans Fiyat ve Kapanış Fiyatı  

Her sürekli işlem seansının sonunda, İşletmeci ticarete konu olan her bir sözleşme için bir referans fiyat 

belirler; bu fiyat aynı seansta gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlarının her bir işlemin kapsadığı miktarlara göre 

ağırlıklandırılmış ortalamasına eşit olacaktır. 

Kapanış fiyatı referans fiyata eşit olacaktır. 

5.1.5.3. Açık Pozisyonların Kapatılması  

“5.1.4.3. Temerrüt Prosedürü” maddesinde, temerrüt halinde İşletmecinin Üyenin net teslimat pozisyonunu 

belirleyeceği ve bunun aynı Üyenin Spot İşlemler Platformunda gerçekleştirdiği işlemlerin cebirsel 

toplamından elde edileceği belirtilmektedir. Operatör ayrıca;  

a. net teslimat pozisyonlarını kapatacaktır; yani Spot İşlemler Platformunda ters işaretli işlemler 

gerçekleştirerek temerrüde düşen Üyenin sözleşmeden doğan pozisyonlarını kapatacaktır; 

b. yukarıdaki madde (a)'da belirtilen prosedürün temerrüde düşen Üyenin net teslimat pozisyonlarının 

tamamını kapatamaması halinde, kalan net pozisyonu dengeleme sisteminde uzlaştıracaktır. Bu 

durumda, İşletmeci, temerrüde düşen Üyeye Spot İşlemler Platformunda Ulusal dengeleme 

Noktasında kaydedilmeyen net teslimat pozisyonunun işaretinin zıt işaretine ve aynı miktara sahip 

bir işlem atayacaktır. Bu işlemin fiyatı net pozisyonun ilgili olduğu gün için dengeleme sisteminde 

kaydedilmeyen pozisyon ile aynı işarete sahip dengesizlikler için uygulanan fiyata eşit olacak tır. 

5.1.5.3.1. Net Teslimat Pozisyonlarının Kapatılması  

Bu bölümde yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen net dengesizlik pozisyonlarının, Spot İşlemler 

Platformunda ters işaretli işlemler gerçekleştirilerek kapatılmasına ilişkin prosedürler açıklanmaktadır: 

Bu prosedür aşağıdaki Üyeler için uygulanır:  

 temerrüdün gerçekleştiği tarihe (ödeme yapmak veya finansal teminatı arttırmak için tanınan süre 

sınırının sonuna) kadar edinilen tüm net pozisyonlar için ödeme yapmayan veya finansal teminatını 

arttırmayan temerrüde düşmüş Üyeler; 

 Spot İşlemler Platformu (Gün Öncesi) seansının sonunda, bir net teslimat pozisyonunu Ulusal 

Dengeleme Noktasına kaydettirmemesi sebebiyle temerrüde düşen Üyeler için, sadece 

kaydedilmeyen net pozisyon bakımından. 

Temerrüt sonrasında, İşletmeci temerrüde düşen Üye adına Spot İşlemler Platformunun emir defter(ler)ine 

bir veya daha fazla talep teklifi ve/veya arz teklifi girer.  Bu alış/satış teklifleri, daha uzun vadeye sahip ve 

Üyenin net teslimat pozisyonlarını denge düzeyine kadar düşürebilecek bir veya daha fazla sözleşmeyi 

kapsar. Bu işlem temerrüde düşen Üyenin tüm açık sözleşme pozisyonları kapatılıncaya kadar 

gerçekleştirilir. İşletmeci temerrüde düşen Üyeye, işlemlerin gerçekleştirildiği fiyattan veya ortalama fiyattan 

(birden fazla işlem halinde) satış ve/veya alış işlemleri atar. 

5.1.5.3.2. Temerrüde Düşen Üyenin Kalan Net Pozisyonunun Dengeleme Sisteminde 

Uzlaştırılması Yoluyla Net Teslimat Pozisyonlarının Kapatılması  

Bu bölümde yukarıdaki (b) maddesinde belirtilen net teslimat pozisyonlarının, temerrüde düşen Üyenin 

kalan net teslimat pozisyonunun dengeleme sisteminde uzlaştırılması yoluyla kapatılmasına ilişkin 

prosedür açıklanmaktadır. 

Bu prosedür aşağıdaki Üyeler için uygulanır:  
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 İşletmecinin kapatmayı başaramadığı net pozisyon ile sınırlı olmak üzere, Spot İşlemler 

Platformunun (Gün İçi) sonunda, ödeme yapmayan veya finansal teminatı arttırmayan  Üyeler; 

 Ulusal Dengeleme Noktasında kaydettirilemeyen net pozisyon ile sınırlı olmak üzere,  Spot İşlemler 

Platformu (Gün İçi) seansının sonunda, net teslimat pozisyonunu Ulusal Dengeleme Noktasında 

kaydettiremeyen Üyeler. 

Her iki durumda da, İşletmeci ilgili Üyeye Spot İşlemler Platformunda, yukarıdaki (b) bendinde açıklandığı 

gibi kapatılamayan, yani Ulusal Dengeleme Noktasında kaydettirilemeyen net pozisyonunun işaretinin ters 

işaretine sahip bir işlem atar. Bu işlem;  

 kapatılamayan, yani Ulusal Dengeleme Noktasında kaydettirilemeyen net teslimat pozisyonuna 

eşit bir miktara; 

 kaydettirilemeyen pozisyon ile aynı işarete sahip dengesizlikler için, net pozisyonun ilgili olduğu 

gaz gününde dengeleme sisteminde uygulanan fiyata eşit bir fiyata sahip olur.  

5.1.5.4. Ticaret Periyotları Süresi  

Spot İşlemler Piyasasında aşağıdaki sözleşmeler eşzamanlı olarak ticarete konu olur: 

 Spot İşlemler Platformunda (Gün Öncesi) (G-1)  1 günlük sözleşme: piyasa seansı kapandıktan 

sonraki gaz günü; 

 Spot İşlemler Platformunda (Gün İçi) (G) 1 günlük sözleşme: piyasa seansının kapandığı gaz 

günü;; 

Spot İşlemler Platformunda, sözleşmeler aşağıdaki ticaret periyotları itibariyle alınıp satılır:  

 Spot İşlemler Platformundaki (Gün Öncesi) günlük sözleşmeler:  

o İlk işlem seansı: sözleşmenin kapsadığı gaz gününden önceki üçüncü gün; 

o Son işlem seansı: sözleşmenin kapsadığı gaz gününden önceki gün; 

 Spot İşlemler Platformundaki (Gün İçi) günlük sözleşmeler: 

o Sözleşmenin kapsadığı gaz gününde sona eren tek işlem seansı.  

5.1.5.5. Net Teslimat Pozisyonunun Ulusal Dengeleme Noktasında Kaydettirilmesi  

5.1.5.5.1. Spot İşlemler Platformu (Gün Öncesi) Seansının Sonunda Net Teslimat 

Pozisyonunun Ulusal Dengeleme Noktasında Kaydedilmesi  

Spot İşlemler Platformunda (Gün Öncesi) her bir günlük sözleşmenin ticaret periyotları son işlem seansının 

sonunda, İşletmeci her bir Üyenin net teslimat pozisyonunu, Ulusal Dengeleme Noktasının ilk kullanılabilir 

seansının kapanış zamanından önce Ulusal Dengeleme Noktasına kaydettirir.  EPİAŞ “5.1.3.6. Ulusal 

Dengeleme Noktasında Net Teslimat Pozisyonunun Kaydı ” uyarınca net teslimat pozisyonunu, ilgili Spot 

İşlemler Platformu (Gün Öncesi)  üyesinin teslimat gaz günü ile ilgili olarak gerçekleştirdiği alış işlemlerinin 

(negatif işarete sahip olduğu kabul edilir) ve satış işlemlerinin (pozitif işarete sahip olduğu kabuk edilir) 

cebirsel toplamı olarak belirler. 

Net pozisyonu belirlemek için, İşletmeci ticaret periyodu sona eren günlük sözleşmenin kapsadığı gaz 

gününe ilişkin olması kaydıyla gerçekleştirilen tüm işlemleri göz önünde bulundurur. 

Net pozisyon, Spot İşlemler Platformu (Gün Öncesi)  üyesi ile İşletmeci arasındaki bir işlemin Ulusal 

Dengeleme Noktasına  kaydettirilmesi yoluyla teslim edilir. Bu işlem, ticaret periyodu sona eren günlük 

sözleşmenin ilgili olduğu gaz gününü kapsar. Özellikle, İşletmeci Ulusal Dengeleme Noktasında 

aşağıdakileri kaydettirir: 

 Spot İşlemler Platformu (Gün Öncesi) Üyesinin net satış pozisyonu varsa,  Spot İşlemler Platformu 

(Gün Öncesi) Üyesinden EPİAŞ'a net pozisyon kadar bir gaz miktarına sahip bir satış işlemi ; 
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 Spot İşlemler Platformu (Gün Öncesi) Üyesinin net alış pozisyonu varsa,  Spot İşlemler Platformu 

(Gün Öncesi) Üyesinden EPİAŞ'a net pozisyon kadar bir gaz miktarına sahip bir alış işlemi . 

Ulusal Dengeleme Noktasında kayıt işleminin başarısı, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisinin  

gerçekleştireceği doğrulamalara tabi olacaktır.  

BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi tarafından gerçekleştirilen doğrulamalar sonucunda işlemin 

kaydedilememesi halinde, İşletmeci “5.1.5.3. Açık Pozisyonların Kapatılması ” maddesi kapsamında net 

pozisyonun kapatılmasına ilişkin prosedürü başlatır.  

5.1.5.5.2. Spot İşlemler Platformu (Gün İçi) Seansının Sonunda Net Teslimat 

Pozisyonunun Ulusal Dengeleme Noktasında Kaydedilmesi   

Spot İşlemler Platformunda (Gün İçi) her bir günlük sözleşmenin işlem seansının sonunda, EPİAŞ 

aşağıdaki pozisyonları Ulusal Dengeleme Noktasına kaydettirir:  

 her bir Spot İşlemler Platformu (Gün İçi) Üyesinin, “5.1.3.6. Ulusal Dengeleme Noktasında Net 

Teslimat Pozisyonunun Kaydı ” maddesi kapsamında, teslimat gaz günü ile ilgili olarak Spot 

İşlemler Platformunda (Gün İçi) gerçekleştirdiği alış işlemleri (negatif işarete sahip olduğu kabul 

edilir) ile satış işlemlerinin (pozitif işarete sahip olduğu kabul edilir) cebirsel toplamı olarak 

belirlenen net teslimat pozisyonu; 

 aynı gaz günü ile ilgili olarak, bir önceki Spot İşlemler Platformu (Gün İçi) Seansı sonunda 

kaydedilmeyen ve Spot İşlemler Platformu (Gün İçi) Seansında kapatılmayan net teslimat 

pozisyonu. 

Net pozisyon, Spot İşlemler Platformu (Gün İçi) Üyeleri arasında bir işlemin Ulusal Dengeleme Noktasına 

kaydedilmesi yoluyla teslim edilir. Bu işlem, ticaret periyodu sona eren günlük sözleşmenin ilgili olduğu gaz 

gününü kapsar. Özellikle, İşletmeci Ulusal Dengeleme Noktasında aşağıdakileri kaydettirir:  

 Üyenin net satış pozisyonu varsa, Spot İşlemler Platformu (Gün İçi) Üyesinden EPİAŞ'a net 

pozisyon kadar bir gaz miktarına sahip bir satış işlemi;  

 Üyenin net alış pozisyonu varsa, Spot İşlemler Platformu (Gün İçi) Üyesinden EPİAŞ'a net pozisyon 

kadar bir gaz miktarına sahip bir alış işlemi.  

Ulusal Dengeleme Noktasında kayıt işleminin başarısı, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisinin  

gerçekleştireceği doğrulamalara tabi olacaktır.  

BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi tarafından gerçekleştirilen doğrulamalar sonucunda işlemin 

kaydedilememesi halinde, İşletmeci “5.1.5.3. Açık Pozisyonların Kapatılması ” maddesi kapsamında net 

pozisyonun kapatılmasına ilişkin prosedürü başlatır. 

5.1.6. Hizmet Koşulları  

5.1.6.1. Piyasa Seansları  

İşletmeci Gaz Ticareti Platformu seanslarının günlerine ve saatlerine ilişkin bir takvimi web sitelerinde 

yayınlar. İşletmeci işlemlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için belirli sözleşme türleri için bu 

saatleri değiştirebilir. Yapılan değişiklikler Üyelere zamanında bildirilir.  

Spot İşlemler Platformundaki işlemler  sürekli işlem mekanizması kapsamında gerçekleşir. 

Gerçekleştirilen münferit işlemler Üyelere işlem miktarı ve ilgili fiyat belirtilerek, isimsiz bir şekilde 

bildirilebilir. 

Spot İşlemler Platformundaki tüm işlemler aşağıdaki resmi piyasa seansları sırasında gerçekleşir: 

 Açık Seans (Sürekli) 

 Kapalı Seans 
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 Durdurma Seansı  

5.1.6.1.1. Açık Seans (Sürekli) 

Açık Seans (Sürekli İşlem Seansı) sırasında, Üye erişilebilir sözleşme serilerini sürekli olarak alıp satabilir 

ve emir defterine alış ve satış teklifleri fiyat bakımından eşit olduğunda veya çakıştığında eşleşen emirler 

girebilir. 

5.1.6.1.2. Kapalı Seans 

Açık Seans sonunda piyasa kapanır. Piyasa kapandıktan ve kapanış fiyatı hesaplandıktan sonra, emir 

defteri piyasa kurallarına ve düzenlemelerine uyumsuzluk olup olmadığı bakımından kontrol edilir ve 

gerektiği durumlarda ilgili disiplin önlemleri uygulanır. Uyumsuzluk durumunda uygulanacak olan prosedür 

ve disiplin önlemlerinin şekli ilgili Piyasa Bildiriminde bildirilecektir.   

Piyasanın kapanmasından sonra, kesin emir girişine ve işlemlerine izin verilmeyecektir. 

5.1.6.1.3. Durdurma Seansı  

Durdurma Seansı, örneğin olağandışı piyasa olaylarına karşısında piyasanın kapatılması için gerekli olması 

halinde İşletmeci tarafından anlık olarak düzenlenebilecek bir “kapatma” seansıdır. Durdurma seansının 

sonunda, sistem durdurma öncesindeki seansa hızlı bir şekilde geri döndürülebilir.  Bu seanslar sırasında;  

 Tüm sözleşmeler "askıya alınmış" durumuna getirilir. 

 Daha sonra "haberler" penceresinde "Piyasa Durdurulmuştur. İşlem Yapılamaz" mesajı görünür. 

 Tüm sözleşmeler ana işlem penceresinde açık gri renkte gösterilir ve seansın durumu 

"DURDURULDU" olarak değiştirilir. 

 Sözleşmeler için işlem yapılamaz . 

 Kesin emirler girilemez veya değiştirilemez. 

 Aktif olmayan emirler aktif hale getirilemez. 

 İşlemler yeniden başladığında, "haberler" penceresinde "Piyasa İşleme Açılmıştır" mesajı görünür;  

seansın durumu durdurma öncesindeki duruma getirilir ve bu noktada  emirlerin girilmesi ve 

değiştirilmesi mümkün hale gelir. 

 Piyasa işleme açıldıktan sonra, tüm "askıya alınmış" emirler sahibi tarafından tekrar aktif hale 

getirilebilir (bu arada sözleşmelerin süresi sona ermemiş ise) ve emir defterindeki durumun uygun 

olması halinde gerçekleştirilebilir. 

5.1.6.2. Ürünlerin Kabulü, Geri Çekilmesi ve Askıya Alınması  

İşletmeci doğal gaz ticareti için hangi ürünlerin kabul edileceğine karar verir ve bir ürünün hangi ticaret 

sisteminde uygulamaya konulacağını belirler. Beklenen sonuçlara ulaşılabilmesi için, ürünlerin tespiti 

sırasında Üyeler ile iletişim büyük önem taşır.  

İşletmecinin, Spot İşlemler Platformunda ticarete konu olacak ürünlerin kabulü ile ilgili kararı kote 

edilmelidir. 

Düzenli bir ticaretin veya işlemlerin uzlaştırmasının risk altında olması veya kamunun korunması için bu 

gibi önlemlere ihtiyaç duyulması halinde, İşletmeci, Spot İşlemler Platformunda ürünlerin ticarete kabulüne 

ilişkin kararını geri çekebilir ve bu ürünlere ilişkin olarak Spot İşlemler Platformundaki işlemleri askıya 

alabilir.  

Ayrıca, İşletmeci, teknik gerekçelerle veya borsa işlemlerinin fonksiyonlarına ilişkin tehditlerin önlenebilmes i 

için gerekmesi halinde, tüm borsa işlemlerini veya belirli ürünlere ilişkin işlemleri askıya alabilir. 
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Bir sözleşmeye ilişkin ticaret veya uzlaştırma işlemlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi güvence altına 

alınamıyorsa, İşletmeci fiziksel olarak gerçekleştirilmesi gereken sözleşmeler için fiziksel gerçekleş tirme 

yerine nakit uzlaştırma yapılmasını kararlaştırabilir.  

Ürünlerin kabulüne ilişkin kararların geri çekilmesi veya Spot İşlemler Platformunda işlemlerin askıya 

alınması veya fiziksel ürünler için nakit uzlaştırma kararının alınması halinde Üyeler söz konusu hususlarda 

derhal bilgilendirilirler. 

Spot İşlemler Platformunda yapılan işlemlerin tamamen veya belirli ürünler için kısmen askıya alınması 

halinde,  ilgili ürünler için askıya alınma süresi boyunca emirlerin veya tekliflerin girilmesi mümkün değildir.  

Tüm mevcut emirler ve teklifler silinir. Askıya alınan ürünlere ilişkin işlemler, ilgisine göre bir Açılış Öncesi 

Seans veya Sürekli İşlem Seansı ile başlar. Özel bir durum oluşturan bir askıya alma halinde, İşletmeci 

yukarıda belirtilen kurallardan sapma talimatları verebilir. 

5.1.6.3. Emirlerin Değiştirilmesi / İptali  

5.1.6.3.1. Emirlerin Değiştirilmesi  

Üyeler emir defterindeki emirlerini değiştirebilirler. Emirler, aşağıdaki kriterlere tabi olarak fiyat ve miktar 

yönünden değiştirilebilir: 

 Bir fiyat değişikliği veya miktar artışı yeni bir emir giriş zamanı anlamına gelir ve orijinal emrin 

zaman önceliği kaybedilir;  

 Sadece miktar azaltıldığı bir değişiklik emrin girilme zamanını etkilemez, dolayısıyla zaman önceliği 

korunur. 

5.1.6.3.2. Emirlerin İptal Edilmesi  

Açık bir hata (yanlış giriş) durumunda, Üyeler karşı tarafın iptal işlemini kabul etmesi kaydıyla gerekli 

düzeltme işlemlerinin yapılması için İşletmeciye bildirimde bulunmalıdır.   

Spot İşlemler Platformunda gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak, İşletmeciye iletilecek iptal talebi, 

İşletmecinin işlem takviminde belirlenen normal çalışma saatleri sırasında sözleşme yapıldıktan sonra  en 

geç 5 dakika içerisinde telefon yoluyla iletilmelidir. Talep daha sonra İşletmecinin işlem takviminde 

belirlenen normal çalışma saatleri sırasında hemen (en geç 15 dakika içerisinde) e-posta veya faks yoluyla 

yazılı olarak İşletmeciye gönderilmelidir. İptal işlemi ancak normal çalışma saatleri sırasında 

gerçekleştirilebilir. 

İşletmeci karşı taraf ile temas kurarak ilgili işlemin iptali için onayını ister. Genellikle, karşı tarafın yanlış 

işlemi gerçekleştiren Üyenin koşullarını ve gerekçelerini kabul etmesi halinde ilgili işlem yanlış işlem olarak 

sınıflandırılabilir. Bir yanlış işlemin aşağıdaki koşullarda kabul edilmesi tavsiye edilmektedir: 

 girilen fiyatın Spot İşlemler Platformunda işlem gören bir başka ürüne ait olması  

 fiyat basamaklarının piyasa fiyatına göre kayması,  

 fiyat basamaklarının ortak piyasa fiyatına göre değişmesi, 

 bir satış emrinin limit fiyatının son işlem fiyatına göre yüzde 15'ten fazla oranda düşük olması; 

mevcut güne ait işlem olmaması halinde, önceki gün fiyatı kullanılır,    

 bir alış emrinin limit fiyatının son fiyatlara göre yüzde 15'ten fazla oranda yüksek olması; mevcut  

güne ait işlem olmaması halinde, önceki gün fiyatı kullanılır, 

 işlem fiyatının Spot İşlemler Platformundaki ortak piyasa fiyatından yüzde 15'ten fazla farklılık  

göstermesi. 

İşletmeci gerekli bildirim işlemleri için aşağıdaki yaklaşımı uygular: 
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 Karşı taraf ile 30 dakika içerisinde temas kurulamaması veya karşı tarafın İşlem iptalini reddetmesi 

durumunda, İşletmeci (e-posta veya faks) talepte bulunan karşı taraf ile iletişime geçerek iptal 

talebinin reddedildiğini bildirir, 

 Karşı tarafın işlem iptalini kabul etmesi halinde,  İşletmeci (e-posta veya faks yoluyla) talepte 

bulunan karşı taraf ile iletişime geçerek iptal talebinin kabul edildiğini bildirir. 

İptal talebinin her iki karşı tarafça onaylanması halinde, İşletmeci aşağıdaki şekilde işlem iptaline devam 

eder: 

 Anlaşma Spot İşlemler Platformundan silinir,  

 Yanlış işlem ile ilgili olarak Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu bilgilendirilir. 

Bir yanlış işlem bildirimi için, İşletmeci yanlış işlemi yapan taraftan bir idari ücret alabilir. Ancak iptalin 

onaylanması halinde, yanlış işlem için karşı taraflardan işlem ücreti alınmaz. Takas ücretlerinin ödenmesi,  

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun kural ve prosedürlerine tabidir.  

5.1.6.4. Ulusal Dengeleme Noktasında Faaliyet Gösterme Yetkisi  

Spot İşlemler Platformuna alış/satış teklifi verebilmek için, Üyelerin Ulusal Dengeleme Noktasında faaliyet 

gösterme yetkisine sahip olması gerekir. 

Bu yetkiyi doğrulamak için, İşletmeci, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi ile yapacağı uygun bir anlaşmada 

belirlenen prosedürler kapsamında ve süre sınırları içerisinde, Ulusal Dengeleme Noktasında faaliyet 

gösterme yetkisi bulunan Üyelerin güncel bir listesini BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisinden günlük olarak 

alır.  Her bir işletmeci için, liste asgari olarak aşağıdaki verileri içerir:  

 kimlik verileri; 

 Ulusal Dengeleme Noktası kodu (tanımlanacaktır). 

5.1.6.5. Teknik Sistemler 

5.1.6.5.1. Hizmetlere Erişim  

İşletmeci, Spot İşlemler Platformu kural ve düzenlemeleri çerçevesinde sunulan hizmetlerin mümkün 

olduğu ölçüde sürekliliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemlerini 

uygularken olağan ve mutat kaynaklardan yararlanmayı taahhüt eder. 

İşlem sisteminde bir Üyeyi etkileyebilecek bir arızanın meydana gelmesi halinde, İşletmeci ilgili Üyeyi 

arızanın niteliği ve tahmini olarak ne kadar süreceği hakkında bilgilendirir.  

Üyeler Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemine sadece İşletmeci tarafından belirlenen elektronik emir iletme 

- alma sistemiyle erişeceklerdir. 

Üyeler Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemine erişim prosedürlerine uymayı kabul ederler. Özellikle, gerçek 

kimliklerini gizleyemezler veya başka bir tarafın kimliğini kullanamazlar; sistemin arızalanmasına veya aşırı 

yüklenmesine yol açacak bilgiler giremezler. 

5.1.6.5.2. Teknik Dokümanlar  

Üyelik Anlaşmasının imzalanması sırasında veya öncesinde, İşletmeci talep edi lmesi halinde hizmetlere 

erişim için gerekli olan teknik tesislerin çalıştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan teknik ve operasyonel 

dokümanları Üyelere sunacaktır. 

Üyeler, özellikle İşletmecinin Üyelere sunduğu belgeler içinde yer alan teknik özellikler şekl inde olmak 

üzere, teknik erişim tesislerini çalıştırmak için ihtiyaç duyulan tüm bilgileri ve tavsiyeleri aldıklarını teyit 

edeceklerdir. 
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Üyeler ayrıca İşletmecinin daha ileri bir tarihte verebileceği teknik veya operasyonel dokümanları da dikkate 

alacaklarını ve yukarıda belirtilen dokümanların İşletmeci tarafından herhangi bir zamanda 

değiştirilebilecek esnek referans materyaller olduklarını kabul edecektir.  

5.1.6.5.3. Üye Ekipmanları  

Üyeler,  "5.1.6.5.2. Teknik Dokümanlar ” maddesinde atıfta bulunulan referans materyallerde tanımlanan 

teknik özelliklere uygun bir donanım ve yazılım ortamı sağlamayı kabul edeceklerdir.  

Buna göre, Üyeler donanım ve yazılım ortamlarının özelliklerinin, Spot İşlemler Platformu Bilgi Sisteminin 

işleyişini aksatmamasını veya sisteme müdahale etmemesini sağlayacaktır.  

Üyelerin hizmet kullanımının, Spot İşlemler Platformu Bilgi Sisteminin işleyişini aksatması durumunda,   

İşletmeci söz konusu aksatma durumunun sona erdirilmesi için Üyeler ile temasa geçecektir. Bu aksatma 

durumlarının makul bir süre içerisinde sına erdirilmemesi veya Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemini 

tehlikeye atması durumunda, İşletmeci, burada belirtilen diğer hükümlerin uygulanmasına ve söz konusu 

aksatma durumu ile ilgili olarak talep edilebilecek haklara halel gelmeksizin, Üyelerin piyasaya erişimini 

askıya alma hakkını saklı tutar. Her halükarda, Üyeler "5.1.6.5.2. Teknik Dokümanlar ” maddesinde 

belirtilen materyallerde tanımlanan teknik özellikler ile uyumun sağlanması için gerekli tüm önlemleri almayı 

kabul ederler.   

5.1.6.5.4. Sistemlerin Kullanımı  

Üyeler, İşletmeci tarafından sunulan hizmetleri, bu hizmetlere erişim için sunulan teknik tesisleri, ilgili 

donamım ve yazılımları, BT ve telekomünikasyon ekipmanlarını ve iletim ortamlarını;  

 ilgili yasal ve düzenleyici hükümlere uygun olarak;  

 İşletmeci tarafından, "5.1.6.5.2. Teknik Dokümanlar ” maddesinde belirtilen dokümanlar 

kapsamında sunulan teknik özellikler ile uyumlu olarak;  

 Spot İşlemler Platformu kural ve düzenlemelerine uygun olarak; 

 sadece İşletmeci tarafından sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak; (diğer tüm kullanımlar, diğer 

ağlara bağlantılar, dosyaların veya verilerin başka ağlar veya uygulamalar ile paylaşılması için 

önceden İşletmeciden yazılı izin alınması gerekecektir); 

 bunları Spot İşlemler Platformu kural ve düzenlemeleri kapsamında yetkisi bulunmayan üçüncü 

tarafların kullanımına sunmaksızın; (bu bakımdan, Üyeler yukarıda belirtilenleri hiçbir şekilde temlik 

edemezler, kiralayamazlar, tadil edemezler, rehnedemezler, devredemezler veya genel olarak 

üçüncü bir tarafın kullanımına sunamazlar). 

kullanmayı kabul ederler.  

Üyeler, İşletmeci tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak ilgili ulusal  ve yabancı ülke 

kanunlarından veya uluslararası hukuktan kaynaklanan yasal, düzenleyici, idari ve sözleşmeye bağlı izinleri 

alacaklarını ve bunlara uygun olarak hareket edeceklerini kabul ederler. 

5.1.6.5.5. Fonksiyonel Yardım  

İşletmeci, Üyelere Spot İşlemler Platformu kural ve düzenlemelerinde tanımlandığı şekilde fonksiyonel 

yardım sağlamayı kabul eder. 

5.1.6.5.6. Erişim Güvenliği  

İşletmeci ve Üyeler, diğer tarafların sistemlerinin  bütünlüğünü korumaya yönelik fiziksel ve mantıksal 

güvenlik önlemlerine uymayı kabul ederler. Taraflardan her biri, ağa mantıksal erişim ile ilgili 

yetkilendirmelerin yönetimi hakkındaki kendi politikasının tasarımı ve uygulaması üzerinde doğrudan veya 

dolaylı olarak tam kontrol sağlayacaktır. Ayrıca, taraflar bu konudaki politikaların, kuralların, yöntemlerin ve 

prosedürlerin hazırlanmasına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenecek ve BT kaynaklarının piyasa kurallarına ve 
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"5.1.6.5.2. Teknik Dokümanlar ” maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak korunmasının sağlanması 

amacıyla güncelleme yapma hakkını saklı tutacaktır.   

Özellikle, sistem erişimi ile ilgili olarak, her bir taraf  erişim kodlarının yetkisiz üçüncü taraflardan korunması 

amacıyla kendi ekipmanlarının bulunduğu sahaya erişimin kısıtlanması da dahil olmak üzere gerekli kurum 

içi mantıksal ve fiziksel güvenlik önlemlerinin düzenlenmesi konusunda kişisel sorumluluk üstlenecektir. 

Spot İşlemler Platformuna erişim için hizmete sunulan iletim sistemleri üzerinden herhangi bir bilgi 

göndermeden önce, taraflar diğer tarafın sistemleri ve kendi konfigürasyonu üzerinden özellikle bilgisayar 

virüslerinin yayılmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.  

Ayrıca, tarafların her biri talimatlar, veriler ve dosyalar için yedekleme prosedürleri oluşturacaktır.  

Taraflardan biri yetkisiz bir üçüncü tarafın sistemlere sızdığını tespit etmesi halinde, söz konusu sızma 

olayının sebeplerinin araştırılması ve gerekli çözüm önlemlerinin alınması amacıyla  diğer tarafı uyaracaktır.  

Üye, İşletmecinin telefon görüşmelerini kaydetmesine izin verecek ve bu kayıtların geçerli kanıt olarak 

kullanılabileceğini kabul edecektir. 

5.1.6.5.7. İnternet Kullanımı ile ilgili Diğer Hükümler  

İşletmeci ve Üyeler kendilerinin sorumlu oldukları sistemlere sahiptir. Ancak, bu iki sistem arasında iletilen 

tüm bilgiler internet üzerinden taşınmaktadır. 

Dolayısıyla, taraflar; 

 internet, teknik performansı ve özellikle de cevap süreleri ve çalışma modları hakkında bilgi sahibi 

olduklarını teyit eder, dolayısıyla internet performansı sebebiyle birbirlerinin göreceği zararları 

tazmin etmeyi taahhüt ederler, 

 kendi BT hizmet sağlayıcılarının ve özellikle de internet hizmet sağlayıcılarının seçiminden kendileri 

sorumludur; dolayısıyla söz konusu hizmet sağlayıcıların eylemlerinden veya ihmallerinden 

kaynaklanacak sonuçlar için karşı tarafın göreceği zararları tazmin etmeyi taahhüt ederler,  

 veriler değişik teknik özelliklere ve kapasitelere sahip heterojen ağlar üzerinden taşındığı için, 

internet tabanlı veri iletiminin teknik güvenilirliğinin göreceli olduğunu kabul ederler; dolayısıyla veri 

iletiminin gerçekleşmemesi veya Üye tarafından iletildiği zaman ile İşletmeci tarafından alındığı 

zaman arasında meydana gelebilecek veri bozulumu sebebiyle karşı tarafın uğrayabileceği 

zararları tazmin etmeyi taahhüt ederler, 

 her bir tarafın, kabul edilmiş uygulamalara göre çalıştırılan güvenlik duvarları da dahil olmak üzere 

mantıksal ve fiziksel güvenlik önlemleri yoluyla kendi verilerini, yazılımlarını ve donanımların ı 

yetkisiz üçüncü taraf erişiminden ve bilgisayar virüslerinden korumak için gerekli önlemleri almakla 

yükümlü olduğunu kabul ederler. 

Sisteme bağlantıdan Üye sorumlu olacaktır. Buna göre, Üyenin idari izinleri alması, gerekli abonelikleri 

tamamlaması ve gerekli bağlantıları yapması veya yaptırması gerekecektir.  

5.1.6.5.8. Güncellemeler  

Üyeler, güncellemeler hazır olur olmaz, kendi hizmetlerinde ve teknik olanaklarında gerekli güncellemeler i  

yapacaktır. İşletmeci, Üyeye sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla veya teknik zorunluluklardan 

dolayı söz konusu güncellemeleri yapacaktır. İşletmeci bu güncellemeleri makul bir süre önceden Üyeye 

bildirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir. 

5.1.6.5.9. Fikri Mülkiyet ve Lisans  

İşletmeci yukarıda belirtilen işlem sistemlerinin ve diğer emir iletim sistemlerinin kullanımı için gerekli olan 

tüm lisansları aldığını garanti edecektir. 
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Taraflardan her biri, bu anlaşma kapsamında diğer tarafa iletilen ve diğer tarafın da erişebileceği her türlü 

belgenin, verinin ve bilginin mülkiyet hakkına sahip olacaktır.  

Üyeler işlem için gerekli olan tüm konfigürasyonlar, donanım yazılımları ve diğer yazılımlar için gerekli 

izinlere, mülkiyet haklarına  ve lisans sözleşmelerine sahip oldukları hususunda İşletmeciye  güvence 

verirler. 

Üye tarafından Spot İşlemler Platformuna erişim için kullanılan bir yazılım programının lisans veya eşdeğer 

bir hak gerektirmesi halinde, söz konusu lisansa veya hakka ilişkin hükümler İşletmeci tarafından Üyeye 

sunulan Spot İşlemler Platformu kural ve düzenlemelerinin ekinde yer alır ve Üye tarafından bu hükümlere 

uyulması zorunludur. Üye, İşletmecinin ve Spot İşlemler Platformuna erişim için ihtiyaç duyulan bir sistemi 

veya yazılım uygulamasını sağlayan tüm üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeyi taahhüt  

edecektir. Bu amaçla, Üye söz konusu hakların korunması için personeli ve  üçüncü taraflar bakımından 

tüm makul önlemleri alacaktır ve özellikle de Spot İşlemler Platformu tarafından sağlanan materyallerde 

mülkiyet hakkına ve telif hakkına yapılan atıflarda değişiklik yapmaktan kaçınacaktır.  

Üye telif hakkı, marka, ticari isim atıflarını veya başka türlü fikri mülkiyet işaretlerini  kaldıramaz  veya 

değiştiremez. 

5.1.6.6. İhlaller ve Disiplin Önlemleri  

Spot İşlemler Platformu ile ilgili tüm disiplin önlemleri EPDK tarafından tasarlanacak ve onaylanacaktır.  

Üyenin yetkili düzenleyici mercie yasala şikâyette bulunması halinde, disiplin önlemleri hukuki incelemeye 

tabi tutulur.  Disiplin önlemlerinin tasarımı sırasında aşağıdaki hususların dikkate alınması önerilmektedir.  

5.1.6.6.1. Kural ve Düzenlemelerin İhlali  

Aşağıdaki davranışlar Spot İşlemler Platformu kural ve düzenlemelerin ihlali olarak kabul edilecektir:  

 İletişim sistemlerinin kullanımında ve alış/satış tekliflerinin sunulmasında ağır ihmal, kasıtlı kötü 

niyet, ciddi tedbirsizlik ve beceriksizlik; 

 Şikayet prosedürlerinin sırf zarar verme amacıyla kullanımı; 

 Kanunlardan, yönetmeliklerden ve yetkili mercilerin kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerin 

karşılanması için gerekli olduğu haller dışında, özellikle İşletmecinin Spot İşlemler Platformu Bilgi 

Sistemine erişim için ileride belirlenecek olan erişim kodları, söz konusu erişim ile ilgili diğer bilgiler 

ve üyeler tarafından İşletmeciye sunulan alış/satış tekliflerinin içerikleri olmak üzere üye ile ilgili 

gizli bilgilerin  üçüncü taraflara açıklanması;  

 Spot İşlemler Platformu Bilgi Sisteminin  erişim kısıtlaması olan bölümlerine yetkisiz erişim 

girişimleri; 

 İletişim sistemlerinin ve alış/satış tekliflerinin sunulmasına ilişkin süreçlerinin hileli amaçlarla 

kullanımı; 

 Doğruluk ve iyi niyet gibi ortak ilkeler ile bağdaşmayan diğer davranışlar.  

5.1.6.6.2. Disiplin Önlemleri  

İşletmeci herhangi bir ihlali tespit etmesi halinde eşitlik ve eşit muamele ilkeleri ile ihlalin ciddiyetini ve 

tekrarlanma olasılığını göz önünde bulundurarak  ilgili Spot İşlemler Platformu Üyesine aşağıdaki disiplin 

önlemlerini uygular:  

 ihlal ile ilgili özel yazılı tebligat; 

 finansal ceza; 

 Üyenin Spot İşlemler Platformu üyeliğinin askıya alınması; 

 Üyenin Spot İşlemler Platformundan ihracı. 
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Disiplin cezası önleminin uygulanması ve söz konusu cezanın Üye tarafından disiplin önleminin kendisine 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde ödenmemesi halinde, İşletmeci söz konusu ceza ödeninceye 

kadar üyeyi piyasadan uzaklaştırabilir.    

Askıya alma ve ihraç disiplin önlemlerinin uygulanması halinde,  ilgili üye, İşletmecinin gözetimi altında 

devam etmekte olan işlemlerini kapatabilir ve bunlarla kaçınılmaz olarak bağlantılı başka işlemleri 

gerçekleştirebilir. 

Bir ihlal tespit edildikten sonra, İşletmeci ilgili üyeye bir tebligat gönderir. Tebligatta aşağıdaki bilgiler yer 

alır: 

 iddia edilen ihlalin açıklaması; 

 üyeye açıklama/savunma ve ilgili belgeleri sunması ve toplantı talep etmesi için on günden az 

olmamak üzere süre verildiği. 

Üyenin bir toplantı talep etmesi veya İşletmecinin böyle bir toplantıyı gerekli görmesi halinde, İşletmeci  

tarihi belirler ve bu tarihi derhal üyeye bildirir. Üyenin toplantıya katılmaması ve toplantının haklı 

gerekçelerle başka bir tarihe ertelenmemesi halinde, İşletmeci mevcut kanıtlara dayalı olarak bir karar verir.  

Toplantının ertelenmesi halinde, ertelenen toplantı orijinal toplantı tarihinden itibaren en geç on gün 

içerisinde gerçekleştirilir. 

Mevcut kanıtlara dayalı olarak, İşletmeci, toplantı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, veya toplantının 

talep edilmemesi veya İşletmeci tarafından gerekli görülmemesi halinde tebligat tarihinden itibaren otuz 

gün içerisinde  disiplin önlemini uygular veya dosyayı kapatır.  

İhlallerin piyasanın düzgün bir şekilde işleyişine ciddi şekilde zarar verebilecek nitelikte olması halinde,  

İşletmeci disiplin prosedürünün tamamlanması için gerekli olan bir süre boyunda üyeyi piyasadan tedbirli  

olarak uzaklaştırır.  

Disiplin önlemi ve gerekçeleri veya dosyayı kapatma kararı ilgili üye tebliğ edilir ve bu tebligatın bir nüshası 

EPDK’ya gönderilir. 

5.1.6.6.3. Disiplin Önlemlerinin Derecelendirilmesi 

İhlallerin üyenin hatasından kaynaklandığı durumlarda, İşletmeci aşağıdaki disiplin önlemlerine karar 

verebilir: 

 ihlal ile ilgili özel yazılı tebligat; 

 Üyenin Spot İşlemler Platformu üyeliğinin en az beş gün ve en çok bir ay arasında bir süreyle 

askıya alınması. İhlalin tekrarı halinde, Spot İşlemler Platformu üyeliği bir ay boyunca askıya alınır.  

Bu hatadan kaynaklı ihlallerin piyasanın düzgün bir şekilde işleyişine zarar vermiş olması halinde,  İşletmeci 

aşağıdaki disiplin önlemlerine karar verebilir:  

 iddia edilen ihlalin yazılı genel bildirimi; 

 Piyasa üyeliğinin asgari bir ay ve azami bir yıl arasındaki bir süre boyunca askıya alınması. İhlalin 

tekrarı halinde, piyasa üyeliği bir yıl boyunca askıya alınır. 

İhlallerin üyenin kasıtlı uygunsuz davranışından kaynaklandığı durumlarda, İşletmeci aşağıdaki disiplin  

önlemlerine karar verebilir: 

 ihlal ile ilgili özel yazılı tebligat; 

 Üyenin piyasa üyeliğinin en az altı ay ve en çok onsekiz ay arasında bir süreyle askıya alınması.  

İhlalin tekrarı halinde, Spot İşlemler Platformu üyeliği onsekiz ay boyunca askıya alınır. 

 Piyasadan ihraç. 

Bu kasıtlı uygunsuz davranış kaynaklı ihlalin piyasanın düzgün bir şekilde işleyişine zarar vermiş olması 

halinde,  İşletmeci aşağıdaki disiplin önlemlerine karar verebilir:   
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 ihlal ile ilgili genel yazılı tebligat; 

 Üyenin piyasa üyeliğinin en az onsekiz ay ve en çok üç yıl arasında bir süreyle askıya alınması.  

İhlalin tekrarı halinde, Spot İşlemler Platformu üyeliği üç yıl boyunca askıya alınır 

 Piyasadan ihraç. 

Piyasa üyeliğinin askıya alınmasını içeren disiplin önlemine alternatif olarak, EPDK finansal bir ceza 

uygulayabilir; bu cezanın miktarı ihlalin yol açtığı zararın boyutlarına ve ciddiyetine dayalı olarak ilgili 

mevzuatta belirlenir. 

5.1.6.7. Şikayetler   

5.1.6.7.1. Şikayetlerin Sunulmasına İlişkin Prosedürler ve Şikayetlerin Asgari İçeriği  

Tüm  şikayet başvuruları bu bölümde belirtilen süre sınırları içerisinde, Spot İşlemler Platformu Bilgi 

Sistemlerinde yer alan ilgili formlar kullanılarak elektronik ortamda sunulur.  

Tüm şikayet başvuruları aşağıdaki unsurları içerir:  

 ihtilaflı alış/satış teklifinin, Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi tarafından verilen tanımlama kodu, 

veya kendisine özel başka bir referans bilgisi;  

 İşletmecinin itiraz edilen kararı; 

 Şikayetin gerekçesinin kısa açıklaması. 

5.1.6.7.2. Alış/Satış Tekliflerine ilişkin Geçerlilik Onaylama ve Yeterlilik Doğrulama 

Sonuçları Hakkındaki Şikayetler  

Üye, İşletmecinin kararından sonra 60 dakika içerisinde İşletmeciye bir tebligat göndererek geçerlilik 

onaylama ve yeterlilik doğrulama sonuçlarına itiraz edebilir.  

5.1.6.7.3. Piyasa Sonuçları ile ilgili Şikayetler  

Üye, İşletmecinin kararından sonra 60 dakika içerisinde İşletmeciye bir tebligat göndererek, Spot İşlemler 

Platformu seanslarının sonuçlarına, yani alış/satış tekliflerinin kabulüne ve bunların hangi fiyattan 

değerleneceğinin tespitine ilişkin sürecin sonuçlarına itiraz edebilir. 

5.1.6.7.4. Şikayetlerin Çözülmesi  

İşletmeci, bir şikayeti aldığı günü takip eden ikinci iş günü saat 16:00'ya kadar şikayete ilişkin doğrulama 

sonucunu ilgili Üyeye bildirir.  

İşletmecinin itiraz edilen kararının İşletmecinin hata veya ihmallerinden kaynaklanması sebebiyle bir 

şikayetin kabul edilmesi durumunda, İşletmeci önceden belirlenen bir tazminat tutarını ilgili üyeye öder.  

Üyenin İşletmeciden söz konusu tazminat tutarını kabul etmesi, Üyenin ihtilaf çözüm prosedüründen feragat  

ettiği anlamına gelir.  

Bu limit, sadece orada yer alan şikayetlere ve ilgili anlaşmazlıklara değil, aynı zamanda tahkim prosedürleri 

sonucu alınan kararlara da uygulanacaktır.    

Bir şikayetin kabul edilmesi durumunda, İşletmeci ilgili düzeltmeleri gerçekleş tirir. 

Bir şikayetin kabul edilmiş olması, ilgili olduğu piyasa seansının sonucunu değiştirmez.  

5.1.6.8. Gizlilik  

Taraflar, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca ayrıcalıklı iletişim genel ilkesine uymayı kabul ederler.  

Özellikle, taraflar ticari sırların gizliliğini korumayı ve bunları ister ücretsiz isterse para karşılığı hiçbir şekilde 

üçüncü taraflara açıklamamayı taahhüt ederler. Taraflardan her biri, diğer tarafın faaliyetleri, ticari politikası, 
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sektör stratejisi, yönetim ve organizasyon planları, bilgisayar uygulamaları ve "gizli" ibaresini taşıyan her 

türlü ortam ve genel anlamda finansal, ekonomik, teknik, BT ile ilgili, ticari veya sosyal nitelikteki her türlü 

bilgi ve belge dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer taraftan aldığı veya bu  anlaşmanın 

ifası sebebiyle edindiği bilgilerin gizliliğini ve mahiyetlerini korumayı ve bu bilgilerin kullanıcılarını 

belirleyerek, diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın başka hiçbir taraf ile paylaşmamayı kabul eder.  

Ayrıca, tarafların her biri, işbu anlaşmanın ifası sırasında karşı tarafça açıklanan kavramları, fikirleri, bilgi 

birikimini ve teknikleri üçüncü taraflara ifşa etmemeyi taahhüt eder.  

Ancak, tarafların her biri, aşağıdaki bildirimleri yapma hakkına sahiptir:  

 seçtiği hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere: karşı taraftan alınan ancak "Hizmet sağlayıcılar 

ve alt yükleniciler" maddesinin hükümlerine tabi olarak hizmetlerinin sunumu için mutlaka gerekli 

olan bilgiler, 

 yetkili mercilere: ilgili kanun veya yönetmelikler ya da Spot İşlemler Platformu kuralları ve 

düzenlemeleri kapsamında bu mercilerin talep edebilecekleri bilgiler.  

5.1.6.9. Hizmet Ücretleri  

Üye, EPDK tarafından onaylanacak olan  aşağıdaki sabit veya değişken ücretleri ve harçları İşletmeciye 

ödemekle yükümlüdür. 

 Giriş Ücreti; 

 Yıllık Ücretler; 

 İşlem Ücretleri; 

 Yıllık Sistem Lisans Ücretleri; 

 Emir İptal veya Giriş Ücretleri; 

 Cezalar (uygulanmış ise); ve  

 Diğer Masraflar. 

Ücretlerin, masrafların ve cezaların hesaplanma yöntemleri ve miktarları yönetmelikle belirlenir ve aynı 

zamanda İşletmecinin resmi web sitesinde yayınlanır. Miktarlar Türk Lirası olarak ifade edilir. Ücretler,  

masraflar ve cezalar yetkili merci tarafından zaman zaman revize edilebilir.   

Faturalar tanımlanan şekilde ve e-posta yoluyla gönderilir (e-fatura). İlgili tarafın tercihine göre, faturalar 

basılı olarak normal posta yoluyla da gönderilebilir. Faturalar, üzerinde belirtilen ödeme vade tarihinde 

ödenir. Ödeme vade tarihi fatura tarihinden onbeş (15) takvim günü sonrasıdır. Ücretler İşletmeci tarafından 

tahsil edilir.  

Hizmet ücreti kalemlerinin tümü ilgili düzenleyici mercilerce onaylanır.  

5.1.6.10. Verilerin Yayınlanması ve Kullanımı  

İşletmeci işlem fiyatlarını, günlük uzlaştırma fiyatlarını  ve altta eşleşmemiş işlem hacimlerini elektronik 

ortamda yayınlar. Fiyatların ne şekilde ve hangi kapsamla yayınlanacağı EPDK tarafından belirlenir.  

İşletmeci kamuoyunun piyasa faaliyetleri ile ilgili hususlarda yeterli bir şekilde bilgilendirilebilmesi amacıyla 

bilgileri yayınlama yetkisine de haizdir.  

İşletmeci, Spot İşlemler Platformunda gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan piyasa verilerinin tek 

sahibidir. Spot İşlemler Platformundan alınan bilgiler ve veriler, Üye tarafından alım-satım ve uzlaştırma 

bakımından sadece kendi amaçları için kullanılacaktır. Bu verilerin üçüncü taraflara aktarılması veya alınan 

verilerin her türlü ticari kullanımı da dahil olmak üzere işlenmesi, doğal gaz ticareti ile ilgili olmadığı sürece 

İşletmecinin önceden rızası alınmadıkça yasaktır.  
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Yasal ve düzenleyici yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla;  borsa üyeliği, işbirliklerinin kapsamı, dışarıdan 

hizmet alımı ve dışarıdan hizmet sağlayıcıların görevlendirilmesi ile ilgili olarak İşletmeci verileri ve bilgileri 

paylaşmaya yetkilidir. İşletmeciden dışarıya bilgi ve veri transferi ancak bunun üçüncü t araflarca 

gerçekleştirilen hizmetlerin ifası için gerekli olması ve üçüncü tarafın gizlilik yükümlülüklerine sıkı bir şekilde 

uyacağını taahhüt etmesi halinde mümkündür. Kişisel verilerin açıklanmasına ancak geçerli yasal hükümler 

çerçevesinde izin verilebilir. 

5.2. Fonksiyonel Tasarım Özelikleri 

 “D6 - Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporunda” açıklandığı gibi,  doğal gaz piyasası yapısı, doğal 

gaz sözleşmelerinin alınıp-satılmasına ve uzlaştırılmasına yönelik bir dizi tezgah üstü piyasa ve borsa 

tabanlı proseslerden oluşmaktadır. Bu yapı aşağıdaki şekilde tekrar gösterilmektedir:  

Şekil 20 Doğal Gaz Piyasasının Genel Görünümü  

 

 

Bu bölüm Türkiye'de doğal gaz ticaretine özel bir borsa ve Türkiye Doğal Gaz Piyasası için bağımsız bir 

platform olarak Gaz Ticareti Platformunun tasarımınaodaklanmaktadır. Aşağıdaki şekil borsaya ilişkin 

piyasa rollerini, kullanıcı rollerini ve bu bağlamdaki bileşenleri göstermektedir.  Aşağıdaki  

 

 

 

 

 

Şekil 21 Spot İşlemler Platformunun Organizasyonel Yapısına Genel Bakış”'ta Gaz Ticareti Platformu siyah 

bir kutu görünümündedir, yani fonksiyonel olarak ayrıntılandırılmış bileşenler ile daha fazla 

genişletilmemiştir: 
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Şekil 21 Spot İşlemler Platformunun Organizasyonel Yapısına Genel Bakış 

 

 

Şekil 22 Spot İşlemler Platformunun İç Yapısı  
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Genel bir yazılım uygulaması olarak, Spot İşlemler Platformunun ve ilişkili bileşenlerinin aşağıdaki 

prosesleri uygulaması gerekmektedir: 

Şekil 23 Spot İşlemler Platformu Prosesleri  

 

Bu doküman Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemine ilişkin bir yazılım şartnamesinin başlangıç noktası 

olarak kabul edilebileceğinden dolayı, hangi özelliklerin gerekli olduğunu ve hangilerinin opsiyonel uzantılar 

olabileceğini göstermek için yarı resmi bir dil kullanmaktadır:  

 Bu raporda "yapmalıdır” veya “yapacaktır” şekildeki ifadeler kullanıldığında: bu “D11 – Taslak  

Teknik ve Fonksiyonel Tasarım (DTFD)” dokümanının bugünkü perspektifinden bakıldığında açık 

bir gereklilik ifade eder.  

 “Yapar”, “yapabilir” şeklindeki ifadeler kullanıldığında: bu başka bir Spot İşlemler Platformunun 

veya sektördeki en iyi uygulamanın normal bir gerekliliğidir.  bu “D11 – Taslak Teknik ve 

Fonksiyonel Tasarım (DTFD)” dokümanının hazırlandığı tarih itibariyle Spot İşlemler Platformunun 

özellikleri için de geçerli olup olmayacağı belli değildir. “D12 - Nihai Tasarım Özellikleri Raporunda 

" fonksiyonel tasarım özellikleri daha ayrıntılı olarak belirlenecektir. 

Bazı görseller, çeşitli Avrupa doğal gaz üssü işletmecileri tarafından yaygın olarak kullanılan bir gaz ticaret i 

platformu olan Trayport® GlobalVision© BTS/ETS dokümanlarından alınmıştır. Bu görseller Spot İşlemler 

Platformu ön yüzünün nasıl görünebileceği ile ilgili bir fikir vermek amacıyla sunulmuştur. 

5.2.1. Ticarete Konu Olabilecek Ürünlerin Yönetilmesi  

5.2.1.1. Ticarete Konu Olabilecek Ürünler  

Spot İşlemler Platformu aşağıdaki ürünleri desteklemelidir: 

 Fiziksel gaz ürünleri: 

o Gün Öncesi ve Gün İçi piyasa segmentlerine yönelik spot işlemler  

Ticarete konu olabilecek ürünlerin tanımı esnek olmalıdır ve borsa personeli tarafından yapılmalıdır. Burada 

desteklenen görev; 
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 (Atomik) ürünlerin tanımı (örneğin Türkiye'nin doğal gaz üssüne teslim edilen, spot piyasadaki 

fiziksel doğal gaz) 

Burada İşletmeci tarafından aşağıdakilerin tanımlanması gerekmektedir:   

o ticarete konu olabilecek ürünlerin ürün kodları ve isimlendirme şemaları  

o ticarete konu olabilecek ürünlerin sona erme tarihleri  

o Ürünlerin standart birimleri (örneğin bir ürünün toplam miktarı için “MWh”) 

Aşağıdaki şekil, kömür, elektrik ve doğal gaza dayalı tipik sıralı ürünleri göstermektedir.  

Şekil 24 Sıralı Ürünlerin Örnekleri (İngilizce) 

 

Spot İşlemler Platformu için, “Tablo 6 Spot İşlemler Platformunda ”de gösterilen ürünler ticarete konu 

edilebilir. Ancak, alış-satış ve uzlaştırma proseslerinin sektör geneli için oluşturulması gerektiğinden dolayı,  

"Gün Öncesi" ile başlayan kademeli bir yaklaşım faydalı olabilir. 2-3 yıllık bir giriş süreci sonrasında, Gün 

İçi ve saatlik sözleşmeler de ticarete konu olabilir. 

Tablo 6 Spot İşlemler Platformunda Ticarete Konu Olabilecek Ürünler 

Spot Piyasa 

 Sonraki Saat Sözleşmesi  Gün İçi  Gün Öncesi  
Doğal Gaz Ürünü 

Türü 
Baz Yük  Baz Yük Baz Yük 

Teslimat Noktası  Türkiye Ulusal Dengeleme 

Noktası  
Türkiye Ulusal Dengeleme Noktası Türkiye Ulusal Dengeleme 

Noktası 
Uzlaştırma  Sonraki tam saate dayalı 

olarak, 3 saat önceden 
sonraki saat için  

Sonraki tam saate dayalı olarak, 3 
saat önceden,  07:00'a kadar Günün 

Geri Kalanı için (G veya G+1) 
07:00'dan (G+1) 07:00'a 

(G+2) kadar f iziksel 
teslimat 

İşlem Saatleri  24/7 24/7 EPİAŞ İşlem Takvimi 
Fiyat Birimleri  TL/MWh TL/MWh TL/MWh 
Asgari Fiyat 
Değişikliği  

0,025 TL/MWh 0,025 TL/MWh 0,025 TL/MWh 

Asgari İşlem 
Büyüklüğü  

1 MW 1 MW 1MW 

 

Bu gibi fiziksel ürünler tanımlandıktan sonra, İşletmeci spread'ler gibi ilave türev ürünler tanımlayabilir :  

Avrupa'daki “TTF” ve “German Power” gibi ürünler arası spread'ler tanımlanabilir (bunlar emtialar arası 

spark-spread'ler olarak adlandırılmaktadırlar). Bunlar mevcut atomik ürünleri bir araya getirirler dolayısıyla 

kombinasyonlar olarak da adlandırılırlar. Kullanım kolaylığı için, bölgesel ürünler (örneğin Avrupa'daki TTF, 
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NBP, Zeebrugge) de ürün olarak tanımlanmaktadır. Bu bölgesel ürünler salt ürün spread'lerinden başka bir 

şey değildir.  

Standart spread ürünlerin, İşletmeci tarafından bir borsa ürünü haline gelecek şekilde tanımlanması  

gerekmektedir; ancak bunların bir tacir tarafından bireysel ve dinamik olarak da tanımlanması da mümkün 

olmalıdır. Böyle bir spread ürününün ticarete konu olması halinde, tacirin iki işleminin kombinasyonu olarak 

için bir alış ve satış işlemi gerçekleştirilir. 

Spot İşlemler Platformu, dönemler arası ve ürünler arası sözleşmeleri destekleyebilir. Örnekler: 

 Dönemler Arası: Alış Ocak, Satış Şubat  

 Ürünler Arası: Alış Türk Gazı 2.Ç/2016, Satış Katar Gazı 2.Ç/2016. Bu aynı zamanda bir bölgeler 

arası spread ürünüdür. 

 

5.2.1.2. Üretilmiş Spread'ler ve Legler  

Spot İşlemler Platformu, emir defterinde altta yatan ürünler için emirler mevcut ise üretilmiş spread'e izin 

verebilir. Buna göre, karşı taraflarca diğer leg ve spread emir olarak sunulmuş ise, sistem bir üretilmiş leg 

de oluşturabilir. 

Aşağıdaki şekil, işlem sisteminin, altta bir örtülü spread oluşturmak için kullandığı iki leg emrini 

göstermektedir. Gaz Ocak/Gaz Nisan emri, leg ürünlerdeki emirlere dayalı olarak otomatik olarak üretilen 

düz bir spread emridir. Bu spread emri ile işlem yapan bir tacir aslında A Üyesi (COMA) tarafından sunulan 

Gaz Ocak 2016 emri ve B Üyesi (COMB) tarafından sunulan Gaz Nisan 2016 emri ile işlem yapmaktadır . 

Şekil 25 2 Legli Emir Örneği (İngilizce) 

 

 

5.2.1.3. Üretilmiş Leg Emirler 

Aşağıdaki şekil, leg ürünlerden biri için yapılan örtülü bir emir örneğini göstermektedir.  Bu örnekte, Spot 

İşlemler Platformu, A Üyesi (COMA) tarafından sunulan Gaz 1 Ocak -16 emrini ve B Üyesi (COMB) 

tarafından sunulan Gaz 2/Gaz 1 spread emrini kullanarak, emrin sağ tarafında Gaz 2 Ocak-16 emrini 

oluşturmuştur. Bir tacirin üretilen Gaz 2 emri ile işlem yapması ve Spot İşlemler Platformunun üretilen 

emirlerle işlem yapılmasını sağlayacak varsayılan davranış ile yapılandırılmış olması halinde, aşağıdaki iki 

işlem gerçekleşir:  

 Gaz 2 emri için işlem yapan tacir, bu emre ilişkin işlemi Gaz 2 / Gaz 1 spread emrini sunan COMB 

taciri ile yapar. 

 Spread emrini sunan COMB taciri, otomatik olarak Gaz 1 Ocak-16 emrini sunan COMA taciri ile 

işlem yapar. 

Şekil 26 Örtülü Emir Örneği (İngilizce) 
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5.2.1.4. Trayport GlobalVision için Spot İşlemler Platformu Ürünlerinin Tanımlanması  

GlobalVision Borsa İşlem Sistemi durumunda, Enstrüman Yönetim aracı, İşletmecinin ürün özelliklerini 

piyasanızın gereksinimlerine uygun şekilde yapılandırarak ticarete konu olabilecek enstrümanları 

yönetmesine olanak tanır. Enstrüman yönetim aracı iki bölümden oluşur: ürün listesi ve ürün özellikleri. 

Şekil 27 Enstrüman Yönetimi Grafik Kullanıcı Arayüzü için Trayport Örneği (İngilizce) 

 

Opsiyonlar ve endekse dayalı ürünler, farklı bir ürün tasarımı ile modellenebilecekleri için, Spot İşlemler 

Platformu bakımından daha az önemli kabul edilmelidir (yani platformdaki ürün fiyatı opsiyonun primine 

eşittir; endeks tacirler tarafından borsa dışında hesaplanır). PEGAS, CEGH, vs. gibi Avrupa'daki birçok 

Borsa / Ulusal Dengeleme Noktası opsiyon işlemlerini desteklemez. Bunu daha ziyade ayrı bir sesli işlem 

kanalı üzerinden, uzmanlaşmış opsiyon aracıları gerçekleştirir.  

İşletmeci "Mayıs2016" ve "Haziran2016" gibi dönemleri birleştirerek sıralamaları tanımlayabilmelidir.   

Ürün tanımlarının ve organizasyonel verilerin genişletilebilirliği: Spot İşlemler Platformu bir ürünün tanımı 

bireysel veri kalemleri ile genişletebilmelidir (bu genellikle, örneğin, düzenleyici kurum tarafından istenen 

verileri için gereklidir - standart işlem tanımlama bilgileri (UTI) gibi).  

Ayrıca, tacirler ve Üyeler ile ilgili veriler de genişletilebilir; örneğin ilave kodların (Avrupa düzenlemeleri 

kapsamındaki ACER kodları gibi) eklenmesi gerekebilir. İşletmecinin ön yüz sistemlerinde her türlü veri için 

ilave veri alanları gösterilmektedir. Spot İşlemler Platformunun Uygulama Programlama Arayüzü (API) 

yoluyla da verilere erişilebilmelidir.  Spot İşlemler Platformunun Uygulama Programlama Arayüzünden 

(API) veriler alınırken, bu veri alanlarının işlem verilerine / organizasyonel verilere dinamik bir şekilde 

eklenmesi gerekir.  

5.2.1.5. Çoklu Piyasa Alanlarının Desteklenmesi  

Aynı ülke içinde coğrafi olarak geniş bölgelerin bulunması halinde, ulusal piyasanın  iki veya daha fazla 

piyasa alanına bölünmesi ekonomik açıdan avantaj sağlayacaktır. Türkiye'nin doğal gaz piyasası 

tasarımının sonucuna bağlı olarak, ürün tanımları buna göre yapılmalıdır. Almanya doğal gaz piyasası buna 
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bir örnek olarak gösterilebilir. Geçmişte 19 piyasa alanının bulunduğu Almanya'da iki piyasa alanı (“NCG – 

Net Connect Germany” ve “Gaspool”) optimal bir durum olarak değerlendirilmiştir. Bu iki bölge Avrupa'dak i 

genel doğal gaz piyasası manzarasındaki bölgesel farklılıkları en iyi şekilde yansıttığından dolayı, bu iki 

piyasa alanının tek bir piyasa alanı altında birleştirilmesi dahi uygun görülmemiştir.  

Ancak, Spot İşlemler Platformu perspektifinden bakıldığında, ürün tanımlarının ilgili piyasa alanlarını ve 

ulusal dengeleme noktalarını kapsayacak şekilde ayrıştırılmaları gerekeceğinden dolayı bu çok büyük bir 

sorun oluşturmamaktadır. Örneğin “Aylık Gaz Haziran 2016” ürünü, “Aylık Haz Haziran 2016 Batı” ve “Aylık 

Gaz Haziran 2016 Doğu” olarak ayrıştırılabilir. Spot İşlemler Platformu arz ve talepteki veya fiyatlardaki 

sapmalardan soyutlandığı için,  piyasa alanları aynı Spot İşlemler Platformunda işlem gören bireysel ürünler 

yoluyla kapsanabilir. Bu farklılaştırılmış fiyatlama, bir piyasa alanına özgü tıkanıklık durumları işe baş 

edilmesine yardımcı olacaktır. 

5.2.1.6. Emir Yönlendirme ve Emir Defteri Yönetimi  

Spot İşlemler Platformundaki tacirler piyasayı görüntülemek ve kendi emirlerini yönetmek için görsel bir ön 

yüz kullanırlar. Böyle bir tacir ön yüzünün aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:  

 Ürünler, ürün bazında piyasa derinliği ve azalan fiyat sırasıyla alış emirleri ve yükselen fiyat 

sırasıyla satış emirleri ile birlikte emir defteri görünümü. 

 En iyi fiyatlara en yakın alış ve satış emirlerinin miktarlarının gösterilmesi. 

 Zaman sınırına bağlı olarak, yaşlandırılmış emirlerin farklı renkte gösterilmesi (“fiyat yaşlandırma”).  

 Faaliyet Kaydı: İşlemciler piyasa olaylarını (emirler, işlemler) fiyatları, miktarları ve zaman 

damgaları ile birlikte görebilmelidir. Piyasa olayları ürün bazında seçilebilmelidir. Karşı taraf içeren 

işlemler için, karşı taraf bilgileri de ilave olarak gösterilmelidir.  

 İşlemciler, piyasa fiyatındaki artışlardan, düşüşlerden veya hareketsizlikten ve son işlem yapılan 

emrin bir alış mı yoksa satış emri mi olduğundan haberdar edilebilecek şekilde, piyasa 

hareketlerinin  gösterilmesi. 

 Piyasa derinliği her bir ürün için genişletilebilmelidir. Alış ve satış teklifleri için en iyi fiyatlar 

daraltılmış şekilde görülebilmelidir. 

 Fiyat hareketleri, tacirlerin emir defterinde alış ve satış teklifleri için fiyatlardaki  artışları veya 

düşüşleri görebilecek şekilde gösterilmelidir.  

 Tacirler, ekrana tıklayarak veya imleci üzerine getirerek emir bazında ilave bilgiler alabilmelidir.  

(emir geçmişi, emir tipi, vs.). Eğer ilgili ürün için bir açıklama yapılandırılmış ise, bu ürün açıklaması 

da ilave olarak gösterilmelidir. (örneğin işlem koşulları ve hükümleri).  

 “Piyasaya katıl” fonksiyonu, seçilen emir verilerine dayalı olarak bir emir girilebilmesi için kolaylık 

sağlayacak bir fonksiyondur; örneğin  tacir bir emiri seçer, emir verilerini ayarlar ve “al” ya da “sat” 

tuşuna basar. 

 Emir veren karşı tarafların kimlik bilgileri işlem gerçekleştirildikten sonra gösterilmez veya 

bildirilmez. 

 Sohbet hizmeti: opsiyonel olarak, tacirler iletişim için açık veya özel bir sohbet odasını kullanabilir.  

Bu sohbet tacirler ile İşletmeci arasında iletişim ile sınırlı tutulabilir.  

 Haber hizmeti: İşlemciler, Borsa ön yüzü yoluyla manüel olarak girilen haber mesajları 

yayınlayabilir.  
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Şekil 28 Ürünlere ve Emir Durumlarına Göre Yapılandırılan GlovalVision Emir Defteri (İngilizce) 

 

 

Şekil 29 Seçilen Ürünler için GlobalVision Piyasa Derinliği Görünümü (İngilizce) 

 

5.2.1.6.1. Emirlere ilişkin Veri Kalemleri  

Spot İşlemler Platformu aşağıdaki emir verisi alanlarını desteklemelidir: 

 Emrin ilişkili olduğu sözleşmenin tanımlayıcı bilgileri. 

 İşlemcinin (emri veren kişinin) kimlik bilgileri 

 Üyenin kimlik bilgileri  

 Alış/Satış göstergesi  

 Miktar 

 Fiyat 

 Emir Türü (aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır) 

 Birim alanı  

 Emrin verildiği tarih ve saat  

 Emir tanımlama kodu  

5.2.1.6.2. Emir Görünürlüğü ve İzinler  

Spot İşlemler Platformu için aşağıdaki politikalar uygulanır:  

 Her bir İşlemci, o İşlemci ile ilgili olarak başka İşlemciler tarafından verilen emirlerin tüm ayrıntılarını 

görebilmelidir.  

 Her bir İşlemci, hesabı "Salt Okunur" olmadığı sürece Spot İşlemler Platformunda emir 

verebilmelidir. 

 Her bir İşlemci, o İşlemcinin Üyesi için başka İşlemciler tarafından verilen emirleri güncelleyebilmeli 

veya silebilmelidir.  

 Emirler diğer karşı taraflarca isimsiz olarak görülebilmelidir.  
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5.2.1.6.3. Emir Fiyat Aralığının Geçerliliğinin Onaylanması  

Spot İşlemler Platformu, Üyelerin fiyatı gün boyunca önceden belirlenen bir yüzdesel orandan fazla farklılık  

gösteren emirler vermelerini önlemelidir. Eğer bir tacir belirlenen aralığın dışında bir emir ekleme 

girişiminde bulunursa, kullanıcı yeniden emir girişinden önce ön yüzde bir uyarı mesajı alır. Emir geçerliliği 

doğrulama, Spot İşlemler Platformu yönetiminde ürün bazında yapılandırılmalıdır.  

İşletmeci emir geçerliliği doğrulama fiyatını güncellediğinde, piyasada mevcut olan ve izin verilen aralığın 

dışında kalan emirler sistem tarafından durdurulur. 

Desteklenen Spot İşlemler Platformu emir türleri: 

 Kalanı İptal Et: Mevcut olan miktar kadar gerçekleştirilip kalanı iptal edilecek emir. Bir Kalanı İptal 

Et emri sunulduğunda, Spot İşlemler Platformu mümkün olduğunca talep edilen miktar kadar işlem 

yapmaya çalışır. Toplam emir miktarını karşılayacak kadar yeterli miktar mevcut değilse,  Spot 

İşlemler Platformu emri kısmen gerçekleştirir ve kalanını iptal eder.  

 Gerçekleşmezse İptal Et:Eğer tamamı gerçekleştirilemeyecek ise, iptal edilecek emir. Bir 

Gerçekleşmezse İptal Etemri sunulduğunda, Spot İşlemler Platformu toplam talep edilen miktar 

kadar işlem yapmayı dener. Eğer talep edilen miktar mevcut değilse, emir iptal edilir ve hiçbir işlem 

gerçekleşmez.  

 Piyasa Emri: Bir emtiayı mümkün olan en kısa sürede piyasa fiyatı üzerinden alma veya satma 

emridir. Bir piyasa emri sunulduğunda, emir için bir fiyat değeri belirlenmez. Piyasanın diğer 

tarafındaki mevcut emirlere bağlı olarak, Spot İşlemler Platformu otomatik olarak mümkün 

olduğunca emir miktarı kadar işlem yapar.  Sunulduktan sonra Spot İşlemler Platformu emri 

otomatik olarak düşürür. 

 Dur Emri (Sınırlı Emir olarak da bilinir): Bir emtiayı piyasa değeri belirli bir noktaya ulaştığında 

alma veya satma emridir. Bir Dur Emri verildiğinde, emrin aktivasyon fiyatı ve fiyat değeri belirlenir.  

Emir verildiğinde, başlangıçta işlem yapılamaz niteliktedir ve sadece emri veren tarafından 

görülebilir. Aktivasyon fiyatı üzerinden veya aktivasyon fiyatından daha kötü bir fiyat üzerinden bir 

işlem gerçekleşinceye kadar emir bu durumda kalır. Aktivasyon fiyatı üzerinden bir işlem 

gerçekleşir gerçekleşmez, Spot İşlemler Platformu belirlenen fiyat değeri üzerinden emri 

kesinleştirir. Emir işleme dönüşünceye, iptal edilinceye, silininceye veya süresi sona erinceye kadar 

artık piyasada normal bir kesin emir olarak kalacaktır 

 Rezerv Emirler / Gizli miktar: Burada emir hacminin sadece bir kısmı açık bir şekilde görünür,  

geri kalanı gizlenir. Açık miktarlar işlem görürken, kalan miktarlar da dilimler halinde sunulur.  

 Sepet işlemler: İşlemciler kendi ürün kombinasyonlarını belirleyebildiklerinden dolayı emir 

türlerinin üzerindedirler. Bir sepet emri ya içeriğindeki tüm ürünler için gerçekleştirilir ya da hiç 

gerçekleştirilmez. Alternatif olarak, kademeli gerçekleştirme emirleri için parametreler belirlenebilir.   

Gizli miktarlar ile ilgili olarak, aşağıdaki kurallar uygulanır: 

 İşlemciler kesin emirleri sunarken gizli miktarı dahil edebilirler. 

 İhalelerde gizli miktar davranışı ile ilgili olarak, açık miktar bir ihale sırasında tamamen eşleştirilmiş 

ise, sistem  gizli miktarlı emirleri tutar; yani gizli miktar ihale dışı bırakılır. 

 

5.2.1.6.4. Emirlerin Türe / Vadeye / Mülkiyete Göre Renklendirilmesi  

Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi daha fazla kullanışlılık için emirlerin renk kodlamasını desteklemelid ir.  

İşletmeci renklendirmeyi alternatif bir şekilde yapılandırabilir: 
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Tablo 7 Emir Türleri  

 
Emir Türü  

 
Açıklama 

Önerilen 
Varsayılan 

Renk  
 

Kesin 

Kesin f iyat, Spot İşlemler Platformunda, tacirin f iyatının ekranda bir karşı taraf  ile etkileşim 
içine girmesini istediğini gösteren tek f iyat durumudur. Kesin f iyatlar  tüm Spot İşlemler 

Platformu kullanıcıları tarafından görülebilir (izinlere tabi olarak).  

Kırmızı 

Kesin (işlem 
yapılamaz) 

İşlem yapılamaz nitelikteki kesin f iyatlar (genellikle Üyeler f iyatın sahibi olan karşı taraf  ile 
bir işlem anlaşmasına sahip olmadığı için). 

Pembe 

Durdurulmuş  
Durdurulmuş f iyatlar hiç kimse tarafından ticarete konu edilemez. Sadece İşletmeci ve 
f iyatın sahibi olan kuruluşa ait İşlemciler  tarafından görülebilirler. Başka kuruluşların 
tacirleri tarafından görülemezler.  

Gri 

Gösterge 
Niteliğinde  

Gösterge niteliğindeki f iyatlar, bir kişinin belirli bir f iyat etrafında müzakereye açık olduğunu 
gösterir. Gösterge niteliğindeki f iyatlar ticarete konu edilemez.  

Siyah 

Referans  
Referans f iyatlar piyasaya f iyat bilgisi sunmak için kullanılabilir (kapanış f iyatları ve mevcut 
döviz kurları gibi). Referans f iyatlar ticarete konu edilemez.  Sadece aracı kullanıcılar 
referans f iyatlar sunabilir.  

Yeşil  

Örtülü  
Örtülü f iyatlar, piyasaya sunulan diğer f iyatlara dayalı olarak, Spot İşlemler Platformu 
tarafından otomatik olarak oluşturulurlar (örneğin, ürünler arası ve dönemler arası 

spread'ler, ve kombinasyonlar). Dört tür örtülü f iyat mevcuttur.  

Daha sonra 
belirlenecek  

Örtülü  (işlem 

yapılabilir) 

İşlem yapılabilir örtülü f iyatlar.  Daha sonra 
belirlenecek 

Örtülü (işlem 
yapılamaz) 

İşlem yapılamaz örtülü f iyatlar. Bu tip f iyat, oluşan tüm fiyatlar için karşı taraf onayı yoksa 
veya oluşan f iyatlardaki değişen miktarlar işleme izin vermiyorsa oluşturulabilir.  

Daha sonra 
belirlenecek 

Örtülü 
(bilinmeyen) 

İşlem yapılabilir olup olmadığı bilinmeyen örtülü f iyatlar. Fiyatın ticarete konu olup 
olamayacağı f iyat için işlem yapma girişiminize kadar belli olmadığı için, bu tür f iyat bir leg 
ürün içerisinde örtülü f iyat oluşturulduğunda görünür.  

Daha sonra 
belirlenecek 

Örtülü 
(gösterge 

niteliğinde) 

Gösterge niteliğindeki örtülü f iyatlar, hesaplama içinde birden fazla kez kullanılan bir 
f iyattan üretilir. Bu tip bir f iyat ticarete konu olamaz.  

Daha sonra 
belirlenecek 

Kendi 

fiyatlarınız 

Kendi f iyatlarınız (ve bir İşlemcinin kendi kuruluşuna ait f iyatlar) varsayılan ayar olarak yeşil 
bire arka plan ile vurgulanır.  

Yeşil arka 
plan  

 

Emirlerin renklendirilmesi İşletmeci tarafından yapılandırılabilir olmalıdır. 

Aşağıdaki emir sona erme türleri desteklenmelidir: 

 Tarihe Kadar  

 Gün için  

 İptal Edilinceye Kadar  

Spot İşlemler Platformu için,  başlangıçta “Gün için iyi” yeterli olacaktır. Elbette mesai saatleri sonuna kadar 

herhangi bir zamanda emir iptal etme olanağı da olmalıdır. 

Yapılandırılabilir Emir Defteri Ön Yüzü aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:   

 İşlemciler ayrı piyasalardaki fiyat hareketlerini entegre bir ekranda görebilecek şekilde, ön yüz 

birden fazla platform için kişiselleştirilebilir olmalıdır.   

 İşlemciler farklı platformlardaki görüntüleri yapılandırabilmeli ve bunları tercih ettikleri yerleşim 

planına göre görsel olarak düzenleyebilmelidir.  

 Endeks kuruluşlarından gelen veri yayınları bireysel emir defteri görünümü ile entegre olmalıdır. 

 Kullanıcılar emir defteri ön yüzlerinde bireysel olarak kişiselleştirilmiş çalışma kitaplarını 

tanımlayabilmelidir (ürünler ve spesifik görüntüleme seçenekleri için). 

 GUI (grafiksel kullanıcı arayüzü) kısayolları yoluyla emirleri herhangi bir zamanda geri çekmek veya 

silmek mümkün olmalıdır.  
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 “Ekran Yoluyla Emir”: Gösterilen miktara kadar olan miktarlar için uygun, etkin ve güvenli bir şekilde 

sağlanmalıdır. Bu durumda, en iyi fiyatı emir defterinde tıklamak mümkün olacaktır (aslında daha 

çok bir aracı fonksiyonudur). 

 Emir butonu, emirleri girerken “alış” emirlerini “satış” emirlerinden görsel olarak ayrıştırmalıdır .  

İşletmeci tarafından bu şekilde yapılandırılması halinde bir uyarı adımı / uyarı metni gösterilebilir.  

 Her bir tacir varsayılan bir işlem hesabı için yapılandırılmıştır. Ancak, emirler ayrı bir işlem hesabı 

adına da gerçekleştirilebilir. Bu durumda, tacir yetkilendirilmesinin buna göre yapılandırılması 

gerekir.  

 Miktar işlemlerinin desteklenmesi: gerekli miktarın halihazırda emir defterinde bulunan tek bir emir 

ile eşleştirilememesi halinde, gerekli miktara ulaşılıncaya kadar ilave emirler dikkate alınır . 

 Gizli miktarlarla hacim birleştirme işlemleri: mevcut bir emrin gizli bir miktarı olabilir. Dolayısıyla, bir 

hacim birleştirme işlemi açık miktarı aşabilir ve talep edilen miktar tamamlanıncaya kadar mevcut  

miktar kadar gerçekleştirilecektir.  

Canlı döngü yönetimi için, Emir Defteri Ön Yüzü aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:  

 Bir açılır menü kullanılarak emirlerin iptal edilmesi veya güncellenmesi kolaylıkla 

gerçekleştirilebilmelidir  

 Emir güncelleme sırasında aşağıdakiler değiştirilebilir:  

o fiyat,  

o miktar,  

o hesap,  

o emir türü,  

o gizli miktar. 

Genişletilmiş emir verme modu: Sepet İşlem. Bir işlem sepeti birçok alışveriş web sitesinde bulunan ve 

müşterilerin web sitesine göz atarken almak istedikleri ürünleri biriktirdikleri ve daha sonra hepsini tek bir 

işlem ile satın alabildikleri alışveriş sepeti özelliğine benzer. İşlem sepeti, tacirlerin bunu Spot İşlemler 

Platformu ön yüzündeki herhangi bir yerden emirlerle gerçekleştirmesine olanak tanımalıdır; örneğin farklı 

ürünlerden ve piyasalardan. İşlem taahhüdünde bulunduktan sonra, gerçekleştirme sistemi tüm emirleri tek 

bir işlem olarak gerçekleştirir. 

Varsayılan ayar olarak, sepete eklenen emirlerin bir bölümü için, örneğin başka biri o emirle işlem yaptığı  

için işlem yapılamaz ise, gerçekleştirme sistemi emirlerin hiçbiri için işlem yapmaz. İşlemci, tercih ederse,  

emirler bağımsız olarak gerçekleştirilebilecek şekilde ayar yapabilir. Bu durumda, gerçekleştirme sistemi, 

tüm sepetin işlem için işlem yapmanın mümkün olmadığına bakılmaksızın, gerçekleştirebildiği emirleri 

gerçekleştirir. 

Bir tacirin her bir emir için ayrı ayrı işlem yaparken harcadığı zaman zarfında emirlerden birini (ve 

muhtemelen emir kombinasyonu için işlem yapma avantajını) kaybetme  riskini azalttığından dolayı, sepet 

olanağının kullanılması her bir emrin tek tek manüel olarak gerçekleştirilmesinden çok daha iyidir.  

Ayrıca tacirler Spot İşlemler Platformunda ürün sepetlerini bireysel olarak tanımlayabilmelidir.   

Bazı sistem sağlayıcılar tacirlerin ilgili piyasaları bileşik bir şekilde görüntülemelerine olanak tanıyan bazı 

işlem sistemleri sunmaktadırlar (bakınız örneğin Trayport’un "Trading Gateway" sistemi). Bu şekilde, aracı 

ve borsa ekranları aynı ön yüz emir defteri görüntüsünde birleştirilmektedir. İşlemcilerin yine de bir emrin 

yönlendirileceği yeri seçmeleri gerekmektedir.  Emir verildikten sonra, "Trading Gateway" sistemini kullanan 

tüm tacirler tarafından görülebilmektedir. Ancak, sepet işlemleri farklı yerler arasında  çalışamazlar. 
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5.2.1.7. İşlemin Gerçekleştirilmesi  

Özellikle başlangıç sürecinde piyasa likiditesi Spot İşlemler Platformu için kilit önem taşıdığından dolayı,   

uygun bir fiyat bulma mekanizması oluşturmak amacıyla bir işlem gününün saatleri sırasındak i 

gerçekleştirme rejimini değiştirmek gerekebilir. EPEX SPOT gibi başka borsalar daha yüksek bir fiyat bulma 

verimliliği için açılış veya kapanış ihalelerinden, hatta öğle ihalelerinden yararlanmaktadır. 

Dolayısıyla, Spot İşlemler Platformunun eşleştirme motoru aşağıdaki özellikleri desteklemelidir:  

 Piyasa kurallarının İşletmeci tarafından yönetilmesi; örneğin sürekli işlemden ("otomatik fiyat 

eşleştirme") ihaleye veya ihaleden sürekli işleme manüel veya otomatik / programlı geçiş. 

 Eşleştirme motorunun programlanması için bir Spot İşlemler Platformu Uygulama Programlama 

Arayüzü (API) kullanılmalıdır (örneğin, bir açılış ihalesi ile başlayıp, daha sonra sürekli işleme, daha 

sonra Gün İçi ihaleye, daha sonra tekrar sürekli işleme ve son olarak saat 16:00'da kapanış  

ihalesine geçmek). 

 Ayrıca bir harici kontrol uygulaması API yoluyla eşleştirme motorunu programlayabilmelidir.   

 Ayrıca belirli bir ürün için piyasa denetleme yoluyla "talep üzerine" manüel olarak ihaleler 

gerçekleştirilebilmelidir. 

 Bir ihale başlamadan önce, “ön emir” aşaması başlatılır. Bu aşamada, alış ve satış emirleri 

durdurulur (yani emir defterinde tüm tacirler tarafından görülebilirler ancak eşleştirilmezler – sürekli 

işlem modunda eşleştirilebilir olsalar bile). İhale başladığında, tüm eşleşen emirlere aynı anda 

işlem görür. Ön emir aşamasında tacirler emir verebilirler, emirlerini değiştirebilirler ve iptal 

edebilirler. İhale politikaları aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. 

İşletmeci farklı ihale algoritmaları arasından seçim yapabilmelidir. Her bir algoritma, ihale fiyatını, Azami 

Gerçekleştirilebilir Hacim (AGH) ihale sırasında eşleşecek şekilde belirler. AGH gerçekleşecek şekilde 

birden fazla olası ihale fiyatının olduğu durumlarda, algoritmalar farklılaşır: 

 Asgari Fazla algoritması, fazlayı en aza indirecek ihale fiyatını seçer. 

 Azami Fiyat algoritması AGH'nin gerçekleşebilmesi için en yüksek fiyatı seçer. 

 Asgari Fiyat algoritması AGH'nin gerçekleşebilmesi için asgari fiyatı seçer. 

Likidite seanslarının kullanılması: Bir Borsa İşletmecisi likidite seansları tanımlayabilir veya bunları dinamik 

bir şekilde başlatabilir. Bu seanslar aktif olduklarında ekstra hacmin eklenmesine ve sabit bir fiyat etrafında 

eşleştirilmesine olanak tanır. Burada farklı modlar mümkündür: 

 JTT (“işleme katıl”) modunda, bir JTT seansını otomatik olarak başlatan seçilen bir işlem ile fiyat 

noktası belirlenir,  

 Eşleştirme seansı ise İşletmeci tarafından manuel olarak başlatılır ve fiyat ile seans zamanı 

İşletmeci tarafından belirlenir.  

JTT ve eşleştirme seansları herhangi bir piyasa için kullanılabilir; ancak JTT'nin aksine, eşleştirme 

seansının kullanılabilmesi için bir ürünün önceden yapılandırılması gerekmez. 

5.2.1.7.1. İhale Zamanını Yönetimi  

İşletmeci her gün ihalenin gerçekleştirileceği rastgele bir zamanı seçebilmelidir. Bu zaman tacirlere 

açıklanmaz. Eğer İşletmeci bir T zamanı ve x saniye randomizasyon süresi belirlerse; 

 Görüntülenen zaman T'dir 

 Gerçek zaman ise T-x ve T+x (dahil) arasıdır (tacirlere açıklanmaz, sadece Yönetici tarafından 

görülebilir) 
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Örneğin, İşletmeci ihale zamanı 17:00:00 olarak görüntülenen ancak gerçekleşme zamanı farklı olabilecek 

bir piyasa olayı oluşturursa, İşletmeci 5 saniyelik bir randomizasyon süresi belirleyebilir.  Yani, piyasa 

gerçekte 16:59:55 ile 17:00:05 arasında herhangi bir zamanda açılabilir. Kesin zamana ilişkin bilgi sadece 

İşletmecinin ön yüzü üzerinden görülebilir.  

İşletmeci Spot İşlemler Platformu Uygulama Programlama Arayüzü (API) üzerinden görüntülenen zamanı 

ve gerçek zamanı doğrudan belirleyebilmelidir.  

İşletmeci ayrıca ihale randomizasyon olmaksızın belirli bir zamanda gerçekleşecek şekilde konfigürasyon 

yapabilmelidir. 

5.2.1.7.2. İşlem Seansları için Tipik Programlama  

Sürekli işlem, bir borsadaki temel işlem şeklidir.  Ancak, bir enstrüman veya tüm piyasalar için likidite veya 

fiyat oluşturmaya ihtiyaç duyuluyorsa İşletmeci emir eşleştirme motorunu durdurabilmelidir. Türkiye Doğal 

gaz Piyasasına hangi yaklaşımın en uygun olacağı daha ayrıntılı olarak analiz edilmelidir ve piyasalar 

gelişirken programlama ilkeleri uyarlanabilmelidir.  Bu sebeple, Avrupa'daki diğer doğal gaz borsalarının 

uygulamalarına dayalı olarak tipik bir program şablonu aşağıda açıklanmaktadır: 

İşlem günü bir açılış öncesi seans ile başlatılır.  

 Açılış Öncesi Seans sırasında: (opsiyonel) 

o İşlemciler emir verebilirler, emirlerini değiştirebilirler veya geri çekebilirler. 

o Seans sonuna kadar emirler eşleştirilmez . 

o Açılış Öncesi Seans sonunda, Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi azami 
gerçekleştirilebilir hacim eşleştirilecek şekilde bir ihale fiyatı belirleyerek verilen emirleri 

eşleştirir. Tüm emirler fiyat-zaman önceliğine göre eşleştirilir; ihale fiyatı üzerinden işlem 
görürler. Bu ihale opsiyoneldir, İşletmeci doğrudan sürekli işlem seansına geçmeyi tercih 
edebilir. 

o Sistem, Açılış Fiyatını İhale Fiyatına ayarlar. 

 Sürekli işlem seansı (opsiyonel): 

o İşlemciler emir verebilirler, emirlerini değiştirebilirler veya geri çekebilirler. . 

o Piyasanın diğer tarafından bir emir mevcut olur olmaz emirler eşleşir (otomatik eşleştirme). 

o Bir eşleştirmenin işlem fiyatı, iki eşleşen emirden daha eski olanının fiyatıdır. 

 Durdurma Seansı. Durdurma seansı açılış öncesi seans ile aynı kurallara tabidir, ancak işlem 

saatleri sırasında herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilir. 

o İşlemciler emir verebilirler. 

o Seans sonuna kadar emirler eşleştirilmez . 

o Durdurma seansının sonunda, Spot İşlemler Platformu azami gerçekleştirilebilir hacim 
algoritmasını kullanarak bir ihale düzenler.  

o İşletmeci tarafından aksi belirlenmediği sürece (örneğin eğer işlemin normal işlem seansını 
sonuna yakın bir zamanda durdurulması halinde, İşletmeci normal işlem seansını yarım 
saat uzatmaya karar verebilir), seans tekrar o zaman için programlanan normal işlem 

aşamasına döner. 

o Durdurmanın özelliğine bağlı olarak, emirlerin duyuru yayınlandıktan sonra tasfiye edilmesi 

gerekebilir.  Bu İşletmecinin takdirinde olacaktır. durAlternatif olarak, İşletmeci bir ihale ile 
piyasayı yeniden başlatmayı terc ih edebilir.  
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 Piyasanın Kapatılması. İşletmeci bu yönde karar verdiğinde piyasa kapatılır ve hiçbir işlem 

yapılamaz. 

İşletmeci, standart bir Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi fonksiyonu yoluyla veya Spot İşlemler Platformu 

Uygulama Programlama Arayüzü (API) yoluyla yukarıda belirtilen seansların başlangıç ve sona erme 

zamanlarını programlama olanağına sahip olmalıdır.  

Tipik gerçekleştirme sistemleri iki tür otomatik fiyat eşleştirmesini destekler. Bunlardan hangisinin 

kullanılacağına bağlı olarak, emirler eşleştirilirken gizli miktarlar dikkate alınabilir veya alınmayabilir:  

 Standart otomatik eşleştirmede, sistemler fiyatların otomatik olarak eşleştirilip eşleştirilmeyeceğini 

belirlerken gizli miktarları dikkate almazlar. Bu bazı durumlarda emirlerin otomatik olarak işlem 

görmesini engelleyebilir. Örneğin, eğer iki fiyat eşleşiyor ancak bunlardan birisi "Yap Hep Ya Hiç" 

olarak ayarlanmışsa ve diğeri gizli miktar içeriyorsa,  "Ya Hep Ya Hiç"" miktarı ile eşleşmek için 

gizli miktarın bir kısmına ihtiyaç duyulması halinde bu iki emir işlem görmez . Bu emirlerin otomatik 

olarak işlem görebilmesi için, "Ya Hep Ya Hiç" emrinin ihtiyaç duyduğu miktar piyasanın diğer 

tarafındaki emrin açık miktarı ile eşleştirilebilmelidir.   

 Fiyat Öncelikli FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) otomatik eşleştirme olarak adlandırılan diğer otomatik 

eşleştirme türü, emirleri eşleştirirken gizli miktarı dikkate alır. Eğer bu tip otomatik eşleştirme 

kullanılmıyorsa, gizli miktarlı eşleşen emirler olduğunda gizli miktar açık miktardan önce dikkate 

alınır.  

Genel olarak, Spot İşlemler Platformu, emir eşleştirmesinin nasıl yapıldığına, yani böyle bir eşleştirme için 

fiyatların, miktarların ve gizli miktarların nasıl kullanıldığına ilişkin yayınlanmış bir algoritma kullanmalıdır .  

Eğer belirli bir sistem otomatik eşleştirme kullanıyorsa, tacirler işlem ön yüzleri yoluyla hangi tip 

eşleştirmenin kullanıldığını görebilirler: eğer gizli miktarlı bir emir verebiliyorlar ancak buna karşılık gelen 

bir gizli miktar delta değeri belirleyemiyorlarsa, borsa sistemi Fiyat Öncelikli FIFO otomatik eşleştirme tipini  

kullanıyor demektir. Çünkü Fiyat Öncelikli FIFO otomatik eşleştirme, gizli miktar delta değerlerini 

desteklemez. Gizli miktar delta değeri, gizli miktarın bir bölümü piyasaya gösterildiğinde emrin fiyat  

değerinin kötüleşmesini sağlar. Fiyat Öncelikli FIFO otomatik eşleştirmede, gizli miktar piyasaya 

gösterildiğinde emrin fiyat değeri aynı kalır (ve ilave olarak gizli miktarlarının bir bölümü işlem gördüğünde 

emirler piyasa pozisyonlarını kaybetmezler ).  

İhale algoritmaları, ihaleyi gerçekleştirirken emirlerin gizli miktar bölümlerini dikkate almamalıdır .  

hesaplamalar için sadece açık miktar kullanılır. Eğer bir emir gizli miktar içeriyorsa, sadece açık miktarı 

işlem görür. Sistem ihale modundan sürekli işlem moduna geçtiğinde, emir miktarlarını gizli miktarlar ile 

yenilemelidir. 

Bir işlem emri gerçekleştirildikten sonra, İşlemciye aşağıdaki işlem bilgileri sunulmalıdır: 

 Spot İşlemler Platformundaki işlem tanımlama kodu  

 Ürün (örneğin, Türk Gaz, Ekim-2016) 

 Fiyat 

 Miktar 

 Hisse Fiyatı  

 İşlem Tarihi ve Saati  

 İşlem Hesabı   

İşlem Görünürlüğü ve İzinleri. Bir İşlemci kendisinin taraf olduğu bir işlemde her iki karşı tarafını 

görememelidir. Ayrıca, işlemin bire tarafı olmayan bir İşlemci hiçbir karşı taraf bilgis i görememelidir. Spot 

İşlemler Platformu, işlemler tamamen isimsiz olacak şekilde ürün yönetimi bakımından ürün bazında 

yapılandırılmalıdır.  
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İşlemciler için kolaylık sağlayacak diğer Spot İşlemler Platformu fonksiyonları: 

 Tüm emirlerin bir ekrandan geri çekilmesi için geri sayım süre ölçeri kullanma  

 Seçilen emirler için fiyat arttırma veya düşürme  

 Fiyat Daraltma veya Genişletme: İşlemcilerin sistemde hem alış hem de satış tarafından 

emirlerinin olması halinde, İşlemciler değiştirmek istediklerini seçerek ve  ilgili Piyasa Yapıcısı 

butonuna tıklayarak bu fiyatlar arasındaki farkı daraltmak veya genişletmek için Emir Defterini 

kullanabilirler. 

 Piyasayı Üstlenme. Bu emir defterindeki tüm emirler için, emir verilen miktar dolduruluncaya kadar 

fiyatları üzerinden alış veya satış yapmaya yönelik bir kısayol fonksiyonudur. 

 Piyasaya Katılma . Bu fonksiyon seçilen ürün ve seçilen dönem için piyasada halihazırda mevcut  

olan bir emre benzer bir emir girmek için hızlı bir yol sağlar. Bu seçenek halihazırda doldurulmuş 

olan emirden alınan fiyat değeriyle ve diğer tüm emir ayarları için seçilen varsayılan değerlerle bir 

emir giriş penceresi açar (miktar ve ilave nitelikler gibi). Yapılması gereken tek şey gerektiğinde 

emir ayarlarını düzenlemek ve piyasaya sunmaktır. 

 Piyasayı Eşleştir: Yeni emrin, piyasanın tacirin tıkladığının ters tarafına varsayılan olarak 

kaydedilmesi dışında, piyasaya katıl fonksiyonu ile aynı şekilde çalışır. 

 Piyasa Derinliği. İşlemciler seçilen bir ürüne ilişkin alış ve satış emirlerinin ayrıntılarını görebilmek 

için bir ekranın belirli bölümlerini genişletebilir. 

 Spot İşlemler Platformu emirlerin görsel olarak sürekli takip edilebilmelerine ve iptal edilen 

veya güncellenen emirler ile ilgili geçmiş bilgilerinin görülmesine izin vermelidir. 

 Dinamik Excel Verileri Çıkartma: İşlemcilerin bekleyen Spot İşlemler Platformu emirlerindek i  

fiyatlar değiştiğinde yerel hesaplamaların otomatik olarak güncellenebilmesi için Spot İşlemler 

Platformu  ile bir Excel ön yüzü arasında dinamik bir veri bağlantısı kurulması faydalı olacaktır. 

 Ekranda gezinme ve emirlerin yönetilmesi için klavye kısayolları ile tacirlere ve İşletmeciye yönelik 

özel kısayollar desteklenmelidir. 

Spot İşlemler Platformu, görsel bir ön yüz yoluyla, toplulaştırılmış piyasa derinliğinin gerçek zamanlı olarak 

yayınlanmasını desteklemelidir. Spot İşlemler Platformu kesinleşmiş işlem yayınlarını desteklemelidir, yani  

her bir Üyenin gerçekleştirdiği işlemleri görüntülemesi mümkün olmalıdır. 

İşlem İstatistikleri. Sistem her bir ürün için aşağıdaki istatistikleri hesaplar ve ön yüz ekranında görüntüler:  

 Son İşlem Fiyatı ve Hacmi  

 Fiyat Değişimi (son iki işlem arasındaki fiyat farkı) 

 Bugünkü En Yüksek Fiyat  

 Bugünkü En Düşük Fiyat  

 Son İşlem Zamanı  

 Bugünkü Toplam İşlem Sayısı  

 Bugünkü Toplam İşlem Hacmi  

 VWAP (hacme göre ağırlıklandırılmış ortalama fiyat) 

Aşağıdaki şekil Spot İşlemler Platformu emir giriş ekranının nasıl görünebileceğini göstermektedir.  Trayport  
GlobalVision ETS ürününe dayanmaktadır: 
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Şekil 30 GlobalVision Emir Giriş Aracı (İngilizce) 

 

Globalvision İşlem Editörü 

İşlem Editörü, GlobalVision'da, borsa sisteminde gerçekleştirilen işlemlerin özet bir görünümünü sunmak 

için kullanılmaktadır. Borsa işletmecisinin aşağıdaki görevleri yerine getirmesini sağlar: 

 Mevcut İşlemler: halihazırda sistemde olan işlemleri gösterir. Varsayılan ayar olarak, liste belirli 

bir limite kadar olan tüm işlemleri gösterilecek şekilde filtrelenmiştir: borsa işletmecisi ayrıca sadece 

bugüne ait işlemleri veya sadece belirli bir aralıktaki işlemleri görebilecek şekilde görünümü 

filtreleyebilir. 

 Bekleyen İşlemler: teyit edilmesi gereken işlemleri (örneğin sesli olarak gerçekleştirilen işlemler) 

veya müzakere aşamasındaki işlemleri gösterir. Blok işlemler vurgulanır. 

 Silinen İşlemler: silinmiş olan işlemleri gösterir. 

Aşağıda İşlem Editörü penceresinin bir örneği görülmektedir: 

Şekil 31 GlobalVision İşlem Editörü (İngilizce) 
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5.2.1.8. İşlem Motorları  

Her ürün, o ürünün nasıl işlem göreceğine ilişkin belirli kuralları tanımlayan bir işlem motoru ile ilişkilendirilir. 

Spot İşlemler Platformu birçok farklı piyasa ve işlem ortamı için uygun olacak şekilde tasarlanmalıdır. Farklı 

piyasaların kendilerine özgü gereksinimlerine cevap verebilmek için farklı işlem motorları mevcuttur. 

Spot İşlemler Platformu Bilgi Sisteminin daha iyi ölçeklendirilebilmesi için,  İşletmeci herhangi bir işlem 

motorunun birden fazla örneğini oluşturabilir. Bir işlem motorunun birden fazla örneği sunucuda ayrı ayrı 

yer alır ve performans iyileştirmeleri sağlayabilir. Performans iyileşmesi her bir işlem motorunun veri 

tabanına kendi özel senkron bağlantısına sahip olması sayesinde gerçekleşir.  Performans iyileşmesi, 

otomatik emir eşleştirme özelliğini kullanan piyasalarda özellikle belirgindir (çünkü otomatik olarak 

eşleştirilen işlemlerin veri tabanında tamamlanması uzun zaman alır). 

İşlem motoru örneklerinin sayısının arttırılması bir yandan genel giderlerin asgari seviyede tutulmasını 

sağlarken, aynı zamanda önemli performans iyileşmeleri de sağlayabilir (ancak gömülü spread hesaplama 

fonksiyonu gibi özellikler birden fazla işlem motorunda çalışmayabileceğinden dolayı fonksiyonel bir etkisi 

de mevcuttur). 

5.2.1.8.1. Standart İşlem Motoru  

Standart işlem motoru standart işlem fonksiyonunu sağlar. Örneğin, bu motor tacirlerin emirleri girmelerine,  

güncellemelerine, kaldırmalarına ve gerçekleştirmelerine olanak tanır. Standart işlem motoru aynı zamanda 

birden fazla emrin tek bir işlem ile gerçekleştirilmesine (hacim birleştirme işlemi) imkan verir; ancak bu 

özellik aslında sadece ilgili ürün için etkinleştirilmiş ise tacirler tarafından kullanılabilir. 

5.2.1.8.2. Otomatik Eşleştirme İşlem Motoru  

Otomatik eşleştirme motoru standart işlem motorunun tüm operasyonlarını destekler, ancak aynı zamanda 

piyasada eşleşen  alış ve satış emirleri varsa işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.  

Bir tacir yeni bir emir girdiğinde veya mevcut bir emri güncellediğinde,  otomatik eşleştirme motoru emri 

diğer taraftaki mevcut emirler ile otomatik olarak karşılaştırır. Fiyatlar eşleşiyorsa, otomatik olarak işlem 

görürler.  

Otomatik eşleştirme işlem motoru takas yapılan piyasalarda (tüm kullanıcıların diğer tüm kullanıcılar ile 

işlem yapma anlaşmasına sahip olduğu) ve sıralanmış ikili kredi anlaşmaları (iki karşı tarafın ne zaman 

birbirleri ile işlem yapabileceğini belirleyen anlaşmalar) kullanılabilir. Otomatik eşleştirme başka kredi 

anlaşması türleri ile kullanılamaz. 

Otomatik eşleştirilen bir ikili piyasada, işlem yapmak için anlaşması olan iki karşı taraf piyasanın ters 

taraflarında eşleşen emirler yayınladıklarında, işlem otomatik olarak gerçekleştirilir. Başlatıcının fiyatı işlem 

fiyatı olarak kabul edilir. 

Eğer bir enstrüman sadece en iyi piyasa fiyatları üzerinden işlem görecek şekilde yapılandırılmış ise,  

tacirler o ürün için sadece o fiyat üzerinden işlem yapabilir (yani en yüksek alış teklifi fiyatı veya en düşük 

satış teklifi fiyatı). Otomatik işlemler de sadece en iyi piyasa fiyatları ile sınırlanırlar. Bu seçenek 

seçildiğinde, bir şirket kredi anlaşması olsa bile piyasadaki en iyi fiyat olmadığı sürece herhangi bir fiyattan 

işlem yapamaz. Başlatıcı fiyatı daima işlem fiyatı olarak kabul edildiğinden dolayı, en iyi fiyat daima 

agresörün bakış açısından belirlenir. Aşağıdaki örnekler, "Sadece Piyasanın En İyisi İşlemlere İzin Ver" 

İşlem İşareti yapılandırıldığında, otomatik eşleştirmeli bir ikili piyasada hangi işlemlere izin verilebileceği 

hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır. 

5.2.1.8.3. Fiyat Öncelikli FIFO Motoru  

Fiyat Öncelikli FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) Motoru, otomatik eşleştirme motorunun sadece bel irli durumlarda 

kullanılabilecek sadeleştirilmiş bir versiyonudur. Bu motor yüksek performans için tasarlanmıştır ve standart 

otomatik eşleştirme motoruna göre saniyede daha fazla işlem yapabilmektedir.  Ancak, sadeleştirilmiş bir 

motor olduğu için, her piyasa ve her durum için uygun olmayacaktır. 
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Fiyat Öncelikli FIFO Motoru bir ihale algoritmasının kullanımını destekleyen tek işlem motorudur.  

Fiyat Öncelikli FIFO Motoru; 

 ya hep ya hiç esasına dayalı olarak verilen emirleri desteklemez (Fiyat Öncelikli FIFO Motorunu 

kullanan ürünlerin Ürün Yönetimi aracında Ya Hap Ya Hiç işaretinin seçilmemiş olduğundan emin 

olmalısınız) 

 Rezerv emir işlemlerini desteklemez  

 ekran üzerinden yapılan işlemleri desteklemez (tek işlem veya hacim birleştirme işlemi); Fiyat 

Öncelikli FIFO Motorunu kullanan ürünler için, Ürün Yönetimi aracında tek işlem veya hacim 

birleştirme işlemi seçeneğini kapatmanız gerekir. 

Ayrıca, bazı özellikler Fiyat Öncelikli FIFO motorunu kullanan ürünler için standart motoru kullanan ürünlere 

göre daha farklı şekilde işler.  

Ek olarak, Fiyat Öncelikli FIFO Motoru emirlerin eşleştirilip eşleştirilmeyeceğini belirlerken işlem 

anlaşmalarını dikkate almaz, dolayısıyla sadece tüm kullanıcıların diğer tüm kullanıcılar ile işlem  

yapabilmek için anlaşmalarının olduğu takas uygulamasına sahip piyasalarda kullanılmalıdırlar). 

5.2.2. Risk Yönetimi 

Risk motorunun amacı Üyenin belirli karşı taraflar veya genel olarak piyasa için işlem hacmini veya toplam 

risk değerini sınırlamak için işlem limitleri belirleyebilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla, borsa risk motoru farklı 

taraflardan sık sık girdi alınmasını gerektirir: 

 Kendi risk yönetim sistemlerini işleten ve İşlemcilerinin karşı taraflarla toplam risklerinin belirli bir 

eşik değeri aşmasına yol açacak işlemler yapmasını önlemek için Spot İşlemler Platformuna limit 

verileri verebilecek Üyeler. 

 Risk sistemine veri sağlayan Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi (emir olayları, işlem 

gerçekleşmeleri, piyasa olayları). 

 İşletmeci işlem taraflarının bireysel parametrelerinin (limitlerinin) önüne geçecek şekilde küresel 

parametreleri ayarlayabilecek. 

Spot İşlemler Platformunda emirler ile ilgili limit yönetimi Spot İşlemler Platformuna bağlı bir risk sistemi 

yoluyla gerçekleştirilir. Risk sistemi, özel olarak tasarlanmış bir yazılım sistemi olarak üçüncü taraf bir 

sistem sağlayıcı tarafından sağlanır. Spot İşlemler Platformu ile risk sistemi arasındaki arayüz, platform 

olayı bazında yapılandırılır (emirlerin veya işlemlerin oluşturulması/değiştirilmesi/iptal edilmesi): 

 Spot İşlemler Platformu emir veya işlem verilerini risk sistemine iletir.  

 Risk sistemi verileri işler ve Spot İşlemler Platformuna “evet” veya “hayır” cevabı verir.  

o “Hayır” cevabı verilmesi halinde, emir / işlem Spot İşlemler Platformu tarafından reddedilir 

ve İşlemci bu hususta bilgilendirilir.  

o "Evet" cevabı verilmesi halinde, Spot İşlemler Platformu emri veya işlemi işleme koyar. 

 Risk yönetimi için hangi girdi verilerinin kullanılacağı risk sistemi uygulamasına ve algoritmasına 

bağlıdır: bu ürün bazında olabilir, CP bazında olabilir, dönem bazında olabilir veya risk siteminin 

neyi işlemek için tasarlandığına göre belirlenebilir (yer, teslimat noktası, başka yerlerden elde 

edilen piyasa verileri, ekonomik veriler).  

İşlemcilerin limit verileri genellikle Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi tarafından yönlendirilmez, daha 

ziyade ayrı bir kanal yoluyla borsaya gönderilir ve doğrudan risk sistemine girilir. Risk verilerinin nasıl 

yönetileceği sistem sağlayıcıya özgü borsa sistemi uygulamasına bağlıdır. 
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Borsa tarafı risk motoru sunucuya harici olarak bağlanır; yukarıdaki olaylar için bir durdurucu olarak 

kullanılır.  

5.2.2.1. Risk Motoru için Uygulama Programlama Arayüzü (API)  

API, Spot İşlemler Platformunun ve diğer yazılım sağlayıcılarının pozisyon tutma ve risk yönetimi 

sistemlerini (RMS) Spot İşlemler Platformu Yazılımına entegre etmeleri için bir arayüz sunar.   

Risk API aşağıdaki hizmetleri sağlamalıdır: 

 Risk Yönetim Sisteminden, özellikle yeni emirler ve emir güncellemeleri olmak üzere bir kullanıcı 

eyleminin gerçekleştirilmesi için izin talep edilmesi. 

 Kabul edilen bir eylemin gerçekleştirilmek üzere eşleştirme motoruna iletilmesi . 

 Eşleştirme motorunun eylemin gerçekleştirmeyi kabul edip etmediğinin Risk Yönetim Sistemine 

bildirilmesi. 

 Aşağıdakilerden kaynaklanan emir ve işlem gerçekleşmelerinin Risk Yönetim Sistemine 

bildirilmesi: 

o kullanıcı tarafından sunulan bir işlem  

o bir emrin sona ermesi gibi, sistem tarafından başlatılan bir işlem  

Risk Yönetim Sistemi, Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi ile risk motoru arasındaki yüksek  performans lı 

bir iletişim arayüzü yoluyla bu bildirimleri gerçek zamanlı olarak işleyebilmelidir. Risk Yönetim Sistemleri 

ile ilgili olarak farklı üçüncü taraf sistem sağlayıcılar bulunduğundan dolayı,  Spot İşlemler Platformu Bilgi 

Sistemi ile Risk Yönetim Sistemi arasında standart bir arayüz teknolojisi kullanılmalıdır (örneğin Web Servis  

veya Microsoft DDE). 

5.2.3. Piyasa Kontrolü ve Denetimi  

5.2.3.1. Piyasa Olayları  

İşletmeci fiyat oluşturma rejimini değiştirerek işlem sürecine müdahale edebilmelidir. İşletmeci sürekli  

işlem, piyasa durdurma, ihale işlemi, manüel giriş ve işlem gerçekleştirme modları arasında geçiş 

yapabilmelidir. 

Borsa işletmecisinin Üyeler adına işlem yapması gerekebilir.  Bu amaçla, piyasa denetleyicileri emirlerin 

oluşturulması / değiştirilmesi / iptal edilmesi için bir tacir seçebilir. 

5.2.3.2. İşletmeci Ekranı  

 Bu ön yüz, İşlemcinin ön yüzü ile aynı yerleşim planına sahip olmalıdır; konfigürasyon için aynı 

esneklik sağlanmalıdır. 

 İşletmeci sadece piyasayı denet lediği için işlem fonksiyonu engellenir. 

 Piyasa işletme: Borsa işletmecisi emir defterinde Üyelerin isimlerini görür, ancak tacirler göremez. 

İşletmeci aşağıdaki işlemleri yapabilmelidir: 

 Üyelerin ve İşlemcilerin oluşturulması, 

 Piyasa kurulumu,  

 Ürün yönetimi,  

 Emirlerin iptali, 

 İşlemlerin değiştirilmesi,  
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 Sisteme Tezgah Üstü Piyasa işlemlerinin girilmesi, 

 Piyasa işletme (piyasa olaylarının programlanması, piyasa modunun değiştirilmesi), 

İşletmeci ön yüzleri yoluyla gerçekleştirilemeyen ilave fonksiyonlar, Spot İşlemler Platformu Uygulama 

programlama Arayüzüne (API) dayalı  isteğe göre uyarlanmış Spot İşlemler Platformu uygulaması olarak 

yapılandırılmalıdır. 

5.2.4. Piyasa Gözetimi  

Piyasa gözetimi, piyasa işletmecileri (Broker, Exchange) tarafından kendileri veya bir üçüncü taraf 

aracılığıyla (genellikle düzenleyici kurum) gerçekleştirebilecekleri bir görevdir.  

Spot İşlemler Platformunun piyasa gözetim ofisi genellikle borsanın bağımsız ve özerk bir organı olarak 

hareket eder  ve sadece EPDK'nın talimatlarına tabi olur. Piyasa gözetim ofisinin görevleri şunlardır: 

 Alış-satış işlemlerinin ve fiyatlandırmalarının adil ve manipülasyondan ari olarak  

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

 Borsa işlemleri ve işlemlerin uzlaştırılması ile ilgili tüm verileri daha sonra yapılacak analizler ve 

soruşturma faaliyetleri için kaydetmek. Borsa yönetim kurulu tarafından talep edilebilecek özel 

soruşturmaları gerçekleştirmek. 

 Kendi inisiyatifiyle veya borsa denetleme merci tarafından bu amaçla iletilecek talimat üzerine özel 

soruşturmalar gerçekleştirmek. 

 Borsa denetleme merciine veya Spot İşlemler Platformu yönetim kuruluna düzenli olarak veya özel 

durumlarda rapor sunmak. 

 Borsa genel kurulunu faaliyetleri hakkında bilgilendirmek . 

 Özellikle borsa ve finansal piyasa denetleme, enerji piyasası düzenleme ve rekabet denetleme 

alanlarında çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşları desteklemek.   

Bazı hizmet sağlayıcılar, piyasa gözetim fonksiyonunu desteklemeye yönelik yazılım uygulamaları 

geliştirmiştir. Bunlar aşağıdaki işlevleri karşılayan sistemleri içermektedir.  

 olayların kaydedilmesi (emirler, işlemler, piyasa olayları, harici veri girdisi) 

 fiyat tekliflerinin düzenlenmesine yönelik ürünlerin kullanımı  

 gözetim kurallarının tanımlanması yoluyla yoğunlaştırılmış gözetim  

 soruşturmaların başlatılmasına yönelik destek  

 tespit edilen vakalar ile mükerrer şekilde ilişkili bulunan Üyelerin tespitine yönelik sistemler dahil 

olmak üzere, vaka yönetimi  

 özel gözetim veri tabanları kullanılarak İşlemci davranışlarını tespit eden arama enstrümanları  

 internet bilgilerinin toplanması ve analizi. 

Bu sistemler gözetim sistemi tarafından sağlanan uyarıları ve ölçü verilerini desteklemektedir.  Ayrıca, 

borsalar genellikle içeriden bilgi sahibi olan birincil tarafların tabi olduğu raporlama kurallarına uyumu 

izlemek amacıyla içeriden bilgi sahibi olanların ayrı bir sicilini tutarlar. Ek olarak, Avrupa'daki düzenleyici 

kurumlar, ACER ve diğer ulusal düzenleyici kurumlar tarafından tutulan veri tabanları, nüfus kayıtları ve 

işveren/çalışan sicilleri gibi çeşitli resmi veri tabanlarına erişebilmektedir. Piyasa gözetim ofisi operasyonel 

soruşturmaları ile ilgili olarak telefon görüşmelerini rutin olarak kaydedebilirler.  

Enerji piyasaları için kullanılmakta olan tipik gözetim ürünleri İsveçli hizmet sağlayıcı Scila ve NASDAQ 

tarafından sunulmaktadır: 
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Scila örneğin Avusturya’daki düzenleyici kurum E-Control, Londra Borsası, Katar Borsası, vd. tarafından 

kullanılmaktadır. Scila altta yatan Emir Defterlerinin eklenmesi konseptine sahiptir.  Bu altta yatan Emir 

Defterlerine eklenen veriler,  Scila’nın grafik Piyasa Özetinde standart Emir Defterine bindirme veri olarak 

eklenebilmektedir. Scila’da gömülü istatistikler özel alanlar ile genişletilebilmektedir (ve bunlar istatistik 

grafik gösterimleri ile görselleştirilebilmektedir). Scila’daki Uyarı Kuralı çerçevesi her türlü olay sonrasında 

(emirler, işlemler, piyasa, diğer) uyarıların tetiklenmesini desteklemektedir. Bir Uyarı Kuralından GUI 

sağlamak da mümkündür (örneğin Scila veya borsa işletmecisi verilerin görselleştirilmesi için yeni 

özelleştirilmiş gösterimler uygulayabilmektedir.).  

Şekil 32 Scila Piyasa Gözetim Çözümünün Mimarisi  

 

 

Şekil 33 Dış Kaynaklardan Veri Alma  

 

 

NASDAQ’ın SMARTS sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: 

 Çekirdek Yazılım – kullanıcı uygulamaları, ve sunucu tarafı programlar.  Bunlar çoğu uygulamada 

değişmeyen ürün bileşenleridir.  Bu ürün için, özellikle verilerin doğal gaz piyasasına nasıl 

sunulacağı ile ilgili olarak bazı ekranların özelleştirilmesi gerekir.  Bunun için gereksinimlerin ve veri 

öğelerinin daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir.  

 Veri Geçitleri– bu programlar Spot İşlemler Platformu verilerini yakalayarak veri tabanına yükler.  

 Uyarılar ve Raporlar – bu bileşenin birkaç seçeneği mevcuttur: 
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o İşletmeci standart bir portföyden doğrudan uyarılar alabilir ve bunları piyasalarına göre 
yapılandırabilir. Uyarılar sermaye piyasasında işler ve çoğu elektronik olarak işlem gören 
ürünler için kullanılabilir. 

o İşletmeci bu ürünün uyarılar oluşturmasına yönelik  gereksinimler getirebilir; yani isteğe 
göre uyarlama yoluyla geliştirme. 

o SMARTS müşterilerine kendi uyarılarını yazabilmeleri için eğitim verebilir – yani müşterinin 
daha sonra kendi gereksinimlerine göre uyarlayabileceği bir platform sunabilir. Müşterilerin 

çoğu bunu yapmaktadır ve sistemden bağımsız olarak çalışarak ihtiyaç duydukları yeni 
uyarıları ve raporları uygulamaya koyabilmektedir. 

 Çözüm Paketi – sistemi işleten (örneğin başlatan ve kapatan) ve her günün sonunda yığın işlem 

fonksiyonunu yürüten komut dosyaları mevcuttur. Ürün bunu gerçekleştiren yapılandırılabilir bir 

modüle sahiptir. 

5.2.5. Uzlaştırma Fonksiyonları  

5.2.5.1. İşlemlerin Yönetimi ve Teyidi  

Spot İşlemler Platformu, platformda tutulan ve İşlemci ile İşlemcilerin görüntüleme iznine sahip olduğu tüm 

işlemlerin  ayrıntılarını gösteren bir işlem görünümünü desteklemelidir.  İşlemler ile ilgili önemli bilgilerin bu 

liste formunda, daha ayrıntılı bilgilerin ise işlem ayrıntıları ekranında görüntülenmesi gerekir. Filtreleme 

kriterleri piyasa, zaman aralığı, tacir / işlem hesabıdır. 

Tezgah Üst Piyasa İşlemlerinin Kaydedilmesi : “Platform dışı” bir işlem müzakere etmiş olan iki tacir bu 

işlemlerini kaydettirmek isterlerse, Spot İşlemler Platformu tarafından bu amaçla bir GUI ön yüzü veya bir 

API sunulmalıdır. Her iki durumda da, taraflardan birinin GUI ve API’ı işlemi kaydeder ve karşı taraf işlem 

ayrıntılarını teyit eder. Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi bu mantığı uygulamalıdır. İşletmeci, Tezgah 

Üstü Piyasa işlemlerinin özel ve gizli olup olmayacağını belirleyebilir.  

Spot İşlemler Platformunda bir ticaret işlemi gerçekleştirildikten sonra, aşağıdaki işlemlerin 

gerçekleştirilmesi gerekir:  

 Alıcı ve satıcı tarafından işlemin teyit edilmesi . İşlemin her iki tarafı, bir işlem teyit fonksiyonu 

yoluyla işlem verilerini onaylamalıdır. İlgili tüm işlem verileri, her iki taraf işlemi onayladıktan ve 

işlem Spot İşlemler Platformu Bilgi Sisteminde “teyit edildi” statüsünde kaydedildikten sonra 

İşlemciler tarafından görülebilir. Aşağıdaki şekil GlobalVision’da kullanılan işlem teyit penceresini 

göstermektedir. 

 İşlem teyidinin Üyeye bildirilmesi. Üyelerin işlem verilerini ETRM (enerji ticareti ve risk yönetimi) 

sistemlerine almaları gerektiğinden dolayı, işlem verilerinin eksiksiz olarak sunulması gerekir.  

EFET (Avrupa Enerji Ticareti Federasyonu) işlem teyit verileri için, CPML standardına (Emtia 

Ürünleri İşaretleme Dili) dayalı elektronik bir format kararlaştırmıştır.   

 İşlem Verilerinin Spot İşlemler Platformuna ve arka ofis sistemine çıkarılması. Spot İşlemler 

Platformu arka ofis sistemi aşağıdaki amaçlar için verileri daha ayrıntılı olarak işler:   

o Gün sonu işlem raporları, 

o Borsa ücretlerinin faturalanması (aylık), 

o İşlemciler veya Üyelerin arka ofis personeli ile iletişim halinde, Spot İşlemler Platformu 
yardım masası personelinin desteklenmesi. 

 Risk Motoru – Bu fonksiyon, yukarıdaki risk yönetimi ile ilgili bölümde ele alınmıştır. 
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Şekil 34 GlobalVision Tarafından Kullanılan İşlem Teyit Penceresi (İngilizce) 

 

Borsa ücretlerinin faturalanması: Arka ofis uygulamasının aylık faturalama işlemini desteklemesi gerekir.  

Bu, Spot İşlemler Platformu gereksinimlerine göre isteğe göre uyarlanmış bir şekilde geliştirilmesi gereken 

bir çözümdür: 

 Borsa ücreti fiyatlama ve iskonto modeli (baz ücret, işlem başı, aylık hacim bazında, aylık toplam 

işlem değeri bazında, ürün veya ürün grubu bazında, vs.) 

 Çıkış ortamı, fatura düzenleme ve işleme koyma ile ilgili Türkiye’deki düzenleyici gereksinimlere 

uygun PDF veya XML formatında elektronik fatura olmalıdır. 

 Fatura adreslerinin, faturalama ve ödeme durumlarının takibi için genişletilmiş baz veri yönetimi . 

 Satış ve defter tutma sistemleri ile arayüz . 

5.2.5.2. Fiziksel Uzlaştırma  

Fiziksel uzlaştırma BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisine miktar bildirimlerinin gönderilmesi anlamına gelir. 

Bu bağlamda birkaç sorunun ele alınması gerekmektedir:  

 Borsanın üyeleri adına miktar bildirimi sunması mı, yoksa üyelerin bu işlemi kendilerinin yapması 

mı istenmektedir?  

o Miktar bildirimlerinin Spot İşlemler Platformu tarafından gönderilmesi, borsada işlem gören 
ürünler için bu işlemin Spot İşlemler Platformu tarafından tek taraflı olarak 

gerçekleştirilmesi, böylelikle alıcı ve satıcı tarafında farklı Üyeler tarafından gönderilen 
zaman/miktar sıralamaları arasında olası uyuşmazlıkların önlenmesi avantajını sunar.  

o Ayrıca, sadece Spot İşlemler Platformunda işlem yapan bazı Üyeler karmaşık ve riskli 
miktar bildirimi işlemlerini gerçekleştirme zorunluluğundan tamamen kurtulmuş olur. 

o Öte yandan,  BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisine hangi verilerin gönderildiği ve bunların 
işlemi yapılan teslimatlardan nasıl türetildiği hakkında genel bir görüş sahip olmalıdır. Tüm 
işlem verilerine ulaşabildiklerinden ve borsa dışı (Tezgah Üstü) işlemler doğal gaz piyasası 

faaliyetinde aslan payına sahip olduğundan dolayı, miktar bildirimiişlemini her halükarda 
gerçekleştirmek zorunda olacaklardır. 
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 Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi en başından itibaren miktar bildirimi gönderme olanağına 

sahip olacak mı?  

o Avrupa’da yaklaşık 15 doğal gaz borsası bulunmaktadır ve bunların bazılarının miktar 
bildirimi işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirdikleri görülmektedir. AB içerisinde dahi, 
miktar bildirimi veri formatları ve proses ayrıntıları küçük değişkenlikler gösterebilmektedir,  

dolayısıyla veri formatlarının ve iletişim detaylarının  her borsa için İletim Sistemi 
İşletmecisi bazında uyarlanması gerekmektedir. Bu sebeple, genellikle,  Trayport  gibi 
sistem sağlayıcılardan temin edilen borsa platformları miktar bildirimi işlemlerini 

gerçekleştirmemektedirler.  

 Miktar bildirimi işlemi başka hizmet sağlayıcılara yaptırılabilir mi? 

o EEX grubunun takas merkezi olan ECC, takas hizmeti kapsamında miktar bildirimi hizmeti 
sunmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgiye takas ile ilgili bölümden ulaşabilirsiniz.  

 Spot İşlemler Platformu, gaz teslimatları için BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisine miktar bildirimi 

yapmaya hazır mıdır? 

o Veri formatı ve süreç detayları mevcut gaz borsaları ile ilgili olarak kullanılanlardan farklılık  
gösterdiğinden dolayı, muhtemelen hayır. 

Sonuç olarak, Spot İşlemler Platformuna yönelik miktar bildirimi süreçlerinin, bir platform sağlayıcısı 

tarafından  “kullanılmaya hazır” bir şekilde sunulması beklenemez.  Bu spesifik uzlaştırma süreci için piyasa 

kuralları kesinleştirildikten sonra, burada ayrı bir uygulamanın geliştirilmesi gerekecektir. Esas olarak, böyle 

bir miktar bildirimi fonksiyonunun aşağıdaki görevleri gerçekleştirmesi gerekecektir: 

 Miktar bildirimi döneminde teslimi olan işlemlerin elde edilmesi için Spot İşlemler Platformu 
Uygulama Programlama Arayüzünün (API) kullanılması (miktar bildirimi veya yeniden miktar 
bildirimi işlemlerine bağlı olarak, sonraki gün, mevcut günün her kalanı). 

 Ham işlem verilerine dayalı olarak miktar bildirimi için uzlaştırma talimatlarının oluşturulması (yani 
bir teslim profilinin, miktar bildirimi yapılan teslimat günü için geçerli olan bölümlerinin elde 
edilmesi). 

 İlgili ulusal dengeleme noktası bazında piyasa kurallarına dayalı bir zamanlama ile miktar bildirimi 
işleminin tetiklenmesi (örneğin teslimden önceki gün saat 18:00’de, ve sonrasında teslimat 

gününün her saatinde yeniden miktar bildirimleri). 

 Gaz günü teslimatı yapılacak tüm işlemlerin verilerinin çıkartılması, 

 Zaman birimi bazında netleştirilmiş teslimat miktarları ile birlikte bir zaman serisinin oluşturulması, 

 Bunun uygun miktar bildirimi veri formatında gönderilmesi (örneğin XML EDIG@S formatında), 

 Elektronik dokümanların ilgili İletim Sistemi İşletmecisine / Ulusal Dengeleme Noktasına 
gönderilmesi, 

 Olumlu veya olumsuz bir geri bildirimin beklenmesi. Olumsuz bir geri bildirim durumunda, hataların 
düzeltilmesi  ve tekrar gönderilmesi. 
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Şekil 35 Spot İşlemler Platformu Miktar bildirimi Modülünün Fonksiyonel Bileşenleri (İngilizce) 

 

Farklı Üyelerin işlem ve Üye bazında farklı iletişim protokollerini desteklemek zorunda kalmamaları için, 

Türkiye doğal gaz piyasasında standart bir iletişim altyapısının uygulanması önemlidir.  

5.2.5.3. Finansal Uzlaştırma  

Finansal uzlaştırma şu anlamlara gelir:  

 Farklı Üyeler arasında netleşen ödemeler,  

 CCP (merkezi karşı taraf = Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu) ile Üye arasında ödeme 

transferi, 

 Üyeler için marj belirleme işlemi.  

Doğal gaz işlemlerinin takası ancak Spot İşlemler Platformu için isteğe göre uyarlanmış bir fonksiyon olarak 

geliştirilebilecek veya enerji piyasasında faaliyet gösteren mevcut bir Takas ve Uzlaştırma Kuruluşuna 

yaptırılabilecek yüksek düzeyde uzmanlık gerektiren bir fonksiyon olduğu için, Trayport gibi s istem 

sağlayıcılar tarafından sunulacak Spot İşlemler Platformunun takas fonksiyonunu içermesi beklenemez.  

Ayrıca, birçok ülkede Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun yasal bir banka statüsü gerektirmesi, dolayısıyla 

üçüncü bir tarafça işletilmesi sebebiyle, çoğu durumda takas merkezi fonksiyonu yasal olarak borsa 

fonksiyonundan ayrıştırılmıştır.  

Bu sebeplerden dolayı, Spot İşlemler Platformunun aşağıdaki organizasyonel ve teknik arayüzlere göre 

tasarlanması gerekmektedir. Spesifik olarak Spot İşlemler Platformu / Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu 

arayüzü. Burada, borsa sisteminden yeni işlemlerin alınabilmesi için Spot İşlemler Platformu Uygulama 

Programlama Arayüzü (API) kullanılır. İşlem verileri takas sistemine aktarılan takas taleplerine 

dönüştürülür. Spot İşlemler Platformu işlemleri 15 dakikalık aralıklarla aktarılmalıdır ve takas sistemi 

tarafından geçerlilik doğrulaması yapılarak saklanmalıdır. Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu, takas durumunu 

(İlgili Değil, beklemede, reddedildi, kabul edildi) Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu arayüzüne bildirir. Bu 

arayüz, işlem durumunu buna göre güncellemek üzere  Spot İşlemler Platformu Uygulama Programlama 

Arayüzünü (API) kullanır.  

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu ile diğer piyasa roller arasında başka arayüzler de mevcuttur : 

 Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu / takas üyesi . Ödeme talepleri ve transferleri, elektronik mesaj 

alışverişine dayalı bu arayüz yoluyla gönderilir. İşlem gerçekleştirildikten sonra, standart takas 

raporları elektronik doküman formatında takas üyelerine gönderilir.  Ayrıca, takas sistemleri, takas 

üyelerinin  takas raporlarını ilgili bireysel filtreleme koşullarına tabi olarak indirebilmeleri için GUI 

erişimi de sunmalıdır. 

 Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu / takas dışı üye (Üye). Takas dışı üyeler, abone olmaları halinde 

takas raporlarını alabilirler ve yine ilgili bireysel filtreleme koşullarına tabi olarak bireysel  takas 

raporlarını  elde edebilmek için GUI arayüzünü kullanabilirler. 

Fonksiyonel olarak, takas süreci aşağıdaki adımlardan oluşur: 
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 İşlem verilerinin Spot İşlemler Platformundan takas kuruluşuna sunulması: Yeni bir işlem halinde,  

ilgili verilerin Spot İşlemler Platformu tarafındaki bir takas ön yüz modülünde elde edilebilmesi 

amacıyla, işlem gerçekleştirme olaylarına abone olmak için Spot İşlemler Platformu Uygulama 

Programlama Arayüzü (API) kullanılır. Kararlaştırılan bir programa uygun olarak (örneğin her 10 

dakikada bir) işlem verileri takas sistemine sunulur. 

 İşlem verilerinin takas sistemi tarafında indirilmesi (verilerin Spot İşlemler Platformundan standart 

bir veri paylaşım kanalı üzerinden ve merkezi karşı tarafa özgü bir formatta alınması). 

 İşlem verilerinin uzlaştırma talimatı formatında zenginleştirilmesi (ürün, Üye, takas üyesi, vs. Bu 

süreç adımında ayrıca yenileme işlemleri de gerçekleştirilir (yani, iki karşı taraf arasındak i 

sözleşmeler, alıcı ile merkezi karşı taraf arasında yarım işlem ve merkezi karşı taraf ile satıcı 

arasında yarım işlem olarak ikiye bölünür). 

 Ödeme netleştirme işlemi, uzlaştırma talimatlarını (= yarım işlemler) her bir Üye ile merkezi karşı 

taraf arasında ödenecek netleştirilmiş tutarlara dönüştürür.  

 Son  olarak, ödeme talimatları takas bankalarına sunulur ve bunun sonucunda Üyenin ilgili takas 

bankasındaki hesabına transfer yapılır veya hesabından çekiş yapılır.  

 

Şekil 36 Spot İşlemler Platformu İşlemlerinin Takası  

 

 

Yukarıda belirtilen takas fonksiyonlarının uygulanabilmesi için, oldukça karmaşık bir bireysel geliştirme 

projesi gerekir; dolayısıyla mevcut bir servisin (örneğin merkezi karşı taraf) kullanılması düşünülmelidir.  Bu 

durumda, Spot İşlemler Platformu için bireysel genişletme fonksiyonu, sadece yukarıdaki sürecin birinci 

adımına düşürülmüş olacaktır:  

 Spot İşlemler Platformu Uygulama Programlama Arayüzü (API) yoluyla işlem verilerinin 

çıkartılması, 

 Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu formatına dönüştürülmesi, 

 Veri paylaşımının ve Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu geri bildiriminin sağlanması. 

Takas fonksiyonunun bir başka operasyonel işlemi faturalamadır. Bu amaçla, aylık bazda her bir Üye için 

uzlaştırma talimatlarını toplulaştıran ve ürüne, hacme ve Üyeye özgü koşullara dayalı olarak toplam ücreti  

hesaplayan bir faturalama modülünün geliştirilmesi gerekmektedir.  Faturalama işlemi, faturalama 

döneminin kapanmasından sonra herhangi bir zamanda gerçekleştirilmelidir.  Fatura verilerinin 

işlenmesinde (elektronik) fatura oluşturma yönündeki yasal gereksinimlerin dikkate alınması gerekebilir. 

Bu noktada, finansal ürünlerin Spot İşlemler Platformunun daha ileriki bir işletim aşamasında 

destekleneceği varsayımına dayalı olarak, finansal türev işlemleri için marj belirleme aşaması atlanabilir.  
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Spot İşlemler Platformunun, Tezgah Üstü Piyasa işlemlerinin kaydına imkan verecek şekilde genişletilmesi 

de mümkündür. Bu genellikle karşı taraflar bir işlemi takasa sunmak için karşılıklı olarak anlaştıklarında 

gerçekleşir. Böyle bir durumda, bir takas aracısı işlem verilerini borsaya gönderir ve işlemin platformda 

gerçekleştirmek zorunda kalmaksızın işlemi kaydettirebilirler. Böyle bir işlem sadece takas amacıyla 

oluşturulur ve ödeme takas süreci kapsamında gerçekleştiğinden dolayı alıcı ve satıcı sonuçta risk 

durumlarını  iyileştirebilirler.  

EFET, takas kaydı için takas aracıları ile borsalar arasında standart bir veri formatı belirleyen eXRP 

(elektronik Borsa İşlemleri) adında standart bir süreç tasarlamıştır. Bu Spot İşlemler Platformunun daha 

sonra geliştirilecek opsiyonel bir uzantısı olduğu için bu rapor bağlamında daha ayrıntılı olarak 

incelenmemektedir.  

 

Şekil 37 Tezgah Üstü Piyasa İşlemlerinin Takas Kaydı için eXRP Süreci (İngilizce) 

 

5.2.5.4. Düzenleyici Kurumlara Raporlama  

Düzenleyici kurumlara raporlama konusu AB’de faaliyet gösteren borsalar için sıcak bir konu olduğu için, 

tipik raporlama akışları burada açıklanmaktadır.  Ancak, enerji sektöründe işlem raporlamasına ilişkin 

politikaların ve kuralların Türkiye’deki mevzuatta tanımlanması gerekeceğinden dolayı bu bölüm kısa 

tutulmuştur. Bu politikalar ve kurallar belirlenmeden önce, şu an için en anlamlı görünen rejimler olarak  

REMIT ve EMIR rejimleri kapsamında borsaların raporlama fonksiyonlarını nasıl uyguladıklarına ilişkin 

göstergeleri sunmak daha faydalı olacaktır. 

Avrupalı Üyeler ve borsalar (aracılar ile birlikte topluca “Organize Piyasa Alanları” olarak 

adlandırılmaktadırlar) işlem sistemleri için ilgili verileri alan, zenginleştiren, doğrudan düzenleyici kuruma 

(REMİT örneğinde ACER) veya işlem tipi için geçerli rejime bağlı olarak dolaylı bir şekilde işlem veri 

havuzları yoluyla (EMIR kapsamında) ya da  rapor verilerini ilgili alıcıya ileten bir hizmet sağlayıcı 

aracılığıyla sunan bir raporlama uzantısı uygulamaktadırlar.   

REMIT kapsamında, Avrupa piyasasındaki işlem hacminin yaklaşık yüzde 75’i, borsalar ve Üyeler için 

arayüzler  sunan EFETnet üzerinden bildirilmektedir. Böyle bir varsayım altında, Spot İşlemler 

Platformunun raporlama uzantısı, Spot İşlemler Platformu Uygulama Programlama Arayüzü (API) yoluyla 

emir ve işlem verilerini alan, zenginleştiren, uygun bir veri formatına (REMIT kapsamında ACER XML) 

dönüştüren ve  teyitlerin ve hata mesajlarının işlenmesi de dahil olmak üzere veri aktarma sürecini yöneten 

bir bileşen gerektirecektir.  

Prensip olarak, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, EFETnet ile entegrasyon örüntüsü olarak Avusturya doğal 

gaz borsası CEGH’ten (Orta Avrupa Gaz Üssü) yararlanılabilir: 

Şekil 38 Düzenleyici Kurumlara Raporlama Mekanizması Olarak EFETnet Yoluyla Gerçekleşen 

Normal Raporlama Akışı (İngilizce) 
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5.2.6. Harici Veri Değişimi  

Enerji piyasalarında, iyi işleyen bir sektör amacına ulaşabilmek için bazı Üyelerin işbirliği yapması gerekir.  

İşbirliği aynı zamanda otomasyona tabi tutulmuş süreçlerin entegrasyonu anlamına gelir ve bu da sektör 

çapında standartlaştırılmış veri iletişimini gerektirir.  

Doğal gaz piyasasında aşağıdaki elektronik veri değişim linkleri mevcuttur: 

 Haber ajansları, üçüncü taraf borsalar, endeks kuruluşları gibi kaynaklardan Spot İşlemler 

Platformuna ve Üyelere fiyat ve piyasa verisi akışları. 

 Spot İşlemler Platformundan Üyelere ve muhtemelen başka alıcılara fiyat ve piyasa verisi akışları.  

 Yukarıda açıklandığı gibi, uzlaştırma ile ilgili veri paylaşımı (miktar bildirimleri, işlem verileri, geri 

bildirim verileri). 

 Piyasa alanları, Üyeler ve düzenleyiciler arasında raporlama ile ilgili veri paylaşımları. 

 Üyeler, Merkezi Karşı Taraf, İletim Sistemi İşletmecileri, vs. arasındaki başka borsa dışı iletişimler 

(temel olarak Tezgah Üstü Piyasa segmentinde). 

Mümkün olduğu durumlarda, Türkiye doğal gaz piyasasındaki aktörler mükerrer işleri, hataları, dolayısıyla 

maliyetleri azaltacak standart bir veri iletişim altyapısı üzerinde mutabakata varmalıdır.  İyi işleyen bir veri 

paylaşım topluluğunun iyi bir örneği EFETnet’tir. Bu  kuruluş standartlaştırılmış bir veri iletişimi ile Üyeleri 

desteklemektedir ve böylelikle her bir Üyenin diğer Üyelere, aracılara ve borsalara aynı kanal üzerinden 

ulaşabilmek için EFETnet iletişim arayüzünü bir kez uygulaması yeterli olmaktadır. 

AB’de, ENTSOG doğal gaz sektöründeki tüm piyasa iletişimleri için AS4 adı verilen standart bir veri iletişim 

protokolünü zorunlu tutarak bu görüşü desteklemektedir. Spot İşlemler Platformunun uygulamaya girmesi 

için, Türkiye piyasasında standart bir iletişim altyapısının kullanılması ve bunun komşu ülkeler ile ortak bir 

standart üzerinden birlikte işleyebilmesi tavsiye edilmektedir.  

Şekil 39 Standart Veri İletişim Altyapısı Türkiye Doğal Gaz Piyasası için İşlerliğin Sağlanmasını 

Hızlandıracaktır  
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Dış kaynaklardan piyasa verilerinin alınması ile ilgili olarak, Spot İşlemler Platformunun finansal piyasadaki 

yaygın olarak kullanılan mevcut formatları ve protokolleri (örneğin FIX veya FPML) veya endeks kuruluşları 

ve üçüncü taraf borsalar tarafından kullanılan münferit formatları  kabul etmesi gerekebilir. Spot İşlemler 

Platformu ön yüzünün emir defteri ekranında dış kaynaklardan alınan fiyatları gösterebilmelidir; örneğin 

ayrı bir salt okunur ürün olarak. 

Ters veri akış yönünde, yani Spot İşlemler Platformundan üçüncü taraflara piyasa verileri gönderilirken,   

alıcılara gönderilen işlem gerçekleşmelerine abone olmak için yine Spot İşlemler Platformu Uygulama 

Programlama Arayüzü (API) kullanılmalıdır. Bunlar normal bir ön yüz yoluyla Spot İşlemler Platformuna 

başlanmazlar, sadece Spot İşlemler Platformu tarafından sunulan bir fiyat / piyasa verisi akışına abone 

olurlar. 

5.3. Teknik Tasarım Özellikleri  

Bu bölümde Spot İşlemler Platformunun teknik özellikleri açıklanmaktadır. Ayrıntılı teknik mimari Spot 

İşlemler Platformu için sonuçta kullanılan gerçek ürüne büyük ölçüde bağımlı olduğundan dolayı, bu 

özellikler bir açıklamadan ziyade karakteristik gereksinimler içermektedir. 

5.3.1. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler  

5.3.1.1. Miktarlar ve Performans  

Spot İşlemler Platformu için spesifik hedeflerin belirlenmesi faydalı olacaktır. Dolayısıyla burada bazı 

performans hedefleri belirlenmiştir. 

 Ürün Sayısı:  

o En az 200 Ürün 

 Günlük Emir:  

o 1,000 (Devreye grime için beklenen azami rakam) 

o 10 milyon (Sistem ömrü boyunca beklenen azami rakam)  

 Günlük İşlem Sayısı  

o 100 (Devreye grime için beklenen azami rakam) 

o 1 milyon (Sistem ömrü boyunca beklenen azami rakam) 

 Üye Sayısı  

o 30 Eşzamanlı Bağlantı (Devreye grime için beklenen azami rakam) 

o 500 Eşzamanlı Bağlantı (Sistem ömrü boyunca beklenen azami rakam) 

Yukarıda verilen rakamlar kaba tahminlerdir ve daha ileri yazılım özellikleri belirleme aşamasında 

doğrulanması gerekecektir. Birden fazla piyasa alanının kapsanması halinde rakamlar katlanabilir. 

5.3.1.2. Genel Sistem Mimarisi Gereksinimleri  

Spot İşlemler Platformu "klasik" bir yüksek elverişlilik için kümelenmiş ortamda çalışmalıdır. Tipik bir kurgu 

şu şekilde görünür: 

 Bir üretim kümesi olan üretim veri merkezi gerçek üretim sisteminin barındırıldığı bir ana donanım 

ortamından oluşur.  
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 Donanım arızası halinde,  küme yönetimi kontrolü soğuk veya sıcak beklemedeki bir yedek   sisteme 

aktarır ve yedek sistem saniyeler içinde arızalanan sistemin yerini alabilir. Ancak 5 dakikaya kadar 

bir arıza kapanma süresine izin verilmelidir. 

 Her iki sistem,  üretim kümesi için arızaya karşı güvenli bir dosya sistemi sunan kümelenmiş bir 

SAN alt sistemine dayalı olarak çalışır. Donanım veya işletim sistemi arızası halinde, dosyaya 

dayalı her türlü veri bu şekilde arıza sistemi tarafından tekrar kullanılabilir. 

 Kümelendirilmiş bir veri tabanı sistemi (örneğin Oracle RAC veya Kümelenmiş MS SQL Server) 

aynı zamanda Spot İşlemler Platformunun sistem durumunun (örneğin kesin emirler) veya en 

azından bir arıza durumunda Spot İşlemler Platformunun kurtarılabileceği güvenli bir geride kalma 

(fall-back) durumunun kaydedilmesine olanak sağlar.  

 Son olarak, üretim sisteminin yapısının aynısına sahip, coğrafi olarak ayrıştırılmış bir afet kurtarma 

sahası işletilir. Sadece ana sahanın zarar görmesi halinde kontrol Afet Kurtarma sahasına aktarılır.  

Afet Kurtarma ortamı (uygulama, veri tabanı, dosya sistemi) genellikle sıcak bekleme modunda 

değildir. Afet Kurtarma senaryosu aşırı nadir olarak hesaplandığından dolayı (örneğin 10 yılda bi r) 

sistem değiştirme için devre dışı kalma süresi olarak daha uzun bir süreye (örneğin 4 saat) izin 

verilmelidir. Ancak, veri kayıplarının önlenmesi için, dosya sistemi ile Afet Kurtarma durumunun,  

üretim merkezi ve Afet Kurtarma sahası arasında asenkron olarak güncellenmesi gerekir.  

Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi sağlayıcısı borsa sistemini bir SaaS (Hizmet Modeliyle Yazılım) 

ortamında işletmeyi teklif edebilir. Bu durumda, elverişlilik sorunlarının çoğu sistem sağlayıcı tarafından ele 

alınacaktır ve sistem sağlayıcı tarafından garanti edilmesi gerekecektir.     

Spot İşlemler Platformu ön yüzünün önceki bölümdeki çok sayıda konfigürasyon seçeneğinin etkin bir 

şekilde gerçekleştirilebilmesi için, donatımlı (fat) bir müşteri olması gerekir. Bu her iki kullanıcı türü 

(İşlemciler ve İşletmeci) için de geçerlidir. Ön yüz, Microsoft Windows ortamında çalışmalıdır. Ön yüz, 

"zayıf" (thin) olmalıdır; yani kullanıcının yerel ortamında yerel veri depolama olmamalıdır.  

Ticaret işlemleri için Spot İşlemler Platformu ön yüzü dışında, piyasa hareketlerinin izlenebilmesi ve ilgili 

veri grupları hakkında bildirim alabilmek için mobil cihazlarda düşük içerikli bir uygulama kullanılabilir.  

Böyle bir izleme uygulaması ticaret işlemleri için kullanılmamalıdır.  

5.3.1.3. Yazılım Uygulamaları 

Sunucu tarafında, çekirdek borsa işlemleri uygulamasının, etrafında çeşitli  yardımcı bileşenleri bulunan 

izole bir proses olarak çalışması beklenmektedir. Bunların her biri, küme altyapısı tarafından yönetilmesi 

gereken en az bir OS prosesi ile eşleşmektedir.  

 Risk sistemi, 

 Arka ofis sistemi (takas, miktar bildirimi, faturalama, baz veri yönetimi, vs.), 

 Takip sistemi, 

 Raporlama sistemi, 

 Harici veri değişimi için iletişim alt sistemleri,  

 E-posta sunucusu, defter tutma yazılımı, vs. gibi başka bağımsız iş uygulamaları. 

Güvenlik gereksinimleri: 

 Veri tabanı içeriği şifrelenmelidir.  

 Harici piyasa rolleri (Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu, İletim Sistemi İşletmecisi, Üyeler) ile gerçek 

zamanlı veri iletişimi asgari olarak TLS güvenliğine (Taşıma Düzeyinde Güvenliği) dayalı olarak 

şifrelenmelidir / kimlik doğrulaması yapılmalıdır.  Daha da iyi bir yöntem uygulama düzeyinde uçtan 

uca güvenlik olabilir.  
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 Emniyetli bir güvenlik düzeyine sahip şifreler uygulanmalıdır:  

o Şifreler en az biri küçük harf, biri büyük harf ve biri standart dışı karakter olmak üzere en 
az 8 karakterli . 

o 3 başarısız şifre girişi sonrasında kullanıcı hesapları kilitlenmelidir.  

o Kullanıcıların şifrelerini her 3 ayda bir değiştirmeleri zorunlu olmalıdır.  

o Bir kullanıcı son 3 şifresinden birini tekrar kullanamamalıdır. 

Alternatif olarak, kullanıcılar çok kanallı kimlik doğrulama için tek seferlik şifreler üreten şifre anahtarları 

kullanabilirler. 

 Spot İşlemler Platformu güvenlik duvarı yetkisiz IP adresi aralıklarından gelen tüm erişim 

girişimlerini reddetmelidir.  

 İşletmeci tarafından ve Üyeler topluluğunun atadığı bir hizmet sağlayıcı tarafından penetrasyon 

testleri uygulanmalıdır. Bu aynı zamanda dışarıya açık Spot İşlemler Platformu API arayüzü ve 

harici veri değişimi alt sistemi için de geçerlidir. 

 Spot İşlemler Platformu  veya bir Üye tarafından gerçekleştirilen her türlü güvenlik ihlali iş 

ortaklarına bildirilmelidir.  

 İşletmeci ve Üyeler güvenlik tehditlerini ortak bir şekilde önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik 

bir BT Güvenliği anlaşması hazırlamalıdır. 

 İşletmeci, Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi sağlayıcısının ve yardımcı yazılım bileşenlerini 

geliştiren sağlayıcılar tarafından yazılım güvenliği standartlarına uyulmasını sağlamalıdır.  

Yazılım uygulamalarının güvenliği ile ilgili olarak, Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi (OWASP), 

kuruluşların güvenilir uygulamalar geliştirmelerini, satın almalarını ve kullanmalarını sağlamayı amaçlayan 

açık bir topluluktur. Tüm OWASP araçları, dokümanları, forumları ve bölümleri ücretsizdir ve uy gulama 

güvenliğini arttırmak isteyen herkese açıktır. OWASP yazılım güvenliğine insanları, süreçleri ve teknolojiyi 

içeren bir sorun olarak yaklaşılması gerektiğini, çünkü en etkili uygulama güvenliği yaklaşımlarının bu 

alanların hepsinde iyileştirmeler içerdiğini savunmaktadır. OWASP'a http://www.owasp.org adresinden 

ulaşılabilir.  Ayrıntılı bir analiz için, güvenlik gereksinimlerinin türetilebileceği bir kaynak olarak OWASP test 

kılavuzu kullanılabilir: https://www.owasp.org/images/5/56/OWASP_Testing_Guide_v3.pdf . 

5.3.1.4. Bağlantı Kesilmelerinin İşletmeci Tarafından Yönetilmesi 

Ön yüz, bir bağlantı kesilmesi durumunda fiyatlara ne olacağının belirlenmesine yönelik bir seçeneğe 

sahiptir.  Seçenekler şunlardır:  

 Tüm emirlerin geri çekilmesi, 

 Tüm emirlerin silinmesi, 

 Hiçbir şey yapılmaması 

Kullanıcı tarafından tanımlanan koşullar piyasanın ne kadar süreyle askıya alındığına bağlı olmalıdır –

kullanıcı tarafından ilave parametreler belirlenebilir. Sunucunun yeniden başlatılması gerekmesi halinde,  

yönetici sunucunun hangi durumda tekrar devreye gireceğini belirleme seçeneği mevcuttur.  

 Fiyatların dondurulduğu ve İşlemciler tarafından yeniden kesinleştirilmesi gerektiği bir “Açılış 

Öncesi” piyasa durumunun uygulanması gerekebilir, ya da   

 Yeniden başlatma sonrasında, İşletmeci piyasa üzerinde tam kontrole ve İşlemciler adına piyasa 

emirlerini ve işlemlerini değiştirme / silme olanağına sahip olur.  

Diğer fonksiyonel olmayan gereksinimler arasında aşağıdakiler yer alır: 

http://www.owasp.org/
https://www.owasp.org/images/5/56/OWASP_Testing_Guide_v3.pdf
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 Sistem geliştirme / güncelleme yönetimi.  

o Sistem en azından bir sonraki daha yüksek versiyona otomatik yazılım geçişine izin 
vermelidir.  Güncellemeler için bekleme süresi piyasanın durdurulması anlamına gelir; 

dolayısıyla bu bekleme süresi en fazla 2 saat ile sınırlanmalıdır.  

o Yılda en fazla iki yazılım yükseltme. 

o Yazılım güncellemelerinden ayrı olarak, yamalar gerekebilir. Bir yamanın kurulması 15 
dakikadan uzun bir duruş süresi gerektirmemelidir. Yamalar Spot İşlemler Platformu veri 

modelini etkilememelidir, dolayısıyla bir geçiş protokolü gerektirmemelidir. 

 Planlı kesintilerin zamanlaması. Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi planlı kesintilerin Üyelere 

bildirilmesine izin vermelidir. Bu en az 24 saat önceden gerçekleştirilmelidir.  

 Plansız kesintilerden / arızalardan  15 dakika içerisinde kurtulunmalıdır. 

 Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi uzun vadede 7 gün/24 saat esasına göre çalışabilmelidir.  

Ancak, ilk işletim yılları için 09:00 - 17:00 gibi bir işlem süresinin yeterli olması beklenmektedir.  

Dolayısıyla, ilk işletim yıllarında planlı ve plansız kesintilerin  yönetilmesi oldukça rahat olacaktır. 

 İşlem topluluğuna Türkçe olarak hizmet veren bir teknik ve fonksiyonel yardım masası hizmeti 

sunulmalıdır. 

5.3.2. Uygulama  Programlama Arayüzü (API) 

Çekirdek platformun bir parçası olmayan Spot İşlemler Platformu Bileşenleri, Spot İşlemler Platformunu bir 

API (uygulama programlama arayüzü) aracılığıyla kullanırlar. Bu API aşağıdaki bakımlardan esnek 

olmalıdır: 

 Spot İşlemler Platformu Bilgi Sistemi verileri kolaylıkla erişilebilir olmalıdır (emir verileri, ürün 

tanımlarına, ürünlere ve Üyelere ilişkin bilgiler).  

 Emir girişi gibi işlemler otomatik olarak gerçekleştirilebilmelidir.  

 Olayların çok sayıda aboneye (İşletmeci, Üyeler, diğer roller) bildirimi  gerçek zamanlı olarak 

gerçekleştirilebilmelidir.  

Aşağıdaki görüntü, bir seans sırasında API kullanıcısı olarak bir uygulama ile Spot İşlemler Platformu 

arasındaki fonksiyon çağrılarını ve olayları göstermek tedir: 
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Şekil 40 Tipik Bir Fonksiyon Çağrıları ve Olaylar Dizisi  (İngilizce) 

 

Yukarıda gösterilen API seansında, Üye uygulaması Spot İşlemler Platformunda oturum açar ve bir olaya 

(örneğin belirli bir ürün için alış/satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi) abone olur. Daha sonra, API Sorgu 

fonksiyonu aracılığıyla veriler Spot İşlemler Platformu Bilgi Sisteminden alınır. Bunu müteakiben olay 

bildirimleri alınır (örneği bir alış/satış işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin). Ayrıca uy gulamanın tepki 

verebilmesi (örneğin emirlerin yeniden kesinleştirilmesi yoluyla) için Spot İşlemler Platformundaki bağlant ı 

kesintileri ve yeniden bağlantılar da bildirilir. Son olarak, veri beslemeden çıkılır ve bağlantı kapatılır.  

API, parametrelerin ve sonuçların / bildirimlerin temsil edilmesi için XML kullanmalıdır.  

Fonksiyonel API çağrıları aşağıdakilere izin vermelidir:   

 Sorgu filtreleme kriterleri:  

o emirler: alış/satış emri, emir durumu, Üye, İşlemci, ürün, son güncelleme zamanı. 

o işlemler: Üye, İşlemci, işlem tarihi/saati, ürün. 

o ürünler: ürün tanımlama kodu. 

o Emir özeti verileri: ürün tanımlama kodu. Bu parametre ile yapılan sorgu en iyi alış 
teklifi/toplam fiyat/miktar, en iyi/toplam satış teklifi fiyatı/miktarı gibi emir defteri 

istatistiklerini verecektir. 

o Ürün bazında işlem özeti verileri:  

Bu parametre ile yapılan sorgu Spot İşlemler Platformunun emir gerçekleşme istatistiklerini 
verecektir  

 Ürün Tanımlama Kodu,  

 SonİşlemFiyatı,  

 SonİşlemMiktarı,  

 SonİşlemZamanı,  

 BugünİşlemGörenToplamMiktar,  

 AçılışFiyatı,  
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 KapanışFiyatı (dünkü işlem seansının),  

 BugünküEnİyiİşlemFiyatı,  

 BugünküEnKötüİşlemFiyatı,  

 AçılışİhaleFiyatı,  

 KapanışİhaleFiyatı,  

 DışReferansFiyatı,  

 DışKapanışFiyatı, vs. 

İşlemciler ve Üyeler, İşlemci Kimlik Kodu veya Üye Kimlik Kodu ile belirlenebilir.  

 İşlem yapılamaz bir ürün için fiyat verilerinin girilmesi (veri kalemleri: fiyat, alış/satış teklifi, ürün 

tanımlama kodu).  

 Fonksiyonel API çağrısının sorgu dönüş verileri aşağıdaki veri öğelerini sunmalıdır: 

o Emir verileri: Emir tanımlama kodu, emir tarihi/saati, fiyat, miktar, gizli miktar, alış/satış 
emri, emir durumu, emir türü, İşlemci kimlik kodu/adı, Üye kimlik kodu/adı, hesap fiyatı, 
sona erme zamanı, durdurma fiyatı, vs. 

o İşlem verileri: İşlem tanımlama kodu, emir tanımlama kodu, işlem tarihi/saati, fiyat, miktar, 
başlatıcı/agresör tacir/kuruluş tanımlama kodu/adı, takas durumu, takas tanımlama kodu, 

Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu, manüel/ihale işlemi, teyit durumu, vs. 

o Ürün verileri: işlem görebilir, ürün durumu, izin verilen işlem hacmi, gizli miktar 

etkinleştirme, fiyat aralığı min/maks, miktar aralığı min/maks, sepet işlem izni, ürün tanımı 
URL, vs.  

o Üye verileri: Üye kimlik kodu, adı ve detayları. 

o İşlemci verileri: kullanıcı adı, kullanıcı detayları, kuruluş kimlik kodu. 

Emirler ve işlemler için, örneğin emir güncellemelerinin sıralamasının takip edilebilmesi için geçmiş veriler 

geri getirilebilmelidir. 

 Ürünün oluşturulması: İşletmeci, API yoluyla, Spot İşlemler Platformunun ticarete konu olabilecek 

ürünlerini oluşturabilmelidir. 

 İhaleler, piyasayı durdurma / izin verme gibi piyasa olaylarının gerçekleştirilmesi. 

 Kullanıcı haklarının ve izinlerinin yönetilmesi. 

 İşlem hesaplarının girilmesi / güncellenmesi / silinmesi  
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5.3.3. Sistem Uygulama Planı Şablonu  

Şekil 41 BT Uygulama Yol Haritasına İlişkin Tipik Yaklaşım (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture 
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Şekil 42 Uygulama  Kilometre Taşları 

Kilometre Taşı  Açıklama  

Tasarım Çalışmasının 

tamamlanması  

İşletmecinin gereksinimlerinin ve önceliklerinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, 

ayrıntılı bir analizin yapılması büyük önem taşır 

Tasarım Çalışmasının 

Onaylanması  

Spot İşlemler Platformu gereksinimlerinin sistem sağlayıcılar tarafından 
karşılanabilmesi için, gereklilik analizi kapsamında gereksinimler onaylanır. 

CfT'nin Çalıştırılması  

İşletmeci aşağıdaki olağan aşamaları takip ederek bir teklife çağrı süreci yürütür:  

- İsteklilere yönelik bir bilgilendirme dokümanı ile birlikte ayrıntılı bir gereklilik 
analizinin hazırlanması. 

- Dokümanların yayınlanması ve isteklilerin sorularının cevaplandırılması. 

- İsteklilerden teklif  belgelerinin alınması. 
- Kısa listesi oluşturulan teklif  sahipleri ile teklif lerin müzakere edilmesi. 

- Kazanan teklif  sahibi ile bir sözleşme üzerinde anlaşılması. 
- Sistem geliştirme / tedariki için sipariş verilmesi. 

Donanım Kurulumu ve VPN 
Kurulumu (SaaS durumunda) 

Sistem sağlayıcının, SaaS ortamında sunucuları kurması ve Üyeler için erişim 

sağlaması. 
- Sistem sağlayıcının  SaaS ortamında Spot İşlemler Platformu sunucularını 

kurması  

- Sistem sağlayıcının  Spot İşlemler Platformuna bağlantıyı test etmesi  
- Sistem sağlayıcının  arızadan çıkma kurgusunu ve afet kurtartma ayarlarını 

yapılandırması  

- Sistem sağlayıcının  Spot İşlemler Platformu için konfigürasyon 
gereksinimlerini gözden geçirmesi  

Spot İşlemler Platformunun 
Kurulumu ve Konfigürasyonu 

(SaaS) 

Sistem sağlayıcının  teknik gereksinimlere uygun olarak Spot İşlemler Platformunu 
gerekli tüm sunucularda kurması.  

- Sistem sağlayıcının Spot İşlemler Platformunu gerekli tüm sunucularda 
kurması 

- Sistem sağlayıcının, İşletmeci için Spot İşlemler Platformu kurması ve 

yapılandırması (örneğin ürünler, kullanıcı hesapları, işlem kuralları)  

- Piyasalarda işlemlerin yapılabilmesi için, tüm ürünlerin ve 
konfigürasyonunun tamamlanması: 

o Sistem sağlayıcının Üyeler için çalışma kitaplarını tasarlaması ve 
test etmesi. 

o Sistem sağlayıcının İşletmeci için Spot İşlemler Platformunun 
genel testini yapması  

o İşletmecinin nihai konfigürasyonu onaylaması  

Arla ofis uygulamaları ve gün sonu raporlama için API'ın kurulması  

Eğitim  Sistem sağlayıcının İşletmeciye gerekli eğitimleri vermesi  

Entegrasyon: Arka Ofis Sistemleri  Bu, gündelik operasyonlar için gerekli olan uygulamaları içerebilir. 

İşletmeci tarafından kullanıcı kabul 
testlerinin yapılması  

İşletmecinin nihai konfigürasyonu test etmesi ve onaylaması. 

- İşletmecinin Üye testi için gerekli düzenlemeleri yapması  

- İşletmecinin ve sistem sağlayıcının Üye provalarını gerçekleştirmesi  

- İşletmecinin ve sistem sağlayıcının arıza testlerini ve nihai sistem 

kontrollerini gerçekleştirmesi  

Sistem sağlayıcının gerekli olması halinde konfigürasyonu güncellemesi ve test 
etmesi. 

İşletmecinin Üye provalarının 

gerçekleştirmesi  

Gerçekçi verilerin girilmesi ve günlük süreçlerin takip edilmesi yoluyla bir işlem 
gününün simülasyonu. Bu, devreye girmeden önce potansiyel sorunların tespit 

edilmesi bakımından önemli bir faaliyettir.  

Devreye Girme  
İşletmecinin nihai sistem kontrollerini gerçekleştirmesi  

Sistem sağlayıcının devreye alma desteği sağlaması  
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6. VADELİ VE TÜREV İŞLEMLER PLATFORMU 

6.1. Piyasa Kuralları  

6.1.1. Yasal Dayanak ve Roller  

Yukarıda “3. Piyasa Modeli Önerisi ” kısmında tavsiye edilen piyasa yapısına göre, Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformunun İşletmecisi Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu’nun kontrolü altında BİST 

olmalıdır. Bu durumda, Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun tüm piyasa kuralları  BİST’in ve Türkiye 

Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut kural ve düzenlemelerine tabi olmalıdır. Daha sonraki 

bir aşamada,  Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun İşletmecisinin EPİAŞ olarak belirlenmesi halinde,  

önerilen tüm piyasa kuralları Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandıktan ve 

yayınlandıktan sonra EPİAŞ tarafından uygulanabilir. 

6.1.2. Kabul 

6.1.2.1. Kabul Şartları 

Bir Başvuru Sahibinin Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Üyesi olarak kabulü, üyenin aşağıdaki koşulları 

karşılaması halinde platformda işlemlere katılabilmek için yetkilendirilmesi anlamına gelir:  

 İşletmeciyi katılım için belirlenen finansal gereksinimleri karşıladığı konusunda tatmin etmesi; 

 Doğal gaz ticareti yapabilmek için gerekli tüm yetkileri almış olması (ilgisine göre);  

 İşlemin düzgün bir şekilde uzlaştırılmasını sağlaması;  

 İşlemcileri Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Üyeleri olarak ataması ve yetkilendirmesi;  

 İşletmeci tarafından atanan Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu ile sözleşme yapmış olması;  

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemine erişim için istenen teknik gereksinimlerle 

donatılmış olması.  

Üyenin Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun teknik donanımlar hakkındaki kural ve düzenlemelerde 

belirtilen gereksinimlere uygun  BT sistemlerinin olması halinde, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu işlem 

sistemlerine bağlantıya ilişkin teknik gereksinimler karşılanacaktır. İşletmecinin bu düzenlemelere uyum 

durumunu yerinde kontrol etmesine izin verilecektir.  

Üyeler, hukuki inceleme için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve EPDK'ya şikayette bulunma hakkına 

sahiptir. SPK ve EPDK konuyu tekrar incelenmek üzere İşletmeciye yönlendirme, önlemi düzeltme veya 

İşletmeci tarafından uygulanan önlemi teyit etme yetkisine sahiptir 

6.1.2.2. Yetkili Temsilciler  

Üyeler, yetkileri altındaki veya kendi adlarına hareket eden çalışanları arasından, en az bir yetkili temsilci 

atayacaktır. Bu yetkili temsilci, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu kural ve düzenlemeleri uyarınca 

gerçekleştirilen idari prosedürler bakımından İşletmecinin irtibat kuracağı görevli olacaktır.  

Üyeler aynı zamanda aşağıdakileri de atayabilir:  

 bir ön ofis temsilcisi; 

 bir arka ofis temsilcisi; 

 bir teslimat temsilcisi; 

 bir faturalama/ödeme temsilcisi 

 bir BT temsilcisi  
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 Üyelik konularına ilişkin bir temsilci. 

Sadece yetkili temsilciler İşletmeciden kendilerini ilgilendiren alanlarda değişiklik talebinde bulunma 

hakkına sahiptir. 

6.1.2.3. Kabul Prosedürü  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu, ilgili kural ve düzenlemelere uygun olarak her bir başvuruya ilişkin 

kararlar verir. İşletmeci eksik bir başvuruyu reddedebilir. Ret kararları yetkili düzenleyici merciin hukuki 

incelemesine tabidir. 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu İşletmecisi, yeni üyeleri yetkilendirirken, tüm üyelik gereksinimlerinin 

karşılandığından emin olmak için belgeye dayalı bir doğrulama yapar.  

Sunulan belgelerin uygunluğunun doğrulanmasından sonra, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu, 

başvurunun kendisine ulaştığı tarihten itibaren onbeş takvim günü içerisinde başvurunun onay veya ret 

durumunu (ret durumunda gerekçeleri ile birlikle) Başvuru Sahibine tebliğ eder. Bu tebligat Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformu  kural ve düzenlemelerinde belirtilen yöntemlere uygun olarak ve süre sınırları içerisinde 

yapılır. 

Eksik veya uygun olmayan belge halinde, İşletmeci belirlenen yöntemler ve süre sınırları dahilinde,  

belgelerin tamamlanması ve uygun hale getirilmesi için gerekli adımları ve bunun ne kadar bir süre 

içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğini Başvuru Sahibine bildirir. Bu bildirim belirlenen sürenin işlemesini 

durdurur ve İşletmecinin tamamlanan veya uygun hale getirilen belgeleri tekrar aldığı tarihten itibaren  tekrar 

işlemeye başlar.      

Tüm üyelik gereksinimleri karşılandıktan sonra,  İşletmeci Üyelik Anlaşmasını imzalar ve yeni üyelere bir 

kabul mektubu gönderir.  

Yeni üye, Kabul Mektubunu aldıktan sonra Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda ticaret işlemi yapma 

hakkına sahip olur.  

Yeni bir üyenin adı diğer üyelere gönderilen bir piyasa bildirimi yoluyla duyurulur. Yeni üyelerin kabulü veya 

listeden çıkarılması İşletmecinin web sitesinde de yayınlanır.  

İşletmeci her hangi bir süre sınırlaması olmaksızın herhangi bir zaman Başvuru Sahibinden ilave belgeler 

ve bilgiler isteyebilir. Bu kapsamda kendisi veya bir temsilci aracılığıyla yapılacak bir durum 

değerlendirmesinden sonra, masrafları Başvuru Sahibi tarafından karşılanmak üzere Başvuru Sahibi ile 

ilgili bir inceleme yaparak Başvuru Sahibinden gerekli görebileceği beyanları ve belgeleri isteyebilir. Ayrıca, 

üçüncü taraflardan da bilgi isteyebilir Başvuru Sahibine bu talep ile ilgili olarak önceden bildirimde 

bulunulmalıdır. 

Kabul sonrasında, Üyeler kabul koşullarının  kaybedilmesine yol açabilecek fiili veya hukuki nitelikteki 

değişiklikleri gecikmeksizin İşletmeciye bildirmekle yükümlüdür; özellikle, yeni Üyeler mülkiyet veya vergi 

konuları ile ilgili ihlal şüphesi ile kendileri aleyhine başlatılan ceza takibatlarından haberdar  olur olmaz 

bildirmekle yükümlüdürler. 

6.1.3. Ticaret İşlemleri  

6.1.3.1. Amaç  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu ile ilgili düzenlemelerin ve uygulamaların amacı  Üyelerin risklerini en 

aza indirmek için ihtiyaç duydukları ticaret işlemlerinin etkin,  şeffaf ve güvenilir bir şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamaktır.   
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6.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması  

Alış/satış teklifleri, “6.1.5.1 Alış Teklifleri ve Satış Teklifleri” maddesinde belirtilen prosedürlere uygun olarak 

ve söz konusu maddede belirtilen süre sınırları içerisinde sunulur. Alış/satış teklifleri asgari olarak aşağıdaki 

verileri belirtir: 

 alış/satış teklifini sunan Üyenin kimlik kodu;  

 sözleşmenin türü ve teslimat dönemi; 

 alış/satış teklifinin türü (talep teklifi/arz teklifi); 

 sunulan miktar; 

 sunulan miktarın birim fiyatı. 

Talep teklifleri ile arz tekliflerinde belirtilen miktarlar sadece pozitif tamsayı değerlerine sahip olabilir.  

Üyeler bir fiyat sınırı olmaksızın alış/satış teklifi girebilirler. 

Üyeler aşağıdaki teklifleri giremezler: 

 fiyat sınırı sıfır olan veya negatif fiyat limitli alış/satış teklifleri;  

 emir defterinde fiyat limitli bir arz teklifi veya talep teklifi yoksa, sırasıyla, fiyat sınırı olmayan talep 

teklifleri veya arz teklifleri. 

Emir defterinde, aşağıdaki ”6.1.3.4 Alış ve Satış Tekliflerinin Geçerliliğinin Onaylanması” maddesi 

kapsamında geçerliliği ve yeterliliği doğrulanan alış/satış teklifleri azalan fiyat sırasıyla (talep teklifleri) ve 

artan fiyat sırasıyla (arz teklifleri) sıralanır. Alış/satış tekliflerinin eşit fiyata sahip olması halinde, zaman 

damgaları ile kanıtlanan girilme zamanlarına göre sıralandırılırlar. Fiyat sınırı olmayan alış/satış teklifleri en 

yüksek fiyat önceliğine sahiptir. 

Üyeler aşağıdaki alış/satış tekliflerini sunabilir:  

 İptale Kadar Geçerli: alış/satış teklifi kısmen de olsa mevcut miktarlar için ve Üye tarafından 

belirlenen fiyat koşullarına göre gerçekleştirilir. Gerçekleşmeyen miktarlar seans sonuna kadar 

emir defterinde tekrar teklif edilir ve seans sonunda otomatik olarak iptal edilir.  

 Sona Erme Zamanına Kadar Geçerli: alış/satış teklifi kısmen de olsa mevcut miktarlar için ve Üye 

tarafından belirlenen fiyat koşullarına göre gerçekleştirilir. Gerçekleşmeyen kısmı alış/satış 

teklifinde belirtilen sona erme zamanına kadar emir defterinde tekrar teklif edilir ve sona erme 

zamanında otomatik olarak iptal edilir; 

 Kalanı İptal Et:alış/satış teklifi kısmen de olsa mevcut miktarlar için ve Üye tarafından belirlenen 

fiyat koşullarına göre gerçekleştirilir. Gerçekleşmeyen artık miktar otomatik olarak iptal edilir;  

 Gerçekleşmezse İptal Et: alış/satış teklifi miktarın tamamı için ve Üye tarafından belirlenen fiyat 

koşullarında gerçekleştirilir. Emir defterine girildikten sonra bunun mümkün olmaması halinde,  

alış/satış teklifi otomatik olarak iptal edilir.  

Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla,  Üyeler henüz eşleştirilmeyen alış/satış tekliflerini değiştirebilir 

veya iptal edebilir. Değiştirilen alış/satış teklifleri daha önce edinmiş oldukları zaman önceliklerini 

kaybederler. 

Alış/satış teklifleri, emir defterinde teklifi sunan Üye belirtilmeksizin yayınlanırlar, böylelikle teklif sahiplerinin 

gizliliği sağlanmış olur. 

 

6.1.3.3. Emir Defteri ve Asgari İşlem Miktarı  

İşletmeci her bir sözleşme türü ve her bir teslimat dönemi için birer emir defteri düzenler. Asgari işlem 

miktarı “6.1.3.7. Sözleşmeler ” maddesinde tanımlanan bir sözleşmeye eşit olacaktır.  
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6.1.3.4. Alış ve Satış Tekliflerinin Geçerliliğinin Onaylanması 

İşletmeci üyeler tarafından sunulan alış/satış tekliflerinin geçerliliğini aşağıda hususların sağlanması  

bakımından kontrol eder: 

a) üyenin askıya alınmamış olması; 

b) alış/satış teklifinin, yukarıdaki “6.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması ” maddesinde 
belirtilen usullere uygun olarak sunulması olması;  

c) alış/satış teklifinin, yukarıdaki “6.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması ” maddesinde 

belirtilen tüm verileri içermesi; 

d) alış/satış teklifinde belirtilen fiyat ve miktarların İşletmeci tarafından belirlenecek sınırlar dahilinde 

olması. İşletmeci işlemlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bu limitleri değiştirebilir;  

e) alış/satış teklifinin İşletmeci tarafından belirlenecek olası sınırlar dahilinde olması.  

Doğrulamanın gerçekleştirilebilmesi için,  eğer bir alış/satış teklifi herhangi bir fiyat belirtilmeksizin sunulmuş  

ise, söz konusu alış/satış teklifinin süresi sona erinceye kadar, fiyatının emir defterinde yer alan ters işaretli 

en iyi alış/satış tekliflerinden birisine eşit olduğu kabul edilir.  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi yukarıda belirtilen alış/satış tekliflerinin geçerlilik ve teknik 

yeterlilik doğrulaması sonuçlarını gönderir ve  

 eğer sonuç olumsuz ise, alış/satış tekliflerinin emir defterine girilmesini reddeder ve ret 

gerekçelerini açıklar; 

 eğer sonuç olumlu ise,  alış/satış tekliflerini em ir defterine girer. 

6.1.3.5. Sürekli İşlem  

Sürekli işlem sırasında, işlemler aşağıdaki özellikleri taşıyan talep tekliflerini ve arz tekliflerinin otomatik 

olarak eşleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilir:   

 Yukarıdaki “6.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması ” maddesi kapsamında geçerliliği ve 

yeterliliği doğrulanan teklifler,  

 emir defterinde mevcut olan teklifler, ve  

 Yukarıdaki  “6.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması ” maddesinde belirtilen öncelik kriterleri 

kapsamında sıralandırılan ve zaman damgası uygulanan teklifler.  

Fiyat sınırlı bir talep teklifinin girilmesi, alış teklifinin (süresi sona erinceye kadar), girilen alış teklifine eşit 

veya daha düşük fiyatlı bir veya daha fazla arz teklifi ile eşleşme durumunu belirler.  

Fiyat sınırlı bir arz teklifinin girilmesi, satış teklifinin (süresi sona erinceye kadar), girilen satış teklifine eşit 

veya daha yüksek fiyatlı bir veya daha fazla talep teklifi ile eşleşme durumunu belirler. 

Fiyat sınırsız bir alış/satış teklifinin girilmesi alış/satış teklifinin (süresi sona erinceye kadar), alış/satış teklifi 

girildikten sonra emir defterindeki ters işaretli bir veya daha fazla alış/satış teklifi ile eşleşme durumunu 

belirler. 

Yukarıdaki “6.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması  (iptale kadar geçerli ve sona erme zamanına 

kadar geçerli)” maddesinde belirtilen alış/satış teklifleri ile ilgili olarak: 

 Eğer fiyat sınırlı bir alış/satış teklifi kısmen gerçekleştirilirse, gerçekleştirilmeyen bölümü, emir 

defterinde yayınlanmaya devam edecek olan, orijinal alış/satış teklifi ile aynı fiyatlı ve zaman 

öncelikli  bir alış/satış teklifi oluşturur; 

 Eğer fiyat sınırsız bir alış/satış teklifi kısmen gerçekleştirilirse, gerçekleştirilmeyen bölümü, emir 

defterinde yayınlanmaya devam edecek olan, gerçekleştirilen son işlem ile aynı fiyata ve orijinal 

alış/satış teklifi ile aynı zaman önceliğine sahip bir alış/satış teklifi oluşturur.  
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Yukarıda belirtilen işlemlerden gerçekleştirilen her biri için, fiyat zaman önceliğine sahip alış/satış teklifinin 

fiyatına eşit olur. 

Talep teklifleri ve arz teklifleri, aynı Üye tarafından sunulmuş olmaları halinde eşleştirilmezler. 

Sürekli işlem aşamasının sonunda,  İşletmeci “6.1.3.2. Alış ve Satış Tekliflerinin Sunulması ”  maddesinde 

belirtilen usullere uygun olarak bir referans fiyat ve bir kapanış fiyatı belirleyebilir.  

6.1.3.6. Pozisyon Limitleri  

Pozisyon Limiti parasal bir değer yoluyla belirlenen bir limiti belirtir ve Üye Merkezi Takas ve Uzlaştırma 

Kuruluşunun iki uzlaştırma günü arasında bu limit dahilinde sözleşme alıp satabilir. Üyenin pozisyon 

limitlerinde yapılan  değişiklikler ile ilgili olarak Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu tarafından bildirim 

yapılır. İşletmeci pozisyon işlemleri ve pozisyon tutma ile ilgili limitleri belirleyemez.  

6.1.3.7. Sözleşmeler  

Tablo 8 Fiziksel Vadeli ve Türev Gaz Sözleşmesi  

Fiziksel Vadeli ve Türev Gaz Sözleşmesi Bilgileri  

Açıklama  
BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi tarafından işletilen Türkiye Ulusal Doğal Gaz İletim 

Şebekesinde teslim edilen doğal gaz için f iziksel vadeli sözleşmeleri. 

Teslimat Noktası  Varsayılan sözleşme olarak, Türkiye Doğal Gaz Şebekesinin Ulusal Dengeleme Noktasında 
teslim edilir  

Sözleşme Büyüklüğü  1 MWh/ h 

Asgari Lot Büyüklüğü  1 lot (yani Asgari Miktar = 1 MWh/ h) 

Miktar Artışı  1 lot (yani Miktar Artış Kademesi = 1 MWh/ h) 

Fiyat Kademesi  1 TL/MWh 

Sözleşme Serileri  

Vade - 3 ayrı Ay 
Vade - 4 ayrı Çeyrek (Oca-Mar, Nis-Haz, Tem-Eyl. ve Eki-Ara) 

Vade - 2 ayrı Mevsim (Eki-Mar ve Nis-Eyl) 
Vade - 1 ayrı Takvim Yılı (Oca-Ara) 
Vade - 1 ayrı Gaz Yılı Eki-Eyl) 

Sözleşme Teslimat 

Büyüklükleri  

Aylık Sözleşme Serileri: 
672 MWh (Şub, artık olmayan seneler)  

696 MWh (Şub, artık seneler)  
720 MWh (Nis, Haz, Eyl, Kas)  
743 MWh (Mar) 
744 MWh (Oca, May, Tem, Ağu, Ara) 

745 MWh (Eki) 

İşlem Günü  İşlem günleri ilgili İşletmeci İşlem Takviminde belirtilir.  

İşlem Takvimi  BİST Piyasalarının İşlem Takvimi bir piyasa duyurusu ile BİST tarafından yayınlanır . 

Sona Erme ve 

Basamaklandırma  

 Her bir sözleşme serisinin sona erme tarihi, BİST tarafından resmi w eb sitesinde 

yayınlanan ilgili İşlem Takviminde belirtilir. 
 Sözleşme serilerinin sona erme tarihlerinin belirlenmesine ilişkin kurallar “6.1.5.1.4. 

Sözleşme Dönemlerinin Süresi” bölümünde belirtilmiştir.  
 “Aylık” sözleşmeler, Gün Öncesi Sözleşmeler olarak basamaklandırılır ve Spot Piyasanın 

yürürlükteki kurallarına göre f iziksel teslime geçer. 

 Her “üç aylık” sözleşme 3 “aylık” sözleşme olarak basamaklandırılır . 

 Her “mevsimsel” sözleşme 2 “üç aylık” sözleşme olarak basamaklandırılır . 

 Her “yıllık” sözleşme 4 “üç aylık” sözleşme olarak basamaklandırılır. 

Yeni Sözleşme  Yeni sözleşme serileri, eski sözleşme serileri sona erdikten sonra uygulamaya konulur . 

Uzlaştırma Fiyatları  Uzlaştırma fiyatları, her işlem günü piyasa kapanır kapanmaz İşletmeci tarafından resmi w eb 
sitesinde yayınlanır. 

Takas ve Uzlaştırma  İşlem bilgileri İşletmeci tarafından Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşuna iletilir. 

 
Kaynak: Takım Analizi, CEEGEX 

6.1.3.8. Basamaklandırma Mekanizması  

Ticaret Periyotlarından sonra, vadeli sözleşmeler “6.1.5.1.4. İşlem Dönemlerinin Süresi” maddesinde 

belirtilen  prosedürlere uygun olarak ve yine söz konusu maddede belirtilen zaman sınırları dahilinde 

basamaklandırma mekanizması kapsamında uzlaştırılır. Bu mekanizma kapsamında,  her bir vadeli 

sözleşme ile ilgili olarak tutulan sözleşme pozisyonları ilgili ticaret periyodlarının sonunda daha kısa teslimat 

sürelerine sahip eşdeğer sözleşme pozisyonları ile değiştirilir.  
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6.1.3.9. Sonuçların Bildirilmesi  

Seansın kapanmasından sonra, İşletmeci sürekli işlem seansının sonuçlarını asgari olarak aşağıdaki veri 

ve bilgiler ile birlikte yayınlar: 

 seansın asgari fiyatı ve azami fiyatı; 

 seanstaki işlem hacmi. 

6.1.4. Takas  

6.1.4.1. Finansal Uzlaştırma Kuralları  

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu takas ve finansal uzlaştırma işlemlerini günlük olarak gerçekleştirir.  

Günlük finansal uzlaştırma miktarı; piyasa faaliyetinden ve efektif marj çağrısından elde edilen net 

miktarıdır. Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu üyeleri gerekli miktarı herhangi bir zamanda yatırır.  

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu tarafında gerçekleşen diğer ciroya bağlı ve sabit tür masraflar (takas 

ücreti, uzlaştırma ücreti, hesap bakım ücreti, vs.) ücret tarifesine göre ödenir.  

6.1.4.2. Teminat Gereksinimleri  

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu, piyasa faaliyetlerinden, dolayısıyla finansal yükümlülüklerden 

kaynaklanan riskler sebebiyle bir teminat sistemi işletir. Teminat sistemi, piyasa bütünlüğünün ve 

güvenliğinin sağlanması amacıyla olası temerrütlere karşı birkaç ayrı savunma hattı içerir.  Üyeler sürekli 

olarak marj gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür. Marj türleri, algoritmaları, hesaplamaları ve kabul 

edilen teminatlar, Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun yürürlükteki  kural ve prosedürlerinde 

tanımlanır. 

6.1.4.3. Temerrüt Prosedürü 

Bir Üyenin Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşuna karşı yükümlülüklerini temerrüde uğratması veya 

yerine getirmemesi halinde, İşletmeci Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun talebi üzerine ilgili Üyeyi 

askıya alır. Bu durumda, Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu ayrıca Üyenin açık pozisyonlarının 

kapatılmasını da isteyebilir. 

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun talebi üzerine, İşletmeci duruma göre aşağıdaki işlemleri 

yapabilir: 

 Üyenin kendisine verilen süre içerisinde pozisyonları kapatıp kapatmadığının kontrol edilmesi; 

 Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun talimatı üzerine  Üyenin askıya alınması ve 
pozisyonlarının kapatılması. 

Her durumda, İşletmecinin, Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun talimatları üzerine pozisyonlarının 

kapatılmasının sonuçları bakımından Üyeye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.   

6.1.4.4. Veri Değişimi  

İşletmeci, Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşuna,  günlük takas ve uzlaştırma işlemlerinin yapılabilmesi 

için gerekli olan bilgileri sağlayacaktır. 

6.1.5. Teknik Kurallar  

6.1.5.1. Alış Teklifleri ve Satış Teklifleri  

6.1.5.1.1. Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemine Erişim  

Bir akıllı kart yoluyla Üyelerin kişisel kimlik bilgilerinin tanımlandığı ve işlemlerinin doğrulandığı bir sistem  

üzerinden Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemine erişim sağlanır. 
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Bu amaçla, Başvuru Sahibi kendi adına Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemine erişebilecek 

kişinin/kişilerin (kullanıcılar) ismini/isimlerini belirtmelidir.  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemine erişebilmek için, kullanıcıların kişisel akıllı kartı olması 

gerekir. Akıllı kart Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi ile uyumlu olmalıdır.  

Başvuru Sahiplerinin kabulünden sonra,  yetkilendirdiği kişiler Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi 

Sistemine "kullanıcılar" olarak girilecektir. Böylelikle, XML formatındaki dosyaların gönderilmesi ve alınması 

da dahil olmak üzere Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sisteminin tüm özelliklerine erişebileceklerdir.  

Üyeler kullanıcılarından birinin veya daha fazlasının Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sisteminin 

belirli özelliklerine erişim yetkisinin kısıtlanmasını, yani bunların "görüntüleyici" olarak tanımlanmasını  

İşletmeciden talep edebilir. Böylelikle, kullanıcılar alış/satış tekliflerinin yönetimi ve yetkilendirmeler ile ilgili 

dışlındaki tüm menülere erişebilecektir. 

6.1.5.1.2. Alış/Satış Tekliflerinin Sunulması  

Alış/satış teklifi sunmak isteyen bir Üye;  

 bir akıllı kart yoluyla dijital imza tanıma özelliği olan bir iş istasyonuna ve internet bağlantısına sahip 

olmalıdır; 

 alış/satış tekliflerinin sunulması için bir veya daha fazla kullanıcıyı yetkilendirmelidir..  

Alış/satış teklifleri iki yolla sunulabilir: 

 İşletmecinin web sitelerinde mevcut ilgili formları (web formları) doldurarak,  

 İşletmecinin web sitelerinde yayınlanacak dokümanda belirtilen yapıda bir dosyayı yükleyerek.  

“6.1.5.1.1 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemine Erişim” maddesinde açıklandığı gibi, sadece 

yetkilendirilmiş kullanıcılar yukarıda belirtilen seçeneklere erişebilir.  

Alış/satış teklifi içeren XML dosyalarının yüklenmesine ilişkin form "Mesajlar" başlığı altındaki "yükle" 

menüsünden seçilebilir. Bu form kullanıcıların alış/satış teklifi içeren XML dosyalarını dosyada belirtilen 

piyasaya  sunmalarını sağlayacaktır. Özellikle, XML dosyası kullanıcıların farklı piyasalar ve farklı seanslar 

için alış/satış tekliflerini birleşik bir şekilde sunmalarını sağlar.  

Aynı XML dosyası içerisinde alış/satış tekliflerinin aynı alış fiyatını veya aynı satış fiyatını belirtmesi halinde,  

sistemin vereceği öncelik alış/satış tekliflerinin  belirtilme sırasına dayalı olacaktır.  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformunu oluşturan piyasaların bir seansında, İşletmeci bir Üyeden geçerli bir 

alış/satış teklifi alırsa ve “değiştirme” alanı mevcut ise, seçilmişse ve gerçek bir değeri mevcutsa (yani üye 

aynı piyasa seansı için sunmuş olduğu alış/satış tekliflerini değiştirmek istiyorsa), bu alış/satış teklifleri 

mevcut alış/satış teklifi ile değiştirilir. “Değiştirme” alanı mevcut değilse, seçilmemiş ise, veya yanlış bir 

değere sahip ise, üye tarafından sunulan geçerli bir alış/satış teklifi üyenin aynı piyasa seansı için sunmuş 

olduğu alış/satış tekliflerine eklenir. 

6.1.5.1.3. Alış/Satış Tekliflerinin Geri Çekilmesi  

Alış/satış teklifleri, sadece sunuldukları seans sırasında geri çekilebilirler. Bu amaçla, kullanıcı "açık 

emirler" formunda bir veya daha fazla alış/satış teklifini “geri çekilecek” olarak işaretler ve “geri çek” tuşunu 

tıklar. 

6.1.5.1.4. Üye Adına Vadeli ve Türev İşlemler Platformu İşletmecisi Tarafından Alış/Satış 

Tekliflerinin Sunulması  

Olağanüstü ve acil durumlarda bir Üyenin Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi yoluyla alış/satış 

teklifi sunmasının mümkün olmaması halinde, Üye, İşletmeciden kendisi adına bunu gerçekleştirmesini 

isteyebilir. İşletmeci Üyeye bu desteği sadece sınırlı kez ve piyasa zamanlamasına tabi olarak sunabilir.  
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Bir Üye böyle bir talebi iletmeden önce, İşletmeciye bir sorumluluktan muafiyet beyanının asıl nüshasını 

göndermelidir (daha önce faks yoluyla göndereceği nüshadan sonra). Bu beyan önceden belirlenen 

formatta olmalıdır ve Üyenin yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. İşletmeciye Üye adına alış/satış 

teklifi sunması için gönderilecek talep yazısı Üyenin kullanıcılarından biri tarafından imzalanmalıdır ve daha 

sonra belirtilecek olan e-posta adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Talep yazısında;  

 talep sebebi belirtilmeli, ve  

 ekinde sunulacak alış/satış tekliflerinin XML dosyaları yer almalıdır.  

İşletmecinin e-posta sunucusunun geçmiş veri tabanında saklanan veriler, alınan talimatların  kanıtlarını 

oluşturacaktır. 

6.1.5.2. Referans Fiyat ve Kapanış Fiyatı  

Her sürekli işlem seansının sonunda, İşletmeci ticarete konu olan her bir sözleşme için bir referans fiyat 

belirler; bu fiyat aynı seansta gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlarının her bir işlemin kapsadığı miktarlara göre 

ağırlıklandırılmış ortalamasına eşit olacaktır. 

Kapanış fiyatı referans fiyata eşit olacaktır. 

6.1.5.3. Ticaret Periyotlarının Süresi  

Aşağıdaki sözleşmeler Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda eşzamanlı olarak işlem görür: 

 3 “aylık” sözleşme” (M+1, M+2, M+3); 

 4 “üç aylık” sözleşme (Q+1, Q+2, Q+3, Q+4); 

 2 “altı aylık” sözleşme (S+1, S+2); 

 1 “yıllık” sözleşme / ısıl yıl (TY+1); 

 1 “yıllık” sözleşme / takvim yılı (SY+1); 

 1 “Ayın Geri Kalanı” sözleşmesi: ayın sondan üçüncü günü ve sondan birinci günü hariç  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda işlem görebilecek sözleşmeler aşağıdaki ticaret periyotlarına 

sahiptir:  

 Aylık Sözleşmeler:  

o İlk işlem seansı: geçmiş üçüncü aya ilişkin sözleşmenin son işlem gününden sonraki açık 
piyasa günü; 

o Son işlem seansı: sözleşmenin kapsadığı ayın ilk takvim gününden önceki ikinci açık 
piyasa günü;  

 Üç Aylık Sözleşmeler:  

o İlk işlem seansı: geçmiş dördüncü çeyreğe ilişkin sözleşmenin son işlem gününden sonraki 
açık piyasa günü;  

o Son işlem seansı: sözleşmenin kapsadığı çeyreğin ilk takvim gününden önceki üçüncü açık 
piyasa günü;  

 Altı Aylık Sözleşmeler:  

o İlk işlem seansı: geçmiş ikinci altı aylık döneme ilişkin sözleşmenin son işlem gününden 
sonraki açık piyasa günü ; 

o Son işlem seansı: sözleşmenin kapsadığı altı aylık dönemin ilk takvim gününden önceki 
üçüncü açık piyasa günü;  

 Yıllık Sözleşme / ısıl yıl  
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o İlk işlem seansı: geçmiş ısıl yıla ilişkin sözleşmenin son işlem gününden sonraki açık 
piyasa günü;  

o Son işlem seansı: sözleşmenin kapsadığı ısıl yılın ilk takvim gününden önceki üçüncü açık 
piyasa günü;  

 Yıllık Sözleşme / takvim yılı  

o İlk işlem seansı: geçmiş takvim yılına ilişkin sözleşmenin son işlem gününden sonraki açık 
piyasa günü;  

o Son işlem seansı: sözleşmenin kapsadığı takvim yılının ilk takvim gününden önceki üçüncü 
açık piyasa günü;  

 Ayın Geri Kalanı Sözleşmesi  

o Her işlem seansında, teslimat dönemi seansın gerçekleştiği gaz gününden sonraki ikinci 
gaz gününden aynı ayın son gününe kadar olan gaz günlerinden oluşan bir Ayın Geri 
Kalanı sözleşmesi işlem görür. Seansın gerçekleştiği gaz gününden sonraki ikinci gaz 

gününün ayın ilk veya son gününe rastlarsa,  Ayın Geri Kalanı sözleşmesi işlem görmez.  

6.1.6. Hizmet Koşulları  

6.1.6.1. Piyasa Seansları  

İşletmeci Gaz Ticareti Platformu seanslarının günlerine ve saatlerine ilişkin bir takvimi web sitelerinde 

yayınlar. İşletmeci işlemlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için belirli sözleşme türleri için bu 

saatleri değiştirebilir. Yapılan değişiklikler Üyelere zamanında bildirilir. 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformundaki işlemler  sürekli işlem mekanizması kapsamında gerçekleşir.  

Gerçekleştirilen münferit işlemler Üyelere işlem miktarı ve ilgili fiyat belirtilerek, isimsiz bir şekilde 

bildirilebilir. 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformundaki tüm işlemler aşağıdaki resmi piyasa seansları sırasında 

gerçekleşir: 

 Açık Seans (Sürekli) 

 Kapalı Seans 

 Durdurma Seansı  

6.1.6.1.1. Açık Seans (Sürekli) 

Açık Seans (Sürekli İşlem Seansı) sırasında, Üye erişilebilir sözleşme serilerini sürekli olarak alıp satabilir 

ve emir defterine alış ve satış teklifleri fiyat bakımından eşit olduğunda veya çakıştığında eşleşen emirler 

girebilir. 

6.1.6.1.2. Kapalı Seans 

Açık Seans sonunda piyasa kapanır. Piyasa kapandıktan ve kapanış fiyatı hesaplandıktan sonra, emir 

defteri piyasa kurallarına ve düzenlemelerine uyumsuzluk olup olmadığı bakımından kontrol edilir ve 

gerektiği durumlarda ilgili disiplin önlemleri uygulanır. Uyumsuzluk durumunda uygulanacak olan prosedür 

ve disiplin önlemlerinin şekli ilgili Piyasa Bildiriminde bildirilecektir.  

Piyasanın kapanmasından sonra, kesin emir girişine ve işlemlerine izin verilmeyecektir.  
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6.1.6.1.3. Durdurma Seansı  

Durdurma Seansı, örneğin olağandışı piyasa olayları karşısında piyasanın kapatılması için gerekli olması 

halinde İşletmeci tarafından anlık olarak düzenlenebilecek bir “kapatma” seansıdır. Durdurma seansının 

sonunda, sistem durdurma öncesindeki seansa hızlı bir şekilde geri döndürülebilir. Bu seanslar sırasında;  

 Tüm sözleşmeler “askıya alınmış” durumuna getirilir. 

 Daha sonra “haberler” penceresinde “Piyasa Durdurulmuştur. İşlem Yapılamaz” mesajı görünür. 

 Tüm sözleşmeler ana işlem penceresinde açık gri renkte gösterilir ve seansın durumu 

“DURDURULDU” olarak değiştirilir. 

 Sözleşmeler için işlem yapılamaz. 

 Kesin emirler girilemez veya değiştirilemez. 

 Aktif olmayan emirler aktif hale getirilemez. 

 İşlemler yeniden başladığında, “haberler” penceresinde “Piyasa İşleme Açılmıştır” mesajı görünür;  

seansın durumu durdurma öncesindeki duruma getirilir ve bu noktada  emirlerin girilmesi ve 

değiştirilmesi mümkün hale gelir. 

 Piyasa işleme açıldıktan sonra, tüm “askıya alınmış” emirler sahibi tarafından tekrar aktif hale 

getirilebilir (bu arada sözleşmelerin süresi sona ermemiş ise) ve emir defterindeki durumun uygun 

olması halinde gerçekleştirilebilir. 

6.1.6.2. Ürünlerin Kabulü, Geri Çekilmesi ve Askıya Alınması  

İşletmeci Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda doğal gaz ticareti için hangi ürünlerin kabul edileceğine 

karar verir ve bir ürünün hangi ticaret sisteminde uygulamaya konulacağını belirler. Beklenen sonuçlara 

ulaşılabilmesi için, ürünlerin tespiti sırasında Üyeler ile iletişim büyük önem taşır.  

İşletmecinin, Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda ticarete konu olacak ürünlerin kabulü ile ilgili kararı 

kote edilmelidir. 

Düzenli bir ticaretin veya işlemlerin uzlaştırmasının risk altında olması veya kamunun korunması için bu 

gibi önlemlere ihtiyaç duyulması halinde, İşletmeci, Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda ürünlerin ticarete 

kabulüne ilişkin kararını geri çekebilir ve bu ürünlere ilişkin olarak Vadeli ve Türev İşlemler Platformundak i 

işlemleri askıya alabilir.  

Ayrıca, İşletmeci, teknik gerekçelerle veya borsa işlemlerinin fonksiyonlarına ilişkin tehditlerin önlenebilmes i 

için gerekmesi halinde, tüm borsa işlemlerini veya belirli ürünlere ilişkin işlemleri askıya alabilir.  

Bir sözleşmeye ilişkin ticaret veya uzlaştırma işlemlerin düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi güvence altına 

alınamıyorsa, İşletmeci fiziksel olarak gerçekleştirilmesi gereken sözleşmeler için fizik sel gerçekleştirme 

yerine nakit uzlaştırma yapılmasını kararlaştırabilir.  

Ürünlerin kabulüne ilişkin kararların geri çekilmesi veya Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda işlemlerin 

askıya alınması veya fiziksel ürünler için nakit uzlaştırma kararının alınması halinde Üyeler söz konusu 

hususlarda derhal bilgilendirilirler. 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda yapılan işlemlerin tamamen veya belirli ürünler için kısmen askıya 

alınması halinde,  ilgili ürünler için askıya alınma süresi boyunca emirlerin veya tekliflerin girilmesi mümkün 

değildir. İlgili ürünler ve askıya alma süresi için vadeli ve türev işlemlerden kaynaklanan açık pozisyonların 

kapatılması da mümkün değildir. Tüm mevcut emirler ve teklifler silinir. Askıya alınan ürünlere ilişkin 

işlemler, ilgisine göre bir Açılış Öncesi Seans veya Sürekli İşlem Seansı ile başlar. Özel bir durum oluşturan 

bir askıya alma halinde, İşletmeci yukarıda belirtilen kurallardan sapma talimatları verebilir.  
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6.1.6.3. Emirlerin Değiştirilmesi / İptali  

6.1.6.3.1. Emirlerin Değiştirilmesi  

Üyeler emir defterindeki emirlerini değiştirebilirler. Emirler, aşağıdaki kriterlere tabi olarak fiyat ve miktar 

yönünden değiştirilebilir: 

 Bir fiyat değişikliği veya miktar artışı yeni bir emir giriş zamanı anlamına gelir ve orijinal emrin 

zaman önceliği kaybedilir;  

 Sadece miktar azaltıldığı bir değişiklik emrin girilme zamanını etkilemez, dolayısıyla zaman önceliği 

korunur. 

6.1.6.3.2. Emirlerin İptal Edilmesi  

Açık bir hata (yanlış giriş) durumunda, Üyeler karşı tarafın iptal işlemini kabul etmesi kaydıyla gerekli 

düzeltme işlemlerinin yapılması için İşletmeciye bildirimde bulunmalıdır.   

Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak, İşletmeciye iletilecek iptal 

talebi, İşletmecinin işlem takviminde belirlenen normal çalışma saatleri sırasında sözleşme yapıldıktan 

sonra  en geç 5 dakika içerisinde telefon yoluyla iletilmelidir. Talep daha sonra İşletmecinin işlem takviminde 

belirlenen normal çalışma saatleri sırasında hemen (en geç 15 dakika içerisinde) e-posta veya faks yoluyla 

yazılı olarak İşletmeciye gönderilmelidir. İptal işlemi ancak normal çalışma saatleri sırasında 

gerçekleştirilebilir. 

İşletmeci karşı taraf ile temas kurarak ilgili işlemin iptali için onayını ister. Genellikle, karşı tarafın yanlış 

işlemi gerçekleştiren Üyenin koşullarını ve gerekçelerini kabul etmesi halinde ilgili işlem yanlış işlem olarak 

sınıflandırılabilir. Bir yanlış işlemin aşağıdaki koşullarda kabul edilmesi tavsiye edilmektedir:  

 girilen fiyatın Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda işlem gören bir başka ürüne ait olması  

 fiyat basamaklarının piyasa fiyatına göre kayması,  

 fiyat basamaklarının ortak piyasa fiyatına göre değişmesi,  

 bir satış emrinin limit fiyatının son işlem fiyatına göre yüzde 15’ten fazla oranda düşük olması; 

mevcut güne ait işlem olmaması halinde, önceki gün fiyatı kullanılır,    

 bir alış emrinin limit fiyatının son fiyatlara göre yüzde 15’ten fazla oranda yüksek olması; mevcut  

güne ait işlem olmaması halinde, önceki gün fiyatı kullanılır,  

 işlem fiyatının Vadeli ve Türev İşlemler Platformundaki ortak piyasa fiyatından yüzde 15’ten fazla 

farklılık göstermesi. 

İşletmeci gerekli bildirim işlemleri için aşağıdaki yaklaşımı uygular:  

 Karşı taraf ile 30 dakika içerisinde temas kurulamaması veya karşı tarafın İşlem iptalini reddetmesi 

durumunda, İşletmeci (e-posta veya faks) talepte bulunan karşı taraf ile iletişime geçerek iptal 

talebinin reddedildiğini bildirir. 

 Karşı tarafın işlem iptalini kabul etmesi halinde,  İşletmeci (e-posta veya faks yoluyla) talepte 

bulunan karşı taraf ile iletişime geçerek iptal talebinin kabul edildiğini bildirir.  

İptal talebinin her iki karşı tarafça onaylanması halinde,  İşletmeci aşağıdaki şekilde işlem iptaline devam 

eder: 

 Anlaşma Vadeli ve Türev İşlemler Platformundan silinir.  

 Yanlış işlem ile ilgili olarak Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu bilgilendirilir.  

Bir yanlış işlem bildirimi için, İşletmeci yanlış işlemi yapan taraftan bir idari ücret alabilir. Ancak iptalin 

onaylanması halinde, yanlış işlem için karşı taraflardan işlem ücreti alınmaz. Takas ücretlerinin ödenmesi,  

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun kural ve prosedürlerine tabidir.  
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6.1.6.4. Teknik Sistemler 

6.1.6.4.1. Hizmetlere Erişim  

İşletmeci, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu kural ve düzenlemeleri çerçevesinde sunulan hizmetlerin 

mümkün olduğu ölçüde sürekliliğini ve ulaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformu Bilgi Sistemlerini uygularken olağan ve mutat kaynaklardan yararlanmayı taahhüt eder.  

İşlem sisteminde bir Üyeyi etkileyebilecek bir arızanın meydana gelmesi halinde,  İşletmeci ilgili Üyeyi 

arızanın niteliği ve tahmini olarak ne kadar süreceği hakkında bilgilendirir.  

Üyeler Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemine sadece İşletmeci tarafından belirlenen elektronik 

emir iletme – alma sistemiyle erişeceklerdir. 

Üyeler Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemine erişim prosedürlerine uymayı kabul ederler.  

Özellikle, gerçek kimliklerini gizleyemezler veya başka bir tarafın kimliğini kullanamazlar; sistemin 

arızalanmasına veya aşırı yüklenmesine yol açacak bilgiler giremezler. 

6.1.6.4.2. Teknik Dokümanlar  

Üyelik Anlaşmasının imzalanması sırasında veya öncesinde, İşletmeci talep edilmesi halinde hizmetlere 

erişim için gerekli olan teknik tesislerin çalıştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan teknik ve operasyonel 

dokümanları Üyelere sunacaktır. 

Üyeler, özellikle İşletmecinin Üyelere sunduğu belgeler içinde yer alan teknik özellikler şeklinde olmak 

üzere, teknik erişim tesislerini çalıştırmak için ihtiyaç duyulan tüm bilgileri ve tavsiyeleri aldıklarını teyit 

edeceklerdir. 

Üyeler ayrıca İşletmecinin daha ileri bir tarihte verebileceği teknik veya operasyonel dokümanları da dikkate 

alacaklarını ve yukarıda belirtilen dokümanların İşletmeci tarafından herhangi bir zamanda 

değiştirilebilecek esnek referans materyaller olduklarını kabul edecektir. 

6.1.6.4.3. Üye Ekipmanları  

Üyeler, “6.1.6.4.2 Teknik Dokümanlar” maddesinde atıfta bulunulan referans materyallerde tanımlanan 

teknik özelliklere uygun bir donanım ve yazılım ortamı sağlamayı kabul edeceklerdir.  

Buna göre, Üyeler donanım ve yazılım ortamlarının özelliklerinin, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi 

Sisteminin işleyişini aksatmamasını veya sisteme müdahale etmemesini sağlayacaktır.  

Üyelerin hizmet kullanımının, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sisteminin işleyişini aksatması 

durumunda,  İşletmeci söz konusu aksatma durumunun sona erdirilmesi için Üyeler ile temasa geçecektir. 

Bu aksatma durumlarının makul bir süre içerisinde sona erdirilmemesi veya Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformu Bilgi Sistemini tehlikeye atması durumunda, İşletmeci, burada belirtilen diğer hükümlerin 

uygulanmasına ve söz konusu aksatma durumu ile ilgili olarak talep edilebilecek haklara halel gelmeksizin, 

Üyelerin piyasaya erişimini askıya alma hakkını saklı tutar. Her halükarda, Üyeler “6.1.6.4.2 Teknik  

Dokümanlar” maddesinde belirtilen materyallerde tanımlanan teknik özellikler ile uyumun sağlanması için 

gerekli tüm önlemleri almayı kabul ederler.   

6.1.6.4.4. Sistemlerin Kullanımı  

Üyeler, İşletmeci tarafından sunulan hizmetleri, bu hizmetlere erişim için sunulan teknik tesisleri, ilgili 

donamım ve yazılımları, BT ve telekomünikasyon ekipmanlarını ve iletim ortamlarını;  

 ilgili yasal ve düzenleyici hükümlere uygun olarak; 

 İşletmeci tarafından, “6.1.6.4.2 Teknik Dokümanlar” maddesinde belirtilen dokümanlar kapsamında 

sunulan teknik özellikler ile uyumlu olarak;  

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu kural ve düzenlemelerine uygun olarak; 
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 sadece İşletmeci tarafından sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak; (diğer tüm kullanımlar, diğer 

ağlara bağlantılar, dosyaların veya verilerin başka ağlar veya uygulamalar ile paylaşılması için 

önceden İşletmeciden yazılı izin alınması gerekecektir) 

 bunları Vadeli ve Türev İşlemler Platformu kural ve düzenlemeleri kapsamında yetkisi bulunmayan 

üçüncü tarafların kullanımına sunmaksızın; (bu bakımdan, Üyeler yukarıda belirtilenleri hiçbir 

şekilde temlik edemezler, kiralayamazlar, tadil edemezler, rehnedemezler, devredemezler veya 

genel olarak üçüncü bir tarafın kullanımına sunamazlar).  

Kullanmayı kabul ederler.  

Üyeler, İşletmeci tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak ilgili ulusal  ve yabancı ülke 

kanunlarından veya uluslararası hukuktan kaynaklanan yasal, düzenleyici, idari ve sözleşmeye bağlı izinleri 

alacaklarını ve bunlara uygun olarak hareket edeceklerini kabul ederler.  

6.1.6.4.5. Fonksiyonel Yardım  

İşletmeci, Üyelere Vadeli ve Türev İşlemler Platformu kural ve düzenlemelerinde tanımlandığı şekilde 

fonksiyonel yardım sağlamayı kabul eder. 

6.1.6.4.6. Erişim Güvenliği  

İşletmeci ve Üyeler, diğer tarafların sistemlerinin  bütünlüğünü korumaya yönelik fiziksel ve mantıksal 

güvenlik önlemlerine uymayı kabul ederler. Taraflardan her biri,  ağa mantıksal erişim ile ilgili 

yetkilendirmelerin yönetimi hakkındaki kendi politikasının tasarımı ve uygulaması üzerinde doğrudan veya 

dolaylı olarak tam kontrol sağlayacaktır. Ayrıca, taraflar bu konudaki politikaların, kuralların, yöntemlerin ve 

prosedürlerin hazırlanmasına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenecek ve BT kaynaklarının piyasa kurallarına ve 

“6.1.6.4.2 Teknik Dokümanlar” maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak korunmasının sağlanması 

amacıyla güncelleme yapma hakkını saklı tutacaktır.   

Özellikle, sistem erişimi ile ilgili olarak, her bir taraf  erişim kodlarının yetkisiz üçüncü taraflardan korunması 

amacıyla kendi ekipmanlarının bulunduğu sahaya erişimin kısıtlanması da dahil olmak üzere gerekli kurum 

içi mantıksal ve fiziksel güvenlik önlemlerinin düzenlenmesi konusunda kişisel sorumluluk üstlenecektir.  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformuna erişim için hizmete sunulan iletim sistemleri üzerinden herhangi bir 

bilgi göndermeden önce, taraflar diğer tarafın sistemleri ve kendi konfigürasyonu üzerinden özellikle 

bilgisayar virüslerinin yayılmasını önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.  

Ayrıca, tarafların her biri talimatlar, veriler ve dosyalar için yedekleme prosedürleri oluşturacaktır. 

Taraflardan biri yetkisiz bir üçüncü tarafın sistemlere sızdığını tespit etmesi halinde, söz konusu sızma 

olayının sebeplerinin araştırılması ve gerekli çözüm önlemlerinin alınması amacıyla  diğer tarafı uyaracaktır.  

Üye, İşletmecinin telefon görüşmelerini kaydetmesine izin verecek ve bu kayıtların geçerli kanıt olarak 

kullanılabileceğini kabul edecektir. 

6.1.6.4.7. İnternet Kullanımı ile ilgili Diğer Hükümler  

İşletmeci ve Üyeler kendilerinin sorumlu oldukları sistemlere sahiptir. Ancak, bu iki sistem  arasında iletilen 

tüm bilgiler internet üzerinden taşınmaktadır. 

Dolayısıyla, taraflar; 

 internet, teknik performansı ve özellikle de cevap süreleri ve çalışma modları hakkında bilgi sahibi 

olduklarını teyit eder, dolayısıyla internet performansı sebebiyle birbirlerinin göreceği zararları 

tazmin etmeyi taahhüt ederler, 

 kendi BT hizmet sağlayıcılarının ve özellikle de internet hizmet sağlayıcılarının seçiminden kendileri 

sorumludur; dolayısıyla söz konusu hizmet sağlayıcıların eylemlerinden veya ihmallerinde n 

kaynaklanacak sonuçlar için karşı tarafın göreceği zararları tazmin etmeyi taahhüt ederler,  
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 veriler değişik teknik özelliklere ve kapasitelere sahip heterojen ağlar üzerinden taşındığı için, 

internet tabanlı veri iletiminin teknik güvenilirliğinin göreceli olduğunu kabul ederler; dolayısıyla veri 

iletiminin gerçekleşmemesi veya Üye tarafından iletildiği zaman ile İşletmeci tarafından alındığı 

zaman arasında meydana gelebilecek veri bozulumu sebebiyle karşı tarafın uğrayabileceği 

zararları tazmin etmeyi taahhüt ederler, 

 her bir tarafın, kabul edilmiş uygulamalara göre çalıştırılan güvenlik duvarları da dahil olmak üzere 

mantıksal ve fiziksel güvenlik önlemleri yoluyla kendi verilerini, yazılımlarını ve donanımların ı 

yetkisiz üçüncü taraf erişiminden ve bilgisayar virüslerinden korumak için gerekli önlemleri almakla 

yükümlü olduğunu kabul ederler. 

Sisteme bağlantıdan Üye sorumlu olacaktır. Buna göre, Üyenin idari izinleri alması, gerekli abonelikleri 

tamamlaması ve gerekli bağlantıları yapması veya yaptırması gerekecektir. 

6.1.6.4.8. Güncellemeler  

Üyeler, güncellemeler hazır olur olmaz, kendi hizmetlerinde ve teknik olanaklarında gerekli güncellemeler i  

yapacaktır. İşletmeci, Üyeye sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla veya teknik zorunluluklardan 

dolayı söz konusu güncellemeleri yapacaktır. İşletmeci bu güncellemeleri makul bir süre önceden Üyeye 

bildirmek için elinden gelen çabayı gösterecektir.  

6.1.6.4.9. Fikri Mülkiyet ve Lisans  

İşletmeci yukarıda belirtilen işlem sistemlerinin ve diğer emir iletim sistemlerinin kullanımı için gerekli olan 

tüm lisansları aldığını garanti edecektir. 

Taraflardan her biri, bu anlaşma kapsamında diğer tarafa iletilen ve diğer tarafın da erişebileceği her türlü 

belgenin, verinin ve bilginin mülkiyet hakkına sahip olacaktır.  

Üyeler işlem için gerekli olan tüm konfigürasyonlar, donanım yazılımları ve diğer yazılımlar için gerekli 

izinlere, mülkiyet haklarına  ve lisans sözleşmelerine sahip oldukları hususunda İşletmeciye  güvence 

verirler. 

Üye tarafından Vadeli ve Türev İşlemler Platformuna erişim için kullanılan bir yazılım programının lisans 

veya eşdeğer bir hak gerektirmesi halinde, söz konusu lisansa veya hakka ilişkin hükümler İşletmeci 

tarafından Üyeye sunulan Vadeli ve Türev İşlemler Platformu kural ve düzenlemelerinin ekinde yer alır ve 

Üye tarafından bu hükümlere uyulması zorunludur. Üye, İşletmecinin ve Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformuna erişim için ihtiyaç duyulan bir sistemi veya yazılım uygulamasını sağlayan tüm üçüncü 

tarafların fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeyi taahhüt edecektir. Bu amaçla, Üye söz konusu hakların 

korunması için personeli ve  üçüncü taraflar bakımından tüm makul önlemleri alacaktır ve özellikle de Vadeli 

ve Türev İşlemler Platformu tarafından sağlanan materyallerde mülkiyet hakkına ve telif hakkına yapılan 

atıflarda değişiklik yapmaktan kaçınacaktır. 

Üye telif hakkı, marka, ticari isim atıflarını veya başka türlü fikri mülkiyet işaretlerini  kaldıramaz  veya 

değiştiremez. 

6.1.6.5. İhlaller ve Disiplin Önlemleri  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu ile ilgili tüm disiplin önlemleri SPK ve EPDK tarafından tasarlanacak ve 

onaylanacaktır. Üyenin yetkili düzenleyici merciye yasal şikâyette bulunması halinde, disiplin önlemleri 

hukuki incelemeye tabi tutulur.  Disiplin önlemlerinin tasarımı sırasında aşağıdaki hususların dik kate 

alınması önerilmektedir.  

6.1.6.5.1. Kural ve Düzenlemelerin İhlali  

Aşağıdaki davranışlar Vadeli ve Türev İşlemler Platformu kural ve düzenlemelerin ihlali olarak kabul 

edilecektir:  
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 İletişim sistemlerinin kullanımında ve alış/satış tekliflerinin sunulmasında ağır ihmal, kasıtlı kötü 

niyet, ciddi tedbirsizlik ve beceriksizlik; 

 Şikayet prosedürlerinin sırf zarar verme amacıyla kullanılması;  

 Kanunlardan, yönetmeliklerden ve yetkili mercilerin kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerin 

karşılanması için gerekli olduğu haller dışında, özellikle İşletmecinin Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformu Bilgi Sistemine erişim için ileride belirlenecek olan erişim kodları, söz konusu erişim ile 

ilgili diğer bilgiler ve üyeler tarafından İşletmeciye sunulan alış/satış tekliflerinin  içerikleri olmak 

üzere üye ile ilgili gizli bilgilerin  üçüncü taraflara açıklanması;  

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sisteminin  erişim kısıtlaması olan bölümlerine yetkisiz 

erişim girişimleri; 

 İletişim sistemlerinin ve alış/satış tekliflerinin sunulmasına ilişkin süreçlerinin hileli amaçlarla 

kullanılması; 

 Doğruluk ve iyi niyet gibi ortak ilkeler ile bağdaşmayan diğer davranışlar.  

6.1.6.5.2. Disiplin Önlemleri  

İşletmeci herhangi bir ihlali tespit etmesi halinde eşitlik ilkeleri ile ihlalin ciddiyetini ve  tekrarlanma olasılığını 

göz önünde bulundurarak  ilgili Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Üyesine aşağıdaki disiplin önlemlerini 

uygular:  

 ihlal ile ilgili özel yazılı tebligat; 

 finansal ceza; 

 Üyenin piyasa üyeliğinin askıya alınması; 

 Üyenin piyasadan ihracı. 

Disiplin cezası önleminin uygulanması ve söz konusu cezanın Üye tarafından disiplin önleminin kendisine 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde ödenmemesi halinde, İşletmeci söz konusu ceza ödeninceye 

kadar üyeyi piyasadan uzaklaştırabilir.    

Askıya alma ve ihraç disiplin önlemlerinin uygulanması halinde, ilgili üye, İşletmecinin gözetimi altında 

devam etmekte olan işlemlerini kapatabilir ve bunlarla kaçınılmaz olarak bağlantılı başka işlemleri 

gerçekleştirebilir. 

Bir ihlal tespit edildikten sonra, İşletmeci ilgili üyeye bir tebligat gönderir. Tebligatta aşağıdaki bilgiler yer 

alır: 

 iddia edilen ihlalin açıklaması; 

 üyeye açıklama/savunma ve ilgili belgeleri sunması ve toplantı talep etmesi için on günden az 

olmamak üzere süre verildiği. 

Üyenin bir toplantı talep etmesi veya İşletmecinin böyle bir toplantıyı gerekli görmesi halinde, İşletmeci  

tarihi belirler ve bu tarihi derhal üyeye bildirir. Üyenin toplantıya katılmaması ve toplantının haklı 

gerekçelerle başka bir tarihe ertelenmemesi halinde, İşletmeci mevcut kanıtlara dayalı olarak bir karar verir.  

Toplantının ertelenmesi halinde, ertelenen toplantı orijinal toplantı tarihinden itibaren en geç on gün 

içerisinde gerçekleştirilir. 

Mevcut kanıtlara dayalı olarak, İşletmeci, toplantı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, veya toplantının 

talep edilmemesi veya İşletmeci tarafından gerekli görülmemesi halinde tebligat tarihinden itibaren otuz 

gün içerisinde  disiplin önlemini uygular veya dosyayı kapatır.  

İhlallerin piyasanın düzgün bir şekilde işleyişine ciddi şekilde zarar verebilecek nitelikte olması halinde,  

İşletmeci disiplin prosedürünün tamamlanması için gerekli olan bir süre boyunda üyeyi piyasadan tedbirli  

olarak uzaklaştırır.  



 

 

111 
Copyright © 2016 Accenture. Tüm hakları saklıdır. 

Disiplin önlemi ve gerekçeleri veya dosyayı kapatma kararı ilgili üye tebliğ edilir ve bu tebligatın birer 

nüshası SPK ve EPDK'ya gönderilir. 

6.1.6.5.3. Disiplin Önlemlerinin Derecelendirilmesi 

İhlallerin üyenin hatasından kaynaklandığı durumlarda, İşletmeci aşağıdaki disiplin önlemlerine karar 

verebilir: 

 ihlal ile ilgili özel yazılı tebligat; 

 Üyenin Vadeli ve Türev İşlemler Platformu üyeliğinin en az beş gün ve en çok bir ay arasında bir 

süreyle askıya alınması. İhlalin tekrarı halinde, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu üyeliği bir ay 

boyunca askıya alınır. 

Bu hatadan kaynaklı ihlallerin piyasanın düzgün bir şekilde işleyişine zarar vermiş olması halinde,  İşletmeci 

aşağıdaki disiplin önlemlerine karar verebilir:  

 iddia edilen ihlalin yazılı genel bildirimi; 

 Piyasa üyeliğinin asgari bir ay ve azami bir yıl arasındaki bir süre boyunca askıya alınması. İhlalin 

tekrarı halinde, piyasa üyeliği bir yıl boyunca askıya alınır.  

İhlallerin üyenin kasıtlı uygunsuz davranışından kaynaklandığı durumlarda, İşletmeci aşağıdaki disiplin 

önlemlerine karar verebilir: 

 ihlal ile ilgili özel yazılı tebligat; 

 Üyenin piyasa üyeliğinin en az altı ay ve en çok onsekiz ay arasında bir süreyle askıya alınması.  

İhlalin tekrarı halinde, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu üyeliği onsekiz ay boyunca askıya alınır.  

 Piyasadan ihraç. 

Bu kasıtlı uygunsuz davranış kaynaklı ihlalin piyasanın düzgün bir şekilde işleyişine zarar vermiş olması 

halinde,  İşletmeci aşağıdaki disiplin önlemlerine karar verebilir:   

 ihlal ile ilgili genel yazılı tebligat; 

 Üyenin piyasa üyeliğinin en az onsekiz ay ve en çok üç yıl aras ında bir süreyle askıya alınması.  

İhlalin tekrarı halinde, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu üyeliği üç yıl boyunca askıya alınır 

 Piyasadan ihraç. 

Piyasa üyeliğinin askıya alınmasını içeren disiplin önlemine alternatif olarak, SPK veya EPDK finansal bir 

ceza uygulayabilir; bu cezanın miktarı ihlalin yol açtığı zararın boyutlarına ve ciddiyetine dayalı olarak ilgili 

mevzuatta belirlenir. 

6.1.6.6. Şikayetler   

6.1.6.6.1. Şikayetlerin Sunulmasına İlişkin Prosedürler ve Şikayetlerin Asgari İçeriği  

Tüm  şikayet başvuruları bu bölümde belirtilen süre sınırları içerisinde, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu 

Bilgi Sistemlerinde yer alan ilgili formlar kullanılarak elektronik ortamda sunulur.  

Tüm şikayet başvuruları aşağıdaki unsurları içerir:  

 ihtilaflı alış/satış teklifinin, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi tarafından verilen 

tanımlama kodu, veya kendisine özel başka bir referans bilgisi;  

 İşletmecinin itiraz edilen kararı; 

 Şikayetin gerekçesinin kısa açıklaması. 
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6.1.6.6.2. Alış/Satış Tekliflerine ilişkin Geçerlilik Onaylama ve Yeterlilik Doğrulama 

Sonuçları Hakkındaki Şikayetler  

Üye, İşletmecinin kararından sonra 60 dakika içerisinde İşletmeciye bir tebligat göndererek geçerlilik 

onaylama ve yeterlilik doğrulama sonuçlarına itiraz edebilir.  

6.1.6.6.3. Piyasa Sonuçları ile ilgili Şikayetler  

Üye, İşletmecinin kararından sonra 60 dakika içerisinde İşletmeciye bir tebligat göndererek, Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformu seanslarının sonuçlarına, yani alış/satış tekliflerinin kabulüne ve bunların hangi fiyattan 

değerleneceğinin tespitine ilişkin sürecin sonuçlarına itiraz edebilir. 

6.1.6.6.4. Şikayetlerin Çözülmesi  

İşletmeci, bir şikayeti aldığı günü takip eden ikinci iş günü saat 16:00'ya kadar şikayete ilişkin doğrulama 

sonucunu ilgili Üyeye bildirir.  

İşletmecinin itiraz edilen kararının İşletmecinin hata veya ihmallerinden kaynaklanması sebebiyle bir 

şikayetin kabul edilmesi durumunda, İşletmeci önceden belirlenen bir tazminat tutarını ilgili üyeye öder.  

Üyenin İşletmeciden söz konusu tazminat tutarını kabul etmesi, Üyenin ihtilaf çözüm prosedüründen feragat  

ettiği anlamına gelir.  

Bu limit, sadece orada yer alan şikayetlere ve ilgili anlaşmazlıklara değil, aynı zamanda tahkim prosedürleri 

sonucu alınan kararlara da uygulanacaktır.    

Bir şikayetin kabul edilmesi durumunda, İşletmeci ilgili düzeltmeleri gerçekleştirir. 

Bir şikayetin kabul edilmiş olması, ilgili olduğu piyasa seansının sonucunu değiştirmez.  

6.1.6.7. Gizlilik  

Taraflar, ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca ayrıcalıklı iletişim genel ilkesine uymayı kabul ederler.  

Özellikle, taraflar ticari sırların gizliliğini korumayı ve bunları ister  ücretsiz isterse para karşılığı hiçbir şekilde 

üçüncü taraflara açıklamamayı taahhüt ederler. Taraflardan her biri, diğer tarafın faaliyetleri, ticari politikası, 

sektör stratejisi, yönetim ve organizasyon planları, bilgisayar uygulamaları ve "gizli" ibaresini taşıyan her 

türlü ortam ve genel anlamda finansal, ekonomik, teknik, BT ile ilgili, ticari veya sosyal nitelikteki her türlü 

bilgi ve belge dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer taraftan aldığı veya bu anlaşmanın 

ifası sebebiyle edindiği bilgilerin gizliliğini ve mahiyetlerini korumayı ve bu bilgilerin kullanıcılarını 

belirleyerek, diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın başka hiçbir taraf ile paylaşmamayı kabul eder.  

Ayrıca, tarafların her biri, işbu anlaşmanın ifası sırasında karşı tarafça açıklanan kavramları, fikirleri, bilgi 

birikimini ve teknikleri üçüncü taraflara ifşa etmemeyi taahhüt eder.  

Ancak, tarafların her biri, aşağıdaki bildirimleri yapma hakkına sahiptir:  

 seçtiği hizmet sağlayıcılara veya alt yüklenicilere: karşı taraftan alınan ancak "Hizmet sağlayıcılar 

ve alt yükleniciler" maddesinin hükümlerine tabi olarak hizmetlerinin sunumu için mutlaka gerekli 

olan bilgiler, 

 yetkili mercilere: ilgili kanun veya yönetmelikler ya da Vadeli ve Türev İşlemler Platformu kuralları 

ve düzenlemeleri kapsamında bu mercilerin talep edebilecekleri bilgiler.  

6.1.6.8. Hizmet Ücretleri  

Üye, SPK ve  EPDK tarafından onaylanacak olan aşağıdaki sabit veya değişken ücretleri ve harçları 

İşletmeciye ödemekle yükümlüdür. 

 Giriş Ücreti; 

 Yıllık Ücretler; 
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 İşlem Ücretleri; 

 Yıllık Sistem Lisans Ücretleri; 

 Emir İptal veya Giriş Ücretleri; 

 Cezalar (uygulanmış ise); ve  

 Diğer Masraflar. 

Ücretlerin, masrafların ve cezaların hesaplanma yöntemleri ve miktarları yönetmelik le belirlenir ve aynı 

zamanda İşletmecinin resmi web sitesinde yayınlanır. Miktarlar Türk Lirası olarak ifade edilir. Ücretler,  

masraflar ve cezalar yetkili merci tarafından zaman zaman revize edilebilir.   

Faturalar tanımlanan şekilde ve e-posta yoluyla gönderilir (e-fatura). İlgili tarafın tercihine göre, faturalar 

basılı olarak normal posta yoluyla da gönderilebilir. Faturalar, üzerinde belirtilen ödeme vade tarihinde 

ödenir. Ödeme vade tarihi fatura tarihinden onbeş (15) takvim günü sonrasıdır. Ücretler İşletmeci tarafından 

tahsil edilir.  

Hizmet ücreti kalemlerinin tümü SPK ve EPDK tarafından onaylanır. 

6.1.6.9. Verilerin Yayınlanması ve Kullanılması  

İşletmeci işlem fiyatlarını, günlük uzlaştırma fiyatlarını  ve altta bekleyen işlem hacimlerini elektronik 

ortamda yayınlar. Fiyatların ne şekilde ve hangi kapsamla yayınlanacağı SPK ve EPDK tarafından 

belirlenir. İşletmeci kamuoyunun piyasa faaliyetleri ile ilgili hususlarda yeterli bir şekilde bilgilendirilebilmes i 

amacıyla bilgileri yayınlama yetkisini de haizdir.  

İşletmeci, Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan piyasa verilerinin 

tek sahibidir. Vadeli ve Türev İşlemler Platformundan alınan bilgiler ve veriler, Üye tarafından alım-satım 

ve uzlaştırma bakımından sadece kendi amaçları için kullanılacaktır. Bu verilerin üçüncü taraflara 

aktarılması veya alınan verilerin her türlü ticari kullanımı da dahil olmak üzere işlenmesi, doğal gaz ticareti 

ile ilgili olmadığı sürece İşletmecinin önceden rızası alınmadıkça yasaktır.  

Yasal ve düzenleyici yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla; borsa üyeliği, işbirliklerinin kapsamı, dışarıdan 

hizmet alımı ve dışarıdan hizmet sağlayıcıların görevlendirilmesi ile ilgili olarak İşletmeci verileri ve bilgileri 

paylaşmaya yetkilidir. İşletmeciden dışarıya bilgi ve veri transferi ancak bunun üçüncü taraflarca 

gerçekleştirilen hizmetlerin ifası için gerekli olması ve üçüncü tarafın gizlilik yükümlülüklerine sıkı bir şekilde 

uyacağını taahhüt etmesi halinde mümkündür. Kişisel verilerin açıklanmasına ancak geçerli yasal hükümler 

çerçevesinde izin verilebilir. 
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6.2. Fonksiyonel Tasarım Özelikleri 

 “D6 - Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporunda” açıklandığı gibi,  doğal gaz piyasası yapısı, doğal 

gaz sözleşmelerinin alınıp-satılmasına ve uzlaştırılmasına yönelik bir dizi tezgah üstü piyasa ve borsa 

tabanlı proseslerden oluşmaktadır. Bu yapı aşağıdaki şekilde tekrar gösterilmektedir:  

Şekil 43 Doğal Gaz Piyasasının Genel Görünümü  

 

Bu bölüm Türkiye'de doğal gaz ticaretine özel bir borsa ve Türkiye Doğal Gaz Piyasası için bağımsız bir 

platform olarak Gaz Ticareti Platformunun tasarımınaodaklanmaktadır. Aşağıdaki şekil borsaya ilişkin 

piyasa rollerini, kullanıcı rollerini ve bu bağlamdaki bileşenleri göstermektedir. Aşağıdaki “Şekil 44 Vadeli 

ve Türev İşlemler Platformunun Organizasyonel Yapısına Genel Bakış ”ta Gaz Ticareti Platformu siyah bir 

kutu görünümündedir, yani fonksiyonel olarak ayrıntılandırılmış bileşenler ile daha fazla genişletilmemiştir:  
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Şekil 44 Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun Organizasyonel Yapısına Genel Bakış 

 

 

Şekil 45 Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun İç Yapısı   

 

 

Genel bir yazılım uygulaması olarak, Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun ve ilişkili bileşenlerinin 

aşağıdaki prosesleri uygulaması gerekmektedir: 
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Şekil 46 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Prosesleri 

 

Bu doküman Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemine ilişkin bir yazılım şartnamesinin başlangıç  

noktası olarak kabul edilebileceğinden dolayı, hangi özelliklerin gerekli olduğunu ve hangilerinin opsiyonel 

uzantılar olabileceğini göstermek için yarı resmi bir dil kullanmaktadır:  

 Bu raporda "yapmalıdır” veya “yapacaktır” şekildeki ifadeler kullanıldığında: bu “D11 – Taslak  

Teknik ve Fonksiyonel Tasarım (DTFD)” dokümanının bugünkü perspektifinden bakıldığında açık 

bir gereklilik ifade eder.  

 “Yapar”, “yapabilir” şeklindeki ifadeler kullanıldığında: bu başka bir Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformunun veya sektördeki en iyi uygulamanın normal bir gerekliliğidir. bu “D11 – Taslak Teknik  

ve Fonksiyonel Tasarım (DTFD)” dokümanının hazırlandığı tarih itibariyle Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformu için de geçerli olup olmayacağı belli değildir. “D12 - Nihai Tasarım Özellikleri Raporunda 

" fonksiyonel tasarım özellikleri daha ayrıntılı olarak belirlenecektir.  

Bazı görseller, çeşitli Avrupa doğal gaz üssü işletmecileri tarafından yaygın olarak kullanılan bir gaz ticaret i 

platformu olan Trayport® GlobalVision© BTS/ETS dokümanlarından alınmıştır. Bu görseller Vadeli ve 

Türev İşlemler Platformu ön yüzlerinin nasıl görünebileceği ile ilgili bir fikir vermek amacıyla sunulmuştur.  

6.2.1. Ticarete Konu Olabilecek Ürünlerin Yönetilmesi  

6.2.1.1. Ticarete Konu Olabilecek Ürünler  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu aşağıdaki ürünleri desteklemelidir: 

 Fiziksel gaz ürünleri: 

o Yıllar, mevsimler, üç aylık dönemler, aylar ve muhtemelen haftalar için gaz vadeli ürünleri  

 Finansal ürünler / türev enstrümanlar: (bunlar daha çok uzun vadede desteklenebilir)  

o Endeks bazlı fiyatlanan vadeli ürünleri 

o Opsiyonlar  
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o Spread’ler (zaman, yer, emtia) 

Finansal ürünler fiziksel ürünlere ilişkin işleyen ve likit bir piyasa gerektirdiklerinden dolayı, öncelikle fiziksel 

ürünlere yönelik piyasanın oluşturulması gerekir. 

Ticarete konu olabilecek ürünlerin tanımı esnek olmalıdır ve borsa personeli tarafından yapılmalıdır. Burada 

desteklenen görevler şunlardır:  

 Ardışık ürünlerin tanımlanması. Bunlar atomik ürünü ardışık bir sıralama özelliği ile genişletir; 

örneğin “ay”, “üç ay”, “yıl” gibi teslimat dönemleri ile. 

 Bir ürünün ticarete konu edilebilir bir ürün olarak somutlaştırılması yoluyla gerçek dönemlerin 

tanımlanması; örneğin 2.Ç/2016 dönemi için “Türkiye Gaz Üssü Üç Aylık Vadeli Ürünü”.  

Burada İşletmeci tarafından aşağıdakilerin tanımlanması gerekmektedir:  

o ticarete konu olabilecek ürünlerin ürün kodları ve isimlendirme şemaları  

o ticarete konu olabilecek ürünlerin sona erme tarihleri  

o Ürünlerin standart birimleri (örneğin bir ürünün toplam miktarı için “MWh”) 

Aşağıdaki şekil, kömür, elektrik ve doğal gaza dayalı tipik sıralı ürünleri göstermektedir.  

Şekil 47 Sıralı Ürünlerin Örnekleri (İngilizce) 

 
 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda işlem görebilecek vadeli ürünlerin başlangıç aşaması için 
uygulanabilecek bir aralığı şöyle olmalıdır: 

Tablo 9 Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda Ticarete Konu Olabilecek Ürünler  

Vadeli ve Türev Ürünleri Piyasası  
 Vade - Ay Vade - Çeyrek  Vade - Mevsim /   Vade - Yıl  

 1   |   2   |   3 1   |   2   |   3   |   4 1   |   2   |   3       /      1   |   2 

Gaz ürün türü  Baz Yük 
Teslimat noktası  Türkiye Ulusal Dengeleme Noktası  

Uzlaştırma  Fiziksel Teslimat (Gaz Günü: 07:00 - 07:00) 
İşlem saatleri  09:30 - 17:30  

Fiyat Birimi  TL/MWh 
Asgari Fiyat Değişimi  0,025 TL/MWh 

Asgari İşlem Büyüklüğü  10 
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Fiziksel ürünler tanımlandıktan sonra, İşletmeci spread'ler gibi ilave türev ürünler tanımlayabilir: Avrupa'dak i 

“TTF” ve “German Power” gibi ürünler arası spread'ler tanımlanabilir (bunlar emtialar arası spark-spread'ler 

olarak adlandırılmaktadırlar). Bunlar mevcut atomik ürünleri bir araya getirirler dolayısıyla kombinasyonlar 

olarak da adlandırılırlar. Kullanım kolaylığı için, bölgesel ürünler (örneğin Avrupa'daki TTF, NBP, 

Zeebrugge) de ürün olarak tanımlanmaktadır. Bu bölgesel ürünler salt ürün spread'lerinden başka bir şey 

değildir.  

Standart spread ürünlerin, İşletmeci tarafından bir borsa ürünü haline gelecek şekilde tanımlanması  

gerekmektedir; ancak bunların bir tacir tarafından bireysel ve dinamik olarak da tanımlanması da mümkün 

olmalıdır. Böyle bir spread ürününün ticarete konu olması halinde, tacirin iki işleminin kombinasyonu olarak 

için bir alış ve satış işlemi gerçekleştirilir. 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu, dönemler arası ve ürünler arası sözleşmeleri destekleyebilir. Örnekler:  

 Dönemler Arası: Alış Ocak, Satış Şubat  

 Ürünler Arası: Alış Türk Gazı 2.Ç/2016, Satış Katar Gazı 2.Ç/2016. Bu aynı zamanda bir bölgeler 

arası spread ürünüdür. 

 

6.2.1.2. Üretilmiş Spread'ler ve Legler  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu, emir defterinde altta yatan ürünler için emirler mevcut ise üretilmiş 

spread'e izin verebilir. Buna göre, karşı taraflarca diğer leg ve spread emir olarak sunulmuş ise, sistem bir 

üretilmiş leg da oluşturabilir. 

Aşağıdaki şekil, işlem sisteminin, altta bir örtülü spread oluşturmak için kullandığı iki leg emrini 

göstermektedir. Gaz Ocak/Gaz Nisan emri, leg ürünlerdeki emirlere dayalı olarak otomatik olarak üretilen 

düz bir spread emridir. Bu spread emri ile işlem yapan bir tacir aslında A Üyesi (COMA) tarafından sunulan 

Gaz Ocak 2016 emri ve B Üyesi (COMB) tarafından sunulan Gaz Nisan 2016 emri ile işlem yapmaktadır.  

Şekil 48 2 Legli Emir Örneği (İngilizce) 

 

6.2.1.3. Üretilmiş Leg Emirler 

Aşağıdaki şekil, leg ürünlerden biri için yapılan örtülü bir emir örneğini göstermektedir. Bu örnekte, Vadeli 

ve Türev İşlemler Platformu, A Üyesi (COMA) tarafından sunulan Gaz 1 Ocak -16 emrini ve B Üyesi (COMB) 

tarafından sunulan Gaz 2/Gaz 1 spread emrini kullanarak, emrin sağ tarafında Gaz 2 Ocak-16 emrini 

oluşturmuştur. Bir tacirin üretilen Gaz 2 emri ile işlem yapması ve Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun 

üretilen emirlerle işlem yapılmasını sağlayacak varsayılan davranış ile yapılandırılmış olması halinde,  

aşağıdaki iki işlem gerçekleşir:  

 Gaz 2 emri için işlem yapan tacir, bu emre ilişkin işlemi Gaz 2 / Gaz 1 spread emrini sunan COMB 

taciri ile yapar. 

 Spread emrini sunan COMB taciri, otomatik olarak Gaz 1 Ocak-16 emrini sunan COMA taciri ile 

işlem yapar. 
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Şekil 49 Örtülü Emir Örneği (İngilizce) 

 

6.2.1.4. Trayport GlobalVision için Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Ürünlerinin 

Tanımlanması  

GlobalVision Borsa İşlem Sistemi durumunda, Enstrüman Yönetim aracı, İşletmecinin ürün özelliklerini 

piyasanızın gereksinimlerine uygun şekilde yapılandırarak ticarete konu olabilecek enstrümanları 

yönetmesine olanak tanır. Enstrüman yönetim aracı iki bölümden oluşur: ürün listesi ve ürün özellikleri.  

 

Şekil 50 Enstrüman Yönetimi Grafik Kullanıcı Arayüzü için Trayport Örneği (İngilizce) 

 

Opsiyonlar ve endekse dayalı ürünler, farklı bir ürün tasarımı ile modellenebilecekleri için, Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformu bakımından daha az önemli kabul edilmelidir (yani platformdaki ürün fiyatı 

opsiyonun primine eşittir; endeks tacirler tarafından borsa dışında hesaplanır). PEGAS, CEGH, vs. gibi 

Avrupa'daki birçok Borsa / Ulusal Dengeleme Noktası opsiyon işlemlerini desteklemez. Bunu daha ziyade 

ayrı bir sesli işlem kanalı üzerinden, uzmanlaşmış opsiyon aracıları gerçekleştirir. 

İşletmeci "Mayıs2016" ve "Haziran2016" gibi dönemleri birleştirerek sıralamaları tanımlayabilmelidir.  

Ürün tanımlarının ve organizasyonel verilerin genişletilebilirliği: Vadeli ve Türev İşlemler Platformu bir 

ürünün tanımı bireysel veri kalemleri ile genişletebilmelidir (bu genellikle, örneğin, düzenleyici kurum 

tarafından istenen verileri için gereklidir - standart işlem tanımlama bilgileri (UTI) gibi).  
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Ayrıca, tacirler ve Üyeler ile ilgili veriler de genişletilebilir; örneğin ilave kodların (Avrupa düzenlemeleri 

kapsamındaki ACER kodları gibi) eklenmesi gerekebilir. İşletmecinin ön yüz sistemlerinde her türlü veri için 

ilave veri alanları gösterilmektedir. Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun Uygulama Programlama Arayüzü 

(API) yoluyla da verilere erişilebilmelidir.  Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun Uygulama Programlama 

Arayüzünden (API) veriler alınırken, bu veri alanlarının işlem verilerine / organizasyonel verilere dinamik bir 

şekilde eklenmesi gerekir. 

6.2.1.5. Çoklu Piyasa Alanlarının Desteklenmesi  

Aynı ülke içinde coğrafi olarak geniş bölgelerin bulunması halinde, ulusal piyasanın  iki veya daha fazla 

piyasa alanına bölünmesi ekonomik açıdan avantaj sağlayacaktır. Türkiye'nin doğal gaz piyasası 

tasarımının sonucuna bağlı olarak, ürün tanımları buna göre yapılmalıdır. Almanya doğal gaz piyasası buna 

bir örnek olarak gösterilebilir. Geçmişte 19 piyasa alanının bulunduğu Almanya'da iki piyasa alanı (“NCG – 

Net Connect Germany” ve “Gaspool”) optimal bir durum olarak değerlendirilmiştir. Bu iki bölge Avrupa'dak i 

genel doğal gaz piyasası manzarasındaki bölgesel farklılıkları en iyi şekilde yansıttığından dolayı, bu iki 

piyasa alanının tek bir piyasa alanı altında birleştirilmesi dahi uygun görülmemiştir.  

Ancak, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu perspektifinden bakıldığında, ürün tanımlarının ilgili piyasa 

alanlarını ve ulusal dengeleme noktalarını kapsayacak şekilde ayrıştırılmaları gerekeceğinden dolayı bu 

çok büyük bir sorun oluşturmamaktadır. Örneğin “Aylık Gaz Haziran 2016” ürünü, “Aylık Haz Haziran 2016 

Batı” ve “Aylık Gaz Haziran 2016 Doğu” olarak ayrıştırılabilir. Vadeli ve Türev İşlemler Platformu arz ve 

talepteki veya fiyatlardaki sapmalardan soyutlandığı için,  piyasa alanları aynı Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformunda işlem gören bireysel ürünler yoluyla kapsanabilir. Bu farklılaştırılmış fiyatlama, bir piyasa 

alanına özgü tıkanıklık durumları işe baş edilmesine yardımcı olacaktır.  

6.2.1.6. Emir Yönlendirme ve Emir Defteri Yönetimi  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformundaki tacirler piyasayı görüntülemek ve kendi emirlerini yönetmek için 

görsel bir ön yüz kullanırlar. Böyle bir tacir ön yüzünün aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:  

 Ürünler, ürün bazında piyasa derinliği ve azalan fiyat sırasıyla alış emirleri ve y ükselen fiyat 

sırasıyla satış emirleri ile birlikte emir defteri görünümü.  

 En iyi fiyatlara en yakın alış ve satış emirlerinin miktarlarının gösterilmesi.  

 Zaman sınırına bağlı olarak, yaşlandırılmış emirlerin farklı renkte gösterilmesi (“fiyat yaşlandırma”), .  

 Faaliyet Kaydı: İşlemciler piyasa olaylarını (emirler, işlemler) fiyatları, miktarları ve zaman 

damgaları ile birlikte görebilmelidir. Piyasa olayları ürün bazında seçilebilmelidir. Karşı taraf içeren 

işlemler için, karşı taraf bilgileri de ilave olarak gösterilmelidir. 

 İşlemciler, piyasa fiyatındaki artışlardan, düşüşlerden veya hareketsizlikten ve son işlem yapılan 

emrin bir alış mı yoksa satış emri mi olduğundan haberdar edilebilecek şekilde, piyasa 

hareketlerinin  gösterilmesi. 

 Piyasa derinliği her bir ürün için genişletilebilmelidir. Alış ve satış teklifleri için en iyi fiyatlar 

daraltılmış şekilde görülebilmelidir. 

 Fiyat hareketleri, tacirler emir defterinde alış ve satış teklifleri için fiyatlardaki  artışları veya 

düşüşleri görebilecek şekilde gösterilmelidir. 

 İşlemciler, ekrana tıklayarak veya fareyi üzerine getirerek emir bazında ilave bilgiler alabilmelidir.  

(emir geçmişi, emir tipi, vs.). Eğer ilgili ürün için bir açıklama yapılandırılmış ise, bu ürün açıklaması 

da ilave olarak gösterilmelidir. (örneğin işlem koşulları ve hükümleri).  

 “Piyasaya katıl” fonksiyonu, seçilen emir verilerine dayalı olarak bir emir girilebilmesi için kolaylık 

sağlayacak bir fonksiyondur; örneğin  tacir bir emir seçer, emir verilerini ayarlar ve “al” ya da “sat” 

tuşuna basar. 
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 Emir veren karşı tarafların kimlik bilgileri işlem gerçekleştirildikten sonra gösterilmez veya 

bildirilmez. 

 Sohbet hizmeti: opsiyonel olarak, tacirler iletişim için açık veya özel bir sohbet odasını kullanabilir.  

Bu sohbet tacirler ile İşletmeci arasında iletişim ile sınırlı tutulabilir.  

 Haber hizmeti: İşlemciler Borsa ön yüzü yoluyla manüel olarak girilen haber mesajları 

yayınlayabilir.  

Şekil 51 Ürünlere ve Emir Durumlarına Göre Yapılandırılan GlovalVision Emir Defteri (İngilizce) 

 

 

Şekil 52 Seçilen Ürünler için GlobalVision Piyasa Derinliği Görünümü  (İngilizce) 

 

6.2.1.6.1. Emirlere ilişkin Veri Kalemleri  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu aşağıdaki emir verisi alanlarını desteklemelidir:  

 Emrin ilişkili olduğu sözleşmenin tanımlayıcı bilgileri. 

 İşlemcinin (emri veren kişinin) kimlik bilgileri 

 Üyenin kimlik bilgileri  

 Alış/Satış göstergesi  

 Miktar 

 Fiyat 

 Emir Türü (aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır) 

 Birim alanı  

 Emrin verildiği tarih ve saat  

 Emir tanımlama kodu  

6.2.1.6.2. Emir Görünürlüğü ve İzinler  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu için aşağıdaki politikalar uygulanır:  
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 Her bir İşlemci, o İşlemci ile ilgili olarak başka İşlemciler tarafından verilen emirlerin tüm ayrıntılarını 

görebilmelidir.  

 Her bir İşlemci, hesabı "Salt Okunur" olmadığı sürece Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda emir 

verebilmelidir. 

 Her bir İşlemci, o İşlemcinin Üyesi için başka İşlemciler tarafından verilen emirleri güncelleyebilmeli 

veya silebilmelidir.  

 Emirler diğer karşı taraflarca isimsiz olarak görülebilmelidir. 

6.2.1.6.3. Emir Fiyat Aralığının Geçerliliğinin Onaylanması  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu, Üyelerin fiyatı gün boyunca önceden belirlenen bir yüzdesel orandan 

fazla farklılık gösteren emirler vermelerini önlemelidir. Eğer bir tacir belirlenen aralığın dışında bir emir 

ekleme girişiminde bulunursa, kullanıcı yeniden emir girişinden önce ön yüzde bir uyarı mesajı alır. Emir 

geçerliliği doğrulama, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu yönetiminde ürün bazında yapılandırılmalıdır.  

İşletmeci emir geçerliliği doğrulama fiyatını güncellediğinde, piyasada mevcut olan ve izin verilen aralığın 

dışında kalan emirler sistem tarafından durdurulur. 

Desteklenen Vadeli ve Türev İşlemler Platformu emir türleri: 

 Kalanı İptal Et: Mevcut olan miktar kadar gerçekleştirilip kalanı iptal edilecek emir. Bir Kalanı İptal 

Etemri sunulduğunda, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu mümkün olduğunca talep edilen miktar 

kadar işlem yapmaya çalışır. Toplam emir miktarını karşılayacak kadar yeterli miktar mevcut  

değilse,  Vadeli ve Türev İşlemler Platformu emri kısmen gerçekleştirir ve kalanını iptal eder.  

 Gerçekleşmezse İptal Et: Eğer tamamı gerçekleştirilemeyecek ise, iptal edilecek emir. Bir 

Gerçekleşmezse İptal Etemri sunulduğunda, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu toplam talep edilen 

miktar kadar işlem yapmayı dener. Eğer talep edilen miktar mevcut değilse, emir iptal edilir ve hiçbir 

işlem gerçekleşmez.  

 Piyasa Emri: Bir emtiayı mümkün olan en kısa sürede piyasa fiyatı üzerinden alma veya satma 

emridir. Bir piyasa emri sunulduğunda, emir için bir fiyat değeri belirlenmez. Piyasanın diğer 

tarafındaki mevcut emirlere bağlı olarak, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu otomatik olarak 

mümkün olduğunca emir miktarı kadar işlem yapar. Sunulduktan sonra Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformu emri otomatik olarak düşürür. 

 Dur Emri (Sınırlı Emir olarak da bilinir): Bir emtiayı piyasa değeri belirli bir noktaya ulaştığında 

alma veya satma emridir. Bir Dur Emri verildiğinde, emrin aktivasyon fiyatı ve fiyat değeri belirlenir.  

Emir verildiğinde, başlangıçta işlem yapılamaz niteliktedir ve sadece emri veren tarafından 

görülebilir. Aktivasyon fiyatı üzerinden veya aktivasyon fiyatından daha kötü bir fiyat üzerinden bir 

işlem gerçekleşinceye kadar emir bu durumda kalır.  

 Aktivasyon fiyatı üzerinden bir işlem gerçekleşir gerçekleşmez, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu 

belirlenen fiyat değeri üzerinden emri kesinleştirir. Emir işleme dönüşünceye, iptal edilinceye, 

silininceye veya süresi sona erinceye kadar artık piyasada normal bir kesin emir olarak kalacaktır 

 Rezerv Emirler / gizli miktar: Burada emir hacminin sadece bir kısmı açık bir şekilde görünür, geri 

kalanı gizlenir. Açık miktarlar işlem görürken, kalan miktarlar da dilimler halinde sunulur.  

 Sepet işlemler: İşlemciler kendi ürün kombinasyonlarını belirleyebildiklerinden dolayı emir 

türlerinin üzerindedirler. Bir sepet emri ya içeriğindeki tüm ürünler için gerçekleştirilir ya da hiç 

gerçekleştirilmez. Alternatif olarak, kademeli gerçekleştirme emirleri için parametreler belirlenebilir.   

Gizli miktarlar ile ilgili olarak, aşağıdaki kurallar uygulanır: 

 Tacirler kesin emirleri sunarken gizli miktarı dahil edebilirler.  
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 İhalelerde gizli miktar davranışı ile ilgili olarak, açık miktar bir ihale sırasında tamamen eşleştirilmiş 

ise, sistem  gizli miktarlı emirleri tutar; yani gizli miktar ihale dışı bırakılır.  

 

6.2.1.6.4. Emirleri Türe / Vadeye / Mülkiyete Göre Olası Renklendirilmesi  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi daha fazla kullanışlılık için emirlerin renk kodlamasını 

desteklemelidir. İşletmeci renklendirmeyi alternatif bir şekilde yapılandırabilir:  

Şekil 53 Emir Türleri  

 
Emir Türü  

 
Açıklama 

Önerilen 
Varsayılan 

Renk  
 

Kesin 

Kesin f iyat, Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda, tacirin f iyatının ekranda bir karşı taraf ile 
etkileşim içine girmesini istediğini gösteren tek f iyat durumudur. Kesin f iyatlar  tüm Vadeli 
ve Türev İşlemler Platformu kullanıcıları tarafından görülebilir (izinlere tabi olarak).  

Kırmızı 

Kesin (işlem 
yapılamaz) 

İşlem yapılamaz nitelikteki kesin f iyatlar (genellikle Üyeler f iyatın sahibi olan karşı taraf ile 

bir işlem anlaşmasına sahip olmadığı için). 

Pembe 

Durdurulmuş  
Durdurulmuş f iyatlar hiç kimse tarafından ticarete konu edilemez. Sadece İşletmeci ve 
f iyatın sahibi olan kuruluşa ait İşlemciler  tarafından görülebilirler. Başka kuruluşların 
işlemcileri tarafından görülemezler.  

Gri 

Gösterge 
Niteliğinde  

Gösterge niteliğindeki f iyatlar, bir kişinin belirli bir f iyat etrafında müzakereye açık olduğunu 

gösterir. Gösterge niteliğindeki f iyatlar ticarete konu edilemez.  

Siyah 

Referans  
Referans f iyatlar piyasaya f iyat bilgisi sunmak için kullanılabilir (kapanış f iyatları ve mevcut 
döviz kurları gibi). Referans f iyatlar ticarete konu edilemez.  Sadece aracı kullanıcılar 
referans f iyatlar sunabilir.  

Yeşil  

Örtülü  

Örtülü f iyatlar, piyasaya sunulan diğer f iyatlara dayalı olarak, Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformu tarafından otomatik olarak oluşturulurlar (örneğin, ürünler arası ve dönemler 
arası spread'ler, ve kombinasyonlar). Dört tür örtülü f iyat mevcuttur.  

Daha sonra 

belirlenecek  

Örtülü  (işlem 

yapılabilir) 

İşlem yapılabilir örtülü f iyatlar.  Daha sonra 
belirlenecek 

Örtülü (işlem 
yapılamaz) 

İşlem yapılamaz örtülü f iyatlar. Bu tip f iyat, oluşan tüm fiyatlar için karşı taraf onayı yoksa 

veya oluşan f iyatlardaki değişen miktarlar işleme izin vermiyorsa oluşturulabilir.  

Daha sonra 

belirlenecek 

Örtülü 
(bilinmeyen) 

İşlem yapılabilir olup olmadığı bilinmeyen örtülü f iyatlar. Fiyatın ticarete konu olup 
olamayacağı f iyat için işlem yapma girişiminize kadar belli olmadığı için, bu tür f iyat bir leg 
ürün içerisinde örtülü f iyat oluşturulduğunda görünür.  

Daha sonra 
belirlenecek 

Örtülü 

(gösterge 
niteliğinde) 

Gösterge niteliğindeki örtülü f iyatlar. Bu f iyatlar, hesaplama içinde birden fazla kez 

kullanılan bir f iyattan üretilir. Bu tip bir f iyat ticarete konu olamaz.  

Daha sonra 

belirlenecek 

Kendi 

fiyatlarınız 

Kendi f iyatlarınız (ve bir İşlemcinin kendi kuruluşuna ait f iyatlar) varsayılan ayar olarak yeşil 
bire arka plan ile vurgulanır.  

Yeşil arka 
plan  

 

Emirlerin renklendirilmesi İşletmeci tarafından yapılandırılabilir olmalıdır.  

Aşağıdaki emir sona erme türleri olağandır ve desteklenmelidir:  

 Tarihe Kadar  

 Gün için  

 İptal Edilinceye Kadar  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu için,  başlangıçta “Gün için iyi” yeterli olacaktır. Elbette mesai saatleri 

sonuna kadar herhangi bir zamanda emir iptal etme olanağı da olmalıdır.  

Yapılandırılabilir Emir Defteri Ön Yüzü aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:   

 İşlemciler ayrı piyasalardaki fiyat hareketlerini entegre bir ekranda görebilecek şekilde,  ön yüz 

birden fazla platform için kişiselleştirilebilir olmalıdır.   

 İşlemciler farklı platformlardaki görüntüleri yapılandırabilmeli ve bunları tercih ettikleri yerleşim 

planına göre görsel olarak düzenleyebilmelidir.  
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 Endeks kuruluşlarından gelen veri yayınları bireysel emir defteri görünümü ile entegre olmalıdır.  

 Kullanıcılar emir defteri ön yüzlerinde bireysel olarak kişiselleştirilmiş çalışma kitaplarını 

tanımlayabilmelidir (ürünler ve spesifik görüntüleme seçenekleri için). 

 GUI kısayolları yoluyla emirleri herhangi bir zamanda geri çekmek veya silmek mümkün olmalıdır.  

 “Ekran Yoluyla Emir”: Gösterilen miktara kadar olan miktarlar için uygun, etkin ve güvenli bir şekilde 

sağlanmalıdır. Bu durumda, en iyi fiyatı emir defterinde tıklamak mümkün olacaktır (aslında daha 

çok bir aracı fonksiyonudur). 

 Emir butonu, emirleri girerken “alış” emirlerini “satış” emirlerinden görsel olarak ayrıştırmalıdır.  

İşletmeci tarafından bu şekilde yapılandırılması halinde bir uyarı adımı / uyarı metni gösterilebilir.  

 Her bir tacir varsayılan bir işlem hesabı için yapılandırılmıştır. Ancak, emirler ayrı bir işlem hesabı 

adına da gerçekleştirilebilir. Bu durumda, tacir yetkilendirilmesinin buna göre yapılandırılması 

gerekir.  

 Miktar işlemlerinin desteklenmesi: gerekli miktarın halihazırda emir defterinde bulunan tek bir emir 

ile eşleştirilememesi halinde, gerekli miktara ulaşılıncaya kadar ilave emirler dikkate alınır.  

 Gizli miktarlarla hacim birleştirme işlemleri: mevcut bir emrin gizli bir miktarı olabilir. Dolayısıyla, bir 

hacim birleştirme işlemi açık miktarı aşabilir ve talep edilen miktar tamamlanıncaya kadar mevcut  

miktar kadar gerçekleştirilecektir.  

Canlı döngü yönetimi için, Emir Defteri Ön Yüzü aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:  

 Bir açılır menü kullanılarak emirlerin iptal edilmesi veya güncellenmesi kolaylıkla 

gerçekleştirilebilmelidir  

 Emir güncelleme sırasında aşağıdakiler değiştirilebilir:  

o fiyat,  

o miktar,  

o hesap,  

o emir türü,  

o gizli miktar. 

Genişletilmiş emir verme modu: Sepet İşlem. Bir işlem sepeti birçok alışveriş web sitesinde bulunan ve 

müşterilerin web sitesine göz atarken almak istedikleri ürünleri biriktirdikleri ve daha sonra hepsini tek bir 

işlem ile satın alabildikleri alışveriş sepeti özelliğine benzer. İşlem sepeti, tacirlerin bunu Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformu ön yüzündeki herhangi bir yerden emirlerle gerçekleştirmesine olanak tanımalıdır;  

örneğin farklı ürünlerden ve piyasalardan. İşlem taahhüdünde bulunduktan sonra, gerçekleştirme sistemi 

tüm emirleri tek bir işlem olarak gerçekleştirir. 

Varsayılan ayar olarak, sepete eklenen emirlerin bir bölümü için, örneğin başka biri o emirle işlem yaptığı  

için işlem yapılamaz ise, gerçekleştirme sistemi emirlerin hiçbiri için işlem yapmaz. İşlemci, tercih eders e,  

emirler bağımsız olarak gerçekleştirilebilecek şekilde ayar yapabilir. Bu durumda, gerçekleştirme sistemi, 

tüm sepetin işlem için işlem yapmanın mümkün olmadığına bakılmaksızın, gerçekleştirebildiği emirleri 

gerçekleştirir. 

Bir tacirin her bir emir için ayrı ayrı işlem yaparken harcadığı zaman zarfında emirlerden birini (ve 

muhtemelen emir kombinasyonu için işlem yapma avantajını) kaybetme  riskini azalttığından dolayı, sepet 

olanağının kullanılması her bir emrin tek tek manüel olarak gerçekleştirilmesinden çok daha iyidir. 

Ayrıca tacirler Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda ürün sepetlerini bireysel olarak tanımlayabilmelidir.  
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Bazı sistem sağlayıcılar tacirlerin ilgili piyasaları bileşik bir şekilde görüntülemelerine olanak tanıyan bazı 

işlem sistemleri sunmaktadırlar (bakınız örneğin Trayport’un "Trading Gateway" sistemi). Bu şekilde, aracı 

ve borsa ekranları aynı ön yüz emir defteri görüntüsünde birleştirilmektedir. İşlemcilerin yine de bir emrin 

yönlendirileceği yeri seçmeleri gerekmektedir. Emir verildikten sonra, "Trading Gateway" sistemini kullanan 

tüm tacirler tarafından görülebilmektedir. Ancak, sepet işlemleri farklı yerler arasında  çalışamazlar.  

6.2.1.7. İşlemin Gerçekleştirilmesi  

Özellikle başlangıç sürecinde piyasa likiditesi Vadeli ve Türev İşlemler Platformu için kilit önem taşıdığından 

dolayı,  uygun bir fiyat bulma mekanizması oluşturmak amacıyla bir işlem gününün saatleri sırasındak i 

gerçekleştirme rejimini değiştirmek gerekebilir. Bazı başka borsalar daha yüksek bir fiyat bulma verimliliği 

için açılış veya kapanış ihalelerinden, hatta öğle ihalelerinden yararlanmaktadır.  

Dolayısıyla, Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun gerçekleştirme motoru aşağıdaki özellikleri 

desteklemelidir:  

 Piyasa kurallarının İşletmeci tarafından yönetilmesi; örneğin sürekli işlemden ("otomatik fiyat 

eşleştirme") ihaleye veya ihaleden sürekli işleme manüel veya otomatik / programlı geçiş.  

 Eşleştirme motorunun programlanması için Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Uygulama 

Programlama Arayüzü (API) kullanılmalıdır. 

 Ayrıca bir harici kontrol uygulaması API yoluyla eşleştirme motorunu programlayabilmelidir.  

 Ayrıca belirli bir ürün için piyasa denetleme yoluyla "talep üzerine" manüel olarak ihaleler 

gerçekleştirilebilmelidir. 

 Bir ihale başlamadan önce, “ön emir” aşaması başlatılır. Bu aşamada, alış ve satış emirleri 

durdurulur (yani emir defterinde tüm tacirler tarafından görülebilirler ancak eşleştirilmezler – sürekli 

işlem modunda eşleştirilebilir olsalar bile). İhale başladığında, tüm eşleşen emirlere aynı anda 

işlem görür. Ön emir aşamasında tacirler emir verebilirler, emirlerini değiştirebilirler ve iptal 

edebilirler. İhale politikaları aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.  

İşletmeci farklı ihale algoritmaları arasından seçim yapabilmelidir. Her bir algoritma, ihale fiyatını, Azami 

Gerçekleştirilebilir Hacim (AGH) ihale sırasında eşleşecek şekilde belirler. AGH gerçekleşecek şekilde 

birden fazla olası ihale fiyatının olduğu durumlarda, algoritmalar farklılaşır:  

 Asgari Fazla algoritması, fazlayı en aza indirecek ihale fiyatını seçer. 

 Azami Fiyat algoritması AGH'nin gerçekleşebilmesi için en yüksek fiyatı seçer.  

 Asgari Fiyat algoritması AGH'nin gerçekleşebilmesi için asgari fiyatı seçer.  

Likidite seanslarının kullanımı: Bir Borsa İşletmecisi likidite seansları tanımlayabilir veya bunları dinamik bir 

şekilde başlatabilir. Bu seanslar aktif olduklarında ekstra hacmin eklenmesine ve sabit bir fiyat etrafında 

eşleştirilmesine olanak tanır. Burada farklı modlar mümkündür:  

 JTT (“işleme katıl”) modunda, bir JTT seansını otomatik olarak başlatan seçilen bir işlem ile fiyat 

noktası belirlenir,  

 Eşleştirme seansı ise İşletmeci tarafından manuel olarak başlatılır ve fiyat ile seans zamanı 

İşletmeci tarafından belirlenir.  

JTT ve eşleştirme seansları herhangi bir piyasa için kullanılabilir; ancak JTT'nin aksine, eşleştirme 

seansının kullanılabilmesi için bir ürünün önceden yapılandırılması gerekmez.  

6.2.1.7.1. İhale Zamanını Yönetimi  

İşletmeci her gün ihalenin gerçekleştirileceği rastgele bir zamanı seçebilmelidir. Bu zaman tacirlere 

açıklanmaz. Eğer İşletmeci bir T zamanı ve x saniye randomizasyon süresi belirlerse;  

 Görüntülenen zaman T'dir 
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 Gerçek zaman ise T-x ve T+x (dahil) arasıdır (tacirlere açıklanmaz, sadece Yönetici tarafından 

görülebilir) 

Örneğin, İşletmeci ihale zamanı 17:00:00 olarak görüntülenen ancak gerçekleşme zamanı farklı olabilecek 

bir piyasa olayı oluşturursa, İşletmeci 5 saniyelik bir randomizasyon süresi belirleyebilir. Yani, piyasa 

gerçekte 16:59:55 ile 17:00:05 arasında herhangi bir zamanda açılabilir. Kesin zamana ili şkin bilgi sadece 

İşletmeci üzerinden görülebilir.  

İşletmeci Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Uygulama Programlama Arayüzü (API) üzerinden 

görüntülenen zamanı ve gerçek zamanı doğrudan belirleyebilmelidir.  

İşletmeci ayrıca ihale randomizasyon olmaksızın belirli bir zamanda gerçekleşecek şekilde konfigürasyon 

yapabilmelidir. 

 

6.2.1.7.2. İşlem Seansları için Tipik Programlama  

Sürekli işlem, bir borsadaki temel işlem şeklidir. Ancak, İşletmeci bir enstrüman veya tüm piyasalar için 

likidite veya fiyat oluşturmaya ihtiyaç duyuluyorsa emir eşleştirme motorunu durdurabilmelidir. Türkiye 

Doğal gaz Piyasasına hangi yaklaşımın en uygun olacağı daha ayrıntılı olarak analiz edilmelidir ve piyasalar 

gelişirken programlama ilkeleri uyarlanabilmelidir. Bu sebeple, Avrupa'daki diğer doğal gaz borsalarının 

uygulamalarına dayalı olarak tipik bir program şablonu aşağıda açıklanmaktadır:  

İşlem günü bir açılış öncesi seans ile başlatılır.  

 Açılış Öncesi Seans sırasında: (opsiyonel) 

o İşlemciler emir verebilirler, emirlerini değiştirebilirler veya geri çekebilirler. 

o Seans sonuna kadar emirler eşleştirilmez. 

o Açılış Öncesi Seans sonunda, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi azami 
gerçekleştirilebilir hacim eşleştirilecek şekilde bir ihale fiyatı belirleyerek verilen emirleri 
eşleştirir. Tüm emirler fiyat-zaman önceliğine göre eşleştirilir; ihale fiyatı üzerinden işlem 

görürler. Bu ihale opsiyoneldir, İşletmeci doğrudan sürekli işlem seansına geçmeyi tercih 
edebilir. 

o Sistem, Açılış Fiyatını İhale Fiyatına ayarlar.  

 Sürekli işlem seansı (opsiyonel): 

o İşlemciler emir verebilirler, emirlerini değiştirebilirler veya geri çekebilirler..  

o Piyasanın diğer tarafından bir emir mevcut olur olmaz emirler eşleşir (otomatik eşleştirme).  

o Bir eşleştirmenin işlem fiyatı, iki eşleşen emirden daha eski olanının fiyatıdır. 

 Durdurma Seansı. Durdurma seansı açılış öncesi seans ile aynı kurallara tabidir, ancak işlem 

saatleri sırasında herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilir.  

o İşlemciler emir verebilirler. 

o Seans sonuna kadar emirler eşleştirilmez. 

o Durdurma seansının sonunda, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu azami gerçekleştirilebilir 

hacim algoritmasını kullanarak bir ihale düzenler.  

o İşletmeci tarafından aksi belirlenmediği sürece (örneğin eğer işlemin normal işlem seansını 

sonuna yakın bir zamanda durdurulması halinde, İşletmeci normal işlem seansını yarım 
saat uzatmaya karar verebilir), seans tekrar o zaman için programlanan normal işlem 
aşamasına döner. 
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o Durdurmanın özelliğine bağlı olarak, emirlerin duyuru yayınlandıktan sonra tasfiye edilmesi 
gerekebilir.  Bu İşletmecinin takdirinde olacaktır. Emirler tasfiye edildiğinde sistem yoluyla 
tacirlere bildirim yapılması gerekir. Alternatif olarak, İşletmeci bir ihale ile piyasayı yeniden 

başlatmayı tercih edebilir.  

 Piyasanın Kapatılması. İşletmeci bu yönde karar verdiğinde piyasa kapatılır ve hiçbir işlem 

yapılamaz. 

İşletmeci, standart bir Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi fonksiyonu yoluyla veya Vadeli ve 

Türev İşlemler Platformu Uygulama Programlama Arayüzü (API) yoluyla yukarıda belirtilen seansların 

başlangıç ve sona erme zamanlarını programlama olanağına sahip olmalıdır.  

Tipik gerçekleştirme sistemleri iki tür otomatik fiyat eşleştirmesini destekler. Bunlardan hangisinin 

kullanılacağına bağlı olarak, emirler eşleştirilirken gizli miktarlar dikkate alınabilir veya alınmayabilir:  

 Standart otomatik eşleştirmede, sistemler fiyatların otomatik olarak eşleştirilip eşleştirilmeyeceğini 

belirlerken gizli miktarları dikkate almazlar. Bu bazı durumlarda emirlerin otomatik olarak işlem 

görmesini engelleyebilir. Örneğin, eğer iki fiyat eşleşiyor ancak bunlardan birisi "Yap Hep Ya Hiç" 

olarak ayarlanmışsa ve diğeri gizli miktar içeriyorsa,  "Ya Hep Ya Hiç"" miktarı ile eşleşmek için 

gizli miktarın bir kısmına ihtiyaç duyulması halinde bu iki emir işlem görmez. Bu emirlerin otomatik 

olarak işlem görebilmesi için, "Ya Hep Ya Hiç" emrinin ihtiyaç duyduğu miktar piyasanın diğer 

tarafındaki emrin açık miktarı ile eşleştirilebilmelidir.  

 Fiyat Öncelikli FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) otomatik eşleştirme olarak adlandırılan diğer otomatik 

eşleştirme türü, emirleri eşleştirirken gizli miktarı dikkate alır. Eğer bu tip otomatik eşleştirme 

kullanılmıyorsa, gizli miktarlı eşleşen emirler olduğunda gizli miktar açık miktardan önce dikkate 

alınır.  

Genel olarak, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu, emir eşleştirmesinin nasıl yapıldığına, yani böyle bir 

eşleştirme için fiyatların, miktarların ve gizli miktarların nasıl kullanıldığına ilişkin yayınlanmış bir algoritma 

kullanmalıdır.  

Eğer belirli bir sistem otomatik eşleştirme kullanıyorsa, tacirler işlem ön yüzleri yoluyla hangi tip 

eşleştirmenin kullanıldığını görebilirler: eğer gizli miktarlı bir emir verebiliyorlar ancak buna karşılık gelen 

bir gizli miktar delta değeri belirleyemiyorlarsa, borsa sistemi Fiyat Öncelikli FIFO otomatik eşleştirme tipini  

kullanıyor demektir. Çünkü Fiyat Öncelikli FIFO otomatik eşleştirme, gizli miktar delta değerlerini 

desteklemez. Gizli miktar delta değeri, gizli miktarın bir bölümü piyasaya gösterildiğinde emrin fiyat 

değerinin kötüleşmesini sağlar. Fiyat Öncelikli FIFO otomatik eşleştirmede, gizli miktar piyasaya 

gösterildiğinde emrin fiyat değeri aynı kalır (ve ilave olarak gizli miktarlarının bir bölümü işlem gördüğünde 

emirler piyasa pozisyonlarını kaybetmezler ).  

İhale algoritmaları, ihaleyi gerçekleştirirken emirlerin gizli miktar bölümlerini dikkate almamalıdır.  

hesaplamalar için sadece açık miktar kullanılır. Eğer bir emir gizli miktar içeriyorsa, sadece açık miktarı 

işlem görür. Sistem ihale modundan sürekli işlem moduna geçtiğinde, emir miktarlarını gizli miktarlar ile 

yenilemelidir. 

Bir işlem emri gerçekleştirildikten sonra, İşlemciye aşağıdaki işlem bilgileri sunulmalıdır:  

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformundaki işlem tanımlama kodu  

 Ürün (örneğin, Türk Gaz, Ekim-2016) 

 Fiyat 

 Miktar 

 Hisse Fiyatı  

 İşlem Tarihi ve Saati  

 İşlem Hesabı   
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İşlem Görünürlüğü ve İzinleri. Bir İşlemci kendisinin taraf olduğu bir işlemde her iki karşı tarafını 

görememelidir. Ayrıca, işlemin bire tarafı olmayan bir İşlemci hiçbir karşı taraf bilgisi görememelid ir. Vadeli 

ve Türev İşlemler Platformu, işlemler tamamen isimsiz olacak şekilde ürün yönetimi bakımından ürün 

bazında yapılandırılmalıdır.  

İşlemciler için kolaylık sağlayacak diğer Vadeli ve Türev İşlemler Platformu fonksiyonları: 

 Tüm emirlerin bir ekrandan geri çekilmesi için geri sayım süre ölçeri kullanma  

 Seçilen emirler için fiyat arttırma veya düşürme  

 Fiyat Daraltma veya Genişletme : İşlemcilerin sistemde hem alış hem de satış tarafından 

emirlerinin olması halinde, İşlemciler değiştirmek istediklerini seçerek ve  ilgili Piyasa Yapıcısı 

butonuna tıklayarak bu fiyatlar arasındaki farkı daraltmak veya genişletmek için Emir Defterini 

kullanabilirler. 

 Piyasayı Üstlenme. Bu emir defterindeki tüm emirler için, emir verilen miktar dolduruluncaya kadar 

fiyatları üzerinden alış veya satış yapmaya yönelik bir kısayol fonksiyonudur.  

 Piyasaya Katılma . Bu fonksiyon seçilen ürün ve seçilen dönem için piyasada halihazırda mevcut  

olan bir emre benzer bir emir girmek için hızlı bir yol sağlar. Bu seçenek halihazırda doldurulmuş 

olan emirden alınan fiyat değeriyle ve diğer tüm emir ayarları için seçilen varsayılan değerlerle bir 

emir giriş penceresi açar (miktar ve ilave nitelikler gibi). Yapılması gereken tek şey gerektiğinde 

emir ayarlarını düzenlemek ve piyasaya sunmaktır. 

 Piyasayı Eşleştir: Yeni emrin, piyasanın tacirin tıkladığının ters tarafına varsayılan olarak 

kaydedilmesi dışında, piyasaya katıl fonksiyonu ile aynı şekilde çalışır.  

 Piyasa Derinliği. İşlemciler seçilen bir ürüne ilişkin alış ve satış emirlerinin ayrıntılarını görebilmek 

için bir ekranın belirli bölümlerini genişletebilir.  

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu emirlerin  ömürleri boyunca görsel olarak takip 

edilebilmelerine  ve iptal edilen veya güncellenen emirler ile ilgili geçmiş bilgilerinin görülmes ine 

izin vermelidir. 

 Dinamik Excel Verileri Çıkartma : İşlemcilerin altta yatan Vadeli ve Türev İşlemler Platformu 

fiyatları değiştiğinde yerel hesaplamaların otomatik olarak güncellenebilmesi için Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformu  ile bir Excel ön yüzü arasında dinamik bir veri bağlantısı kurabilmeleri faydalı 

olacaktır. 

 Ekranda gezinme ve emirlerin yönetilmesi için klavye kısayolları ile tacirlere ve İşletmeciye yönelik 

özel kısayollar desteklenmelidir. 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu, görsel bir ön yüz yoluyla, toplulaştırılmış piyasa derinliğinin gerçek 

zamanlı olarak yayınlanmasını desteklemelidir. Vadeli ve Türev İşlemler Platformu kesinleşmiş işlem 

yayınlarını desteklemelidir, yani  her bir Üyenin gerçekleştirdiği işlemleri görüntülemesi mümkün olmalıdır. 

İşlem İstatistikleri. Sistem her bir ürün için aşağıdaki istatistikleri hesaplar ve ön yüz ekranında görüntüler:  

 Son İşlem Fiyatı ve Hacmi  

 Fiyat Değişimi (son iki işlem arasındaki fiyat farkı) 

 Bugünkü En Yüksek Fiyat  

 Bugünkü En Düşük Fiyat  

 Son İşlem Zamanı  

 Bugünkü Toplam İşlem Sayısı  

 Bugünkü Toplam İşlem Hacmi  
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 VWAP (hacme göre ağırlıklandırılmış ortalama fiyat) 

Aşağıdaki şekil Vadeli ve Türev İşlemler Platformu emir giriş ekranının nasıl görünebileceğini 
göstermektedir. Trayport GlobalVision ETS ürününe dayanmaktadır: 

 

 

Şekil 54 GlobalVision Emir Giriş Aracı  (İngilizce) 

 

Globalvision İşlem Editörü 

İşlem Editörü, GlobalVision'da, borsa sisteminde gerçekleştirilen işlemlerin özet bir görünümünü sunmak 

için kullanılmaktadır. İşletmecinin aşağıdaki görevleri yerine getirmesini sağlar:  

 Mevcut İşlemler: halihazırda sistemde olan işlemleri gösterir. Varsayılan ayar olarak, liste belirli 

bir limite kadar olan tüm işlemleri gösterilecek şekilde filtrelenmiştir: İşletmeci ayrıc a sadece 

bugüne ait işlemleri veya sadece belirli bir aralıktaki işlemleri görebilecek şekilde görünümü 

filtreleyebilir. 

 Bekleyen İşlemler: teyit edilmesi gereken işlemleri (örneğin sesli olarak gerçekleştirilen işlemler) 

veya müzakere aşamasındaki işlemleri gösterir. Blok işlemler vurgulanır. 

 Silinen İşlemler: silinmiş olan işlemleri gösterir. 

Aşağıda İşlem Editörü penceresinin bir örneği görülmektedir:  
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Şekil 55 GlobalVision İşlem Editörü (İngilizce) 

 

6.2.1.8. İşlem Motorları  

Her ürün, o ürünün nasıl işlem göreceğine ilişkin belirli kuralları tanımlayan bir işlem motoru ile ilişkilendirilir. 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu birçok farklı piyasa ve işlem ortamı için uygun olacak şekilde 

tasarlanmalıdır. Farklı piyasaların kendilerine özgü gereksinimlerine cevap verebilmek için farklı işlem 

motorları mevcuttur. 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sisteminin daha iyi ölçeklendirilebilmesi için,  İşletmeci herhangi 

bir işlem motorunun birden fazla örneğini oluşturabilir. Bir işlem motorunun birden fazla örneği sunucuda 

ayrı ayrı yer alır ve performans iyileştirmeleri sağlayabilir. Performans iyileşmesi her bir işlem motorunun 

veri tabanına kendi özel senkron bağlantısına sahip olması sayesinde gerçekleşir. Performans iyileşmesi, 

otomatik emir eşleştirme özelliğini kullanan piyasalarda özellikle belirgindir (çünkü otomatik olarak 

eşleştirilen işlemlerin veri tabanında tamamlanması uzun zaman alır).  

İşlem motoru örneklerinin sayısının arttırılması bir yandan genel giderlerin asgari seviyede tutulmasını 

sağlarken, aynı zamanda önemli performans iyileşmeleri de sağlayabilir (ancak gömülü spread hesaplama 

fonksiyonu gibi özellikler birden fazla işlem motorunda çalışmayabileceğinden dolayı fonksiyonel bir etkisi 

de mevcuttur). 

6.2.1.8.1. Standart İşlem Motoru  

Standart işlem motoru standart işlem fonksiyonunu sağlar. Örneğin, bu motor tacirlerin emirleri girmelerine,  

güncellemelerine, kaldırmalarına ve gerçekleştirmelerine olanak tanır. Standart işlem motoru aynı zamanda 

birden fazla emrin tek bir işlem ile gerçekleştirilmesine (hacim birleştirme işlemi) imkan verir; ancak bu 

özellik aslında sadece ilgili ürün için etkinleştirilmiş ise tacirler tarafından kullanılabilir. 

6.2.1.8.2. Otomatik Eşleştirme İşlem Motoru  

Otomatik eşleştirme motoru standart işlem motorunun tüm operasyonlarını destekler, ancak aynı zamanda 

piyasada eşleşen  alış ve satış emirleri varsa işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.  

Bir tacir yeni bir emir girdiğinde veya mevcut bir emri güncellediğinde,  otomatik eşleştirme motoru emri 

diğer taraftaki mevcut emirler ile otomatik olarak karşılaştırır. Fiyatlar eşleşiyorsa, otomatik olarak işlem 

görürler.  
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Otomatik eşleştirme işlem motoru takas yapılan piyasalarda (tüm kullanıcıların diğer tüm kullanıcılar ile 

işlem yapma anlaşmasına sahip olduğu) ve Sıralanmış İkili kredi anlaşmaları (iki karşı tarafın ne zaman 

birbirleri ile işlem yapabileceğini belirleyen anlaşmalar) kullanılabilir. Otomatik eşleştirme başka kredi 

anlaşması türleri ile kullanılamaz. 

Otomatik eşleştirilen bir ikili piyasada, işlem yapmak için anlaşması olan iki karşı taraf piyasanın ters 

taraflarında eşleşen emirler yayınladıklarında, işlem otomatik olarak gerçekleştirilir. Başlatıcının fiyatı işlem 

fiyatı olarak kabul edilir. 

Eğer bir enstrüman sadece en iyi piyasa fiyatları üzerinden işlem görecek şekilde yapılandırılmış ise,  

tacirler o ürün için sadece o fiyat üzerinden işlem yapabilir (yani en yüksek alış teklifi fiyatı veya en düşük 

satış teklifi fiyatı). Otomatik işlemler de sadece en iyi piyasa fiyatları ile sınırlanırlar. Bu seçenek 

seçildiğinde, bir şirket kredi anlaşması olsa bile piyasadaki en iyi fiyat olmadığı sürece herhangi bir fiyattan 

işlem yapamaz. Başlatıcı fiyatı daima işlem fiyatı olarak kabul edildiğinden dolayı, en iyi fiyat daima 

agresörün bakış açısından belirlenir. Aşağıdaki örnekler, "Sadece Piyasanın En İyisi İşlemlere İzin Ver" 

İşlem İşareti yapılandırıldığında, otomatik eşleştirmeli bir ikili piyasada hangi işlemlere izin verilebileceği 

hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır. 

6.2.1.8.3. Fiyat Öncelikli FIFO Motoru  

Fiyat Öncelikli FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) Motoru, otomatik eşleştirme motorunun sadece belirli durumlarda 

kullanılabilecek sadeleştirilmiş bir versiyonudur. Bu motor yüksek performans için tasarlanmıştır ve standart 

otomatik eşleştirme motoruna göre saniyede daha fazla işlem yapabilmektedir. Ancak, sadeleştirilmiş bir 

motor olduğu için, her piyasa ve her durum için uygun olmayacaktır.  

Fiyat Öncelikli FIFO Motoru bir ihale algoritmasının kullanımını destekleyen tek işlem motorudur.  

Fiyat Öncelikli FIFO Motoru; 

 ya hep ya hiç esasına dayalı olarak verilen emirleri desteklemez (Fiyat Öncelikli FIFO Motorunu 

kullanan ürünlerin Ürün Yönetimi aracında Ya Hap Ya Hiç işaretinin seçilmemiş olduğundan emin 

olmalısınız) 

 örtülü emir işlemlerini desteklemez  

 ekran üzerinden yapılan işlemleri desteklemez (tek işlem veya hacim birleştirme işlemi); Fiyat 

Öncelikli FIFO Motorunu kullanan ürünler için, Ürün Yönetimi aracında tek işlem veya hacim 

birleştirme işlemi seçeneğini kapatmanız gerekir. 

Ayrıca, bazı özellikler Fiyat Öncelikli FIFO motorunu kullanan ürünler için standart motoru kullanan ürünlere 

göre daha farklı şekilde işler.  

Ek olarak, Fiyat Öncelikli FIFO Motoru emirlerin eşleştirilip eşleştirilmeyeceğini belirlerken işlem 

anlaşmalarını dikkate almaz, dolayısıyla sadece tüm kullanıcıların diğer tüm kullanıcılar ile işlem  

yapabilmek için anlaşmalarının olduğu takas uygulamasına sahip piyasalarda kullanılmalıdırlar).  

6.2.2. Risk Yönetimi 

Risk motorunun amacı Üyenin belirli karşı taraflar veya genel olarak piyasa için işlem hacmini veya toplam 

risk değerini sınırlamak için işlem limitleri belirleyebilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla, borsa risk motoru farklı 

taraflardan sık sık girdi alınmasını gerektirir: 

 Kendi risk yönetim sistemlerini işleten ve İşlemcilerinin karşı taraflarla toplam risklerinin belirli bir 

eşik değeri aşmasına yol açacak işlemler yapmasını önlemek için Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformuna limit verileri verebilecek Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Üyeleri. 

 Risk sistemine veri sağlayan Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi (emir olayları, işlem 

gerçekleşmeleri, piyasa olayları). 
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 İşlem taraflarının bireysel parametrelerinin (limitlerinin) önüne geçecek şekilde küresel 

parametreleri ayarlayabilecek İşletmeci. 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda emirler ile ilgili limit yönetimi Vadeli ve Türev İşlemler Platformuna 

bağlı bir risk sistemi yoluyla gerçekleştirilir. Risk sistemi, özel olarak tasarlanmış bir yazılım sistemi olarak 

üçüncü taraf bir sistem sağlayıcı tarafından sağlanır. Vadeli ve Türev İşlemler Platformu ilke risk sistemi 

arasındaki arayüz, platform olayı bazında yapılandırılır (emirlerin veya işlemlerin 

oluşturulması/değiştirilmesi/iptal edilmesi): 

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu emir veya işlem verilerini risk sistemine iletir.  

 Risk sistemi verileri işler ve Vadeli ve Türev İşlemler Platformuna “evet” veya “hayır” cevabı verir.  

o “Hayır” cevabı verilmesi halinde, emir / işlem Vadeli ve Türev İşlemler Platformu tarafından 
reddedilir ve İşlemci bu hususta bilgilendirilir.  

o "Evet" cevabı verilmesi halinde, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu emri veya işlemi işleme 
koyar. 

 Risk yönetimi için hangi girdi verilerinin kullanılacağı risk sistemi uygulamasına ve algoritmasına 

bağlıdır: bu ürün bazında olabilir, CP bazında olabilir, dönem bazında olabilir veya risk siteminin 

neyi işlemek için tasarlandığına göre belirlenebilir (yer, teslimat noktası, başka yerlerden elde 

edilen piyasa verileri, ekonomik veriler).  

İşlemcilerin limit verileri genellikle Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi tarafından 

yönlendirilmez, daha ziyade ayrı bir kanal yoluyla borsaya gönderilir ve doğrudan risk sistemine girilir. Risk 

verilerinin nasıl yönetileceği sistem sağlayıcıya özgü borsa sistemi uygulamasına bağlıdır.  

Borsa tarafı risk motoru sunucuya harici olarak bağlanır; yukarıdaki olaylar için bir durdurucu olarak 

kullanılır.  

 

6.2.2.1. Risk Motoru için Uygulama Programlama Arayüzü (API)  

API, Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun ve diğer yazılım sağlayıcılarının pozisyon tutma ve risk yönetimi 

sistemlerini (RMS) Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Yazılımına entegre etmeleri için bir arayüz sunar.   

Risk API aşağıdaki hizmetleri sağlamalıdır: 

 Risk Yönetim Sisteminden, özellikle yeni emirler ve emir güncellemeleri olmak üzere bir kullanıcı 

eyleminin gerçekleştirilmesi için izin talep edilmesi. 

 Kabul edilen bir eylemin gerçekleştirilmek üzere eşleştirme motoruna iletilmesi.  

 Eşleştirme motorunun eylemin gerçekleştirmeyi kabul edip etmediğinin Risk Yönetim Sistemine 

bildirilmesi. 

 Aşağıdakilerden kaynaklanan emir ve işlem gerçekleşmelerinin Risk Yönetim Sistemine 

bildirilmesi: 

o kullanıcı tarafından sunulan bir işlem  

o bir emrin sona ermesi gibi, sistem tarafından başlatılan bir işlem  

Risk Yönetim Sistemi, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi ile risk motoru arasındaki yüksek 

performanslı bir iletişim arayüzü yoluyla bu bildirimleri gerçek zamanlı olarak işleyebilmelidir. Risk Yönetim 

Sistemleri ile ilgili olarak farklı üçüncü taraf sistem sağlayıcılar bulunduğundan dolayı,  Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformu Bilgi Sistemi ile Risk Yönetim Sistemi arasında standart bir arayüz teknolojisi 

kullanılmalıdır (örneğin Web Servis veya Microsoft DDE).  
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6.2.3. Piyasa Kontrolü ve Denetimi  

6.2.3.1. Piyasa Olayları  

İşletmeci fiyat oluşturma rejimini değiştirerek işlem sürecine müdahale edebilmelidir. İşletmeci sürekli  

işlem, piyasa durdurma, ihale işlemi, manüel giriş ve işlem gerçekleştirme modları arasında geçiş 

yapabilmelidir. 

İşletmecinin Üyeler adına işlem yapması gerekebilir. Bu amaçla, piyasa denetleyicileri emirlerin 

oluşturulması / değiştirilmesi / iptal edilmesi için bir tacir seçebilir. 

6.2.3.2. İşletmeci Ekranı  

 Bu ön yüz, İşlemcinin ön yüzü ile aynı yerleşim planına sahip olmalıdır; konfigürasyon için aynı 

esneklik sağlanmalıdır. 

 İşletmeci sadece piyasayı denetlediği için işlem fonksiyonu engellenir. 

 Piyasa işletme: İşletmeci emir defterinde Üyelerin isimlerini görür, ancak tacirler göremez. 

İşletmeci aşağıdaki işlemleri yapabilir: 

 Üyelerin ve İşlemcilerin oluşturulması, 

 Piyasa kurulumu,  

 Ürün yönetimi,  

 Emirlerin iptali, 

 İşlemlerin değiştirilmesi,  

 Sisteme Tezgah Üstü Piyasa işlemlerinin girilmesi,  

 Piyasa işletme (piyasa olaylarının programlanması, piyasa modunun değiştirilmesi),  

İşletmeci ön yüzleri yoluyla gerçekleştirilemeyen ilave fonksiyonlar, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu 

Uygulama programlama Arayüzüne (API) dayalı  isteğe göre uyarlanmış Vadeli ve Türev İşlemler Platformu 

uygulaması olarak yapılandırılmalıdır. 

6.2.4. Piyasa Gözetimi  

Piyasa gözetimi, piyasa işletmecileri (Broker, Exchange) tarafından kendileri veya bir üçüncü taraf 

aracılığıyla (genellikle düzenleyici kurum) gerçekleştirebilecekleri bir görevdir.  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun piyasa gözetim ofisi genellikle borsanın bağımsız ve özerk bir organı 

olarak hareket eder  ve sadece SPK ve EPDK'nın talimatlarına tabi olur. Piyasa gözetim ofisinin görevleri 

şunlardır: 

 Alış-satış işlemlerinin ve fiyatlandırmalarının adil ve manipülasyondan ari olarak  

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

 Borsa işlemleri ve işlemlerin uzlaştırılması ile ilgili tüm verileri daha sonra yapılacak analizler ve 

soruşturma faaliyetleri için kaydetmek. Borsa yönetim kurulu tarafından talep edilebilecek özel 

soruşturmaları gerçekleştirmek. 

 Kendi inisiyatifiyle veya borsa denetleme merci tarafından bu amaçla iletilecek talimat üzerine özel 

soruşturmalar gerçekleştirmek. 

 Borsa denetleme merciine veya Vadeli ve Türev İşlemler Platformu yönetim kuruluna düzenli olarak 

veya özel durumlarda rapor sunmak. 

 Borsa genel kurulunu faaliyetleri hakkında bilgilendirmek.  
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 Özellikle borsa ve finansal piyasa denetleme, enerji piyasası düzenleme ve rekabet denetleme 

alanlarında çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşları desteklemek.   

Bazı hizmet sağlayıcılar, piyasa gözetim fonksiyonunu desteklemeye yönelik yazılım uygulamaları 

geliştirmiştir. Bunlar aşağıdaki işlevleri karşılayan sistemleri içermektedir.  

 olayların kaydedilmesi (emirler, işlemler, piyasa olayları, harici veri girdisi) 

 fiyat tekliflerinin düzenlenmesine yönelik ürünlerin kullanımı  

 gözetin kurallarının tanımlanması yoluyla yoğunlaştırılmış gözetim  

 soruşturmaların başlatılmasına yönelik destek  

 tespit edilen vakalar ile mükerrer şekilde ilişkili bulunana Üyelerin tespitine yönelik sistemler dahil 

olmak üzere, vaka yönetimi  

 özel gözetim veri tabanları kullanılarak İşlemci davranışlarını tespit eden arama enstrümanları  

 internet bilgilerinin toplanması ve analizi. 

Bu sistemler gözetim sistemi tarafından sağlanan uyarıları ve ölçü verilerini desteklemektedir. Ayrıca, 

borsalar genellikle içeriden bilgi sahibi olan birincil tarafların tabi olduğu raporlama kurallarına uyumu 

izlemek amacıyla içeriden bilgi sahibi olanların ayrı bir sicilini tutarlar. Ek olarak, Avrupa'daki düzenleyici 

kurumlar, ACER ve diğer ulusal düzenleyici kurumlar tarafından tutulan veri tabanları, nüfus kayıtları ve 

işveren/çalışan sicilleri gibi çeşitli resmi veri tabanlarına erişebilmektedir. Piyasa gözetim ofisi operasyonel 

soruşturmaları ile ilgili olarak telefon görüşmelerini rutin olarak kaydedebilirler.  

Enerji piyasaları için kullanılmakta olan tipik gözetim ürünleri İsveçli hizmet sağlayıcı Scila ve NASDAQ 

tarafından sunulmaktadır: 

Scila örneğin Avusturya’daki düzenleyici kurum E-Control, Londra Borsası, Katar Borsası, vd. tarafından 

kullanılmaktadır. Scila altta yatan Emir Defterlerinin eklenmesi konseptine sahiptir. Bu altta bekleyen Emir 

Defterlerine eklenen veriler,  Scila’nın grafik Piyasa Özetinde standart Emir Defterine bindirme veri olarak 

eklenebilmektedir. Scila’da gömülü istatistikler özel alanlar ile genişletilebilmektedir (ve bunlar istatistik 

grafik gösterimleri ile görselleştirilebilmektedir). Scila’daki Uyarı Kuralı çerçevesi her türlü olay sonrasında 

(emirler, işlemler, piyasa, diğer) uyarıların tetiklenmesini desteklemektedir. Bir Uyarı Kuralından GUI 

sağlamak da mümkündür (örneğin Scila veya borsa işletmecisi verilerin görselleştirilmesi için yeni 

özelleştirilmiş gösterimler uygulayabilmektedir.).  

Şekil 56 Scila Piyasa Gözetim Çözümünün Mimarisi  
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Şekil 57 Dış Kaynaklardan Veri Alma  

 

NASDAQ’ın SMARTS sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: 

 Çekirdek Yazılım – kullanıcı uygulamaları, ve sunucu tarafı programlar.   Bunlar çoğu uygulamada 

değişmeyen ürün bileşenleridir.  Bu ürün için, özellikle verilerin doğal gaz piyasasına nasıl 

sunulacağı ile ilgili olarak bazı ekranların özelleştirilmesi gerekir. Bunun için gereksinimlerin ve veri 

öğelerinin daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir.  

 Veri Geçitleri– bu programlar Vadeli ve Türev İşlemler Platformu verilerini yakalayarak veri 

tabanına yükler.  

 Uyarılar ve Raporlar – bu bileşenin birkaç seçeneği mevcuttur: 

o İşletmeci standart bir portföyden doğrudan uyarılar alabilir ve bunları piyasalarına göre 

yapılandırabilir. Uyarılar sermaye, vadeli ve opsiyon piyasalarında işler ve çoğu elektronik 
olarak işlem gören ürünler için kullanılabilir. 

o İşletmeci bu ürünün uyarılar oluşturmasına yönelik  gereksinimler getirebilir; yani isteğe 
göre uyarlama yoluyla geliştirme. 

o SMARTS müşterilerine kendi uyarılarını yazabilmeleri için eğitim verebilir – yani müşterinin 
daha sonra kendi gereksinimlerine göre uyarlayabileceği bir platform sunabilir. Müşterilerin 
çoğu bunu yapmaktadır ve sistemden bağımsız olarak çalışarak ihtiyaç duydukları yeni 

uyarıları ve raporları uygulamaya koyabilmektedir.  

 Çözüm Paketi – sistemi işleten (örneğin başlatan ve kapatan) ve her günün sonunda yığın işlem 

fonksiyonunu yürüten komut dosyaları mevcuttur.  Ürün bunu gerçekleştiren yapılandırılabilir bir 

modüle sahiptir. 

6.2.5. Uzlaştırma Fonksiyonları  

6.2.5.1. İşlemlerin Yönetimi ve Teyidi  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu, platformda tutulan ve İşlemci ile İşlemcilerin görüntüleme iznine sahip 

olduğu tüm işlemlerin  ayrıntılarını gösteren bir işlem görünümünü desteklemelidir. İşlemler ile ilgili önemli 

bilgilerin bu liste formunda, daha ayrıntılı bilgilerin ise işlem  ayrıntıları ekranında görüntülenmesi gerekir.  

Filtreleme kriterleri piyasa, zaman aralığı, tacir / işlem hesabıdır. 

Tezgah Üst Piyasa İşlemlerinin Kaydedilmesi : “Platform dışı” bir işlem müzakere etmiş olan iki tacir bu 

işlemlerini kaydettirmek isterlerse, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu tarafından bu amaçla bir GUI ön yüzü 

veya bir API sunulmalıdır. Her iki durumda da, taraflardan birinin GUI ve API’ı işlemi kaydeder ve karşı taraf 
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işlem ayrıntılarını teyit eder. Vadeli ve Türev İşlemler Platformu bu mantığı uygulamalıdır. İşletmeci, Tezgah 

Üstü Piyasa işlemlerinin özel ve gizli olup olmayacağını belirleyebilir.  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda bir ticaret işlemi gerçekleştirildikten sonra, aşağıdaki işlemlerin 

gerçekleştirilmesi gerekir:  

 Alıcı ve satıcı tarafından işlemin teyit edilmesi. İşlemin her iki tarafı, bir işlem teyit fonksiyonu 

yoluyla işlem verilerini onaylamalıdır. İlgili tüm işlem verileri, her iki taraf işlemi onayladıktan ve 

işlem Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sisteminde “teyit edildi” statüsünde kaydedildikten 

sonra İşlemciler tarafından görülebilir. Aşağıdaki şekil GlobalVision’da kullanılan işlem teyit 

penceresini göstermektedir. 

 İşlem teyidinin Üyeye bildirilmesi. Üyelerin işlem verilerini ETRM (enerji ticareti ve risk  yönetimi) 

sistemlerine almaları gerektiğinden dolayı, işlem verilerinin eksiksiz olarak sunulması gerekir.  

EFET (Avrupa Enerji Ticareti Federasyonu) işlem teyit verileri için, CPML standardına (Emtia 

Ürünleri İşaretleme Dili) dayalı elektronik bir format kararlaştırmıştır..  

 İşlem Verilerinin Vadeli ve Türev İşlemler Platformu arka ofis sistemine çıkarılması. Vadeli 

ve Türev İşlemler Platformu arka ofis sistemi aşağıdaki amaçlar için verileri daha ayrıntılı olarak 

işler:   

o Gün sonu işlem raporları, 

o Borsa ücretlerinin faturalanması (aylık), 

o İşlemciler veya Üyelerin arka ofis personeli ile iletişim halinde, Vadeli ve Türev İşlemler 
Platformu yardım masası personelinin desteklenmesi.  

 Risk Motoru – Bu fonksiyon, yukarıdaki risk yönetimi ile ilgili bölümde ele alınmıştır. 

 

Şekil 58 GlobalVision Tarafından Kullanılan İşlem Teyit Penceresi (İngilizce) 

 

Borsa ücretlerinin faturalanması: Arka ofis uygulamasının aylık faturalama işlemini desteklemesi gerekir.  

Bu, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu gereksinimlerine göre isteğe göre uyarlanmış bir şekilde 

geliştirilmesi gereken bir çözümdür: 
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 Borsa ücreti fiyatlama ve iskonto modeli (baz ücret, işlem başı, aylık hacim bazında, aylık toplam 

işlem değeri bazında, ürün veya ürün grubu bazında, vs.) 

 Çıkış ortamı, fatura düzenleme ve işleme koyma ile ilgili Türkiye’deki düzenleyici gereksinimlere 

uygun PDF veya XML formatında elektronik fatura olmalıdır.  

 Fatura adreslerinin, faturalama ve ödeme durumlarının takibi için genişletilmiş baz veri yönetimi.  

 Satış ve defter tutma sistemleri ile arayüz. 

6.2.5.2. Fiziksel Uzlaştırma  

Fiziksel uzlaştırma BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisine miktar bildirimlerinin gönderilmesi anlamına gelir. 

Bu bağlamda birkaç sorunun ele alınması gerekmektedir:  

 Borsanın üyeleri adına miktar bildirimi sunması mı, yoksa üyelerin bu işlemi kendilerinin yapması 

mı istenmektedir?  

o Miktar bildirimlerinin Vadeli ve Türev İşlemler Platformu tarafından gönderilmesi, borsada 
işlem gören ürünler için bu işlemin Vadeli ve Türev İşlemler Platformu tarafından tek taraflı 

olarak gerçekleştirilmesi, böylelikle alıcı ve satıcı tarafında farklı Üyeler tarafından 
gönderilen zaman/miktar sıralamaları arasında olası uyuşmazlıkların önlenmesi avantajını 
sunar. 

o Ayrıca, sadece Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda işlem yapan bazı Üyeler karmaşık 
ve riskli miktar bildirimi işlemlerini gerçekleştirme zorunluluğundan tamamen kurtulmuş 

olur. 

o Öte yandan,  BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisine hangi verilerin gönderildiği ve bunların 

işlemi yapılan teslimatlardan nasıl türetildiği hakkında genel bir görüş olmalıdır. Tüm işlem 
verilerine ulaşabildiklerinden ve borsa dışı (Tezgah Üstü) işlemler doğal gaz piyasası 
faaliyetinde aslan payına sahip olduğundan dolayı, miktar bildirimi işlemini her halükarda 

gerçekleştirmek zorunda olacaklardır. 

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi en başından itibaren miktar bildirimi gönderme 

olanağına sahip olacak mı?  

o Avrupa’da yaklaşık 15 doğal gaz borsası bulunmaktadır ve bunların bazılarının miktar 
bildirimi işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirdikleri görülmektedir. AB içerisinde dahi, 
miktar bildirimi veri formatları ve proses ayrıntıları küçük değişkenlikler gösterebilmektedir,  

dolayısıyla veri formatlarının ve iletişim detaylarının  her borsa için İletim Sistemi 
İşletmecisi bazında uyarlanması gerekmektedir. Bu sebeple, genellikle,  Trayport  gibi 
sistem sağlayıcılardan temin edilen borsa platformları miktar bildirimi işlemlerini 

gerçekleştirmemektedirler. Burada münferit bir genişletme projesine ihtiyaç duyulacaktır.    

 Miktar bildirimi işlemi başka hizmet sağlayıcılara yaptırılabilir mi? 

o EEX grubunun takas merkezi olan ECC, takas hizmeti kapsamında miktar bildirimi hizmeti 
sunmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgiye takas ile ilgili bölümden ulaşabilirsiniz.  

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu, gaz teslimatları için BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisine miktar 

bildirimi yapmaya hazır mıdır? 

o Veri formatı ve süreç detayları mevcut gaz borsaları ile ilgili olarak kullanılanlardan farklılık  
gösterdiğinden dolayı, muhtemelen hayır. 

Sonuç olarak, Vadeli ve Türev İşlemler Platformuna yönelik miktar bildirimi süreçlerinin, bir platform 

sağlayıcısı tarafından  “kullanılmaya hazır” bir şekilde sunulması beklenemez. Bu spesifik uzlaştırma süreci 

için piyasa kuralları kesinleştirildikten sonra, burada ayrı bir uygulamanın geliştirilmesi gerekecektir. Esas 

olarak, böyle bir miktar bildirimi fonksiyonunun aşağıdaki görevleri gerçekleştirmesi gerekecektir:  
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 Miktar bildirimi döneminde teslimi olan işlemlerin elde edilmesi için Vadeli ve Türev İşlemler 
Platformu Uygulama Programlama Arayüzünün (API) kullanılması (miktar bildirimi veya yeniden 
miktar bildirimi işlemlerine bağlı olarak, sonraki gün, mevcut günün her kalanı).  

 Ham işlem verilerine dayalı olarak miktar bildirimi için uzlaştırma talimatlarının oluşturulması (yani 
bir teslimat profilinin, miktar bildirimi  yapılan teslimat günü için geçerli olan bölümlerinin elde 
edilmesi). 

 İlgili ulusal dengeleme noktası bazında piyasa kurallarına dayalı bir zamanlama ile miktar bildirimi 
işleminin tetiklenmesi (örneğin teslimden önceki gün saat 18:00’de, ve sonrasında teslimat 

gününün her saatinde yeniden miktar bildirimi). 

 Gaz günü teslimi yapılacak tüm işlemlerin verilerinin çıkartılması,  

 Zaman birimi bazında netleştirilmiş teslimat miktarları ile birlikte bir zaman serisinin oluşturulması, 

 Bunun uygun miktar bildirimi veri formatında gönderilmesi (örneğin XML EDIG@S formatında),  

 Elektronik dokümanların ilgili İletim Sistemi İşletmecisine / Ulusal Dengeleme Noktasına 
gönderilmesi, 

 Olumlu veya olumsuz bir geri bildirimin beklenmesi. Olumsuz bir geri bildirim durumunda, hataların 
düzeltilmesi  ve tekrar gönderilmesi. 

 

Şekil 59 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Miktar bildirimi Modülünün Fonksiyonel Bileşenleri 

(İngilizce) 

 

Farklı Üyelerin işlem ve Üye bazında farklı iletişim protokollerini desteklemek zorunda kalmamaları için, 

Türkiye doğal gaz piyasasında standart bir iletişim altyapısının uygulanması önemlidir. Daha ayrıntılı bilgiye 

“Veri Değişimi” başlıklı bölümden ulaşabilirsiniz .  

6.2.5.3. Finansal Uzlaştırma  

Finansa uzlaştırma şu anlamlara gelir:  

 Farklı Üyeler arasında netleşen ödemeler,  

 CCP (merkezi karşı taraf = Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu) ile Üyeler arasında ödeme 

transferi, 

 Üyeler için marj belirleme işlemi.  

Doğal gaz işlemlerinin takası ancak Vadeli ve Türev İşlemler Platformu için isteğe göre uyarlanmış bir 

fonksiyon olarak geliştirilebilecek veya enerji piyasasında faaliyet gösteren Merkezi Takas ve Uzlaştırma 

Kuruluşuna yaptırılabilecek yüksek düzeyde uzmanlık gerekt iren bir fonksiyon olduğu için, Trayport gibi 

sistem sağlayıcılar tarafından sunulacak Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun takas fonksiyonunu 
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içermesi beklenemez. Ayrıca, birçok ülkede Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşunun yasal bir banka 

statüsü gerektirmesi, dolayısıyla üçüncü bir tarafça işletilmesi sebebiyle, çoğu durumda Merkezi Takas ve 

Uzlaştırma Kuruluşu fonksiyonu yasal olarak borsa fonksiyonundan ayrıştırılmıştır.  

Bu sebeplerden dolayı, Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun aşağıdaki organizasyonel ve teknik 

arayüzlere göre tasarlanması gerekmektedir. Spesifik olarak Vadeli ve Türev İşlemler Platformu / Merkezi 

Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu arayüzü. Burada, borsa sisteminden yeni işlemlerin alınabilmesi için Vadeli 

ve Türev İşlemler Platformu Uygulama Programlama Arayüzü (API) kullanılır. İşlem verileri takas sistemine 

aktarılan takas taleplerine dönüştürülür. Vadeli ve Türev İşlemler Platformu işlemleri 15 dakikalık aralıklarla 

aktarılmalıdır ve takas sistemi tarafından geçerlilik doğrulaması yapılarak saklanmalıdır. Merkezi Takas ve 

Uzlaştırma Kuruluşu, takas durumunu (İlgili Değil, beklemede, reddedildi, kabul edildi) Merkezi Takas ve 

Uzlaştırma Kuruluşu arayüzüne bildirir. Bu arayüz, işlem durumunu buna göre güncellemek üzere  Vadeli 

ve Türev İşlemler Platformu Uygulama Programlama Arayüzünü (API) kullanır.  

Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu ile diğer piyasa roller arasında başka arayüzler de mevcuttur:  

 Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu / takas üyesi  Ödeme talepleri ve transferleri, elektronik mesaj 

alışverişine dayalı bu arayüz yoluyla gönderilir. İşlem gerçekleştirildikten sonra, standart takas 

raporları elektronik doküman formatında takas üyelerine gönderilir. Ayrıca, takas sistemleri, takas 

üyelerinin  takas raporlarını ilgili bireysel filtreleme koşullarına tabi olarak indirebilmeleri için GUI 

erişimi de sunmalıdır. 

 Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu / takas dışı üye (Üye). Takas dışı üyeler, abone olmaları halinde 

takas raporlarını alabilirler ve yine ilgili bireysel filtreleme koşullarına tabi o larak bireysel takas 

raporlarını  elde edebilmek için GUI arayüzünü kullanabilirler.  

Fonksiyonel olarak, takas süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:  

 İşlem verilerinin Vadeli ve Türev İşlemler Platformundan takas kuruluşuna sunulması: Yeni bir işlem 

halinde, ilgili verilerin Vadeli ve Türev İşlemler Platformu tarafındaki bir takas ön yüz modülünde 

elde edilebilmesi amacıyla, işlem gerçekleştirme olaylarına abone olmak için Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformu Uygulama Programlama Arayüzü (API) kullanılır. Kararlaştırılan bir programa 

uygun olarak (örneğin her 10 dakikada bir) işlem verileri takas sistemine sunulur.  

 İşlem verilerinin takas sistemi tarafında indirilmesi (verilerin Vadeli ve Türev İşlemler Platformundan 

standart bir veri paylaşım kanalı üzerinden ve merkezi karşı tarafa özgü bir formatta alınması). 

 İşlem verilerinin uzlaştırma talimatı formatında zenginleştirilmesi (ürün, Üye, takas üyesi, vs. 

hakkında daha ayrıntılı bilgiler). Bu süreç adımında ayrıca yenileme işlemleri de gerçekleştirilir 

(yani, iki karşı taraf arasındaki sözleşmeler, alıcı ile merkezi karşı taraf arasında yarım işlem ve 

merkezi karşı taraf ile satıcı arasında yarım işlem olarak ikiye bölünür).  

 Ödeme netleştirme işlemi, uzlaştırma talimatlarını (= yarım işlemler) her bir Üye ile merkezi karşı 

taraf arasında ödenecek netleştirilmiş tutarlara dönüştürür.  

 Son  olarak, ödeme talimatları takas bankalarına sunulur ve bunun sonucunda Üyenin ilgili takas 

bankasındaki hesabına transfer yapılır veya hesabından çekiş yapılır.  
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Şekil  60 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu İşlemlerinin Takası   

 

Yukarıda belirtilen takas fonksiyonlarının uygulanabilmesi için, oldukça karmaşık bir bireysel geliştirme 

projesi gerekir; dolayısıyla mevcut bir servisin (örneğin merkezi karşı taraf) kullanılması düşünülmelidir. Bu 

durumda, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu için bireysel genişletme fonksiyonu, sadece yukarıdaki sürecin 

birinci adımına düşürülmüş olacaktır:  

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Uygulama Programlama Arayüzü (API) yoluyla işlem verilerinin 

çıkartılması, 

 Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu formatına dönüştürülmesi,  

 Veri paylaşımının ve Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu geri bildiriminin sağlanması.  

Takas fonksiyonunun bir başka operasyonel işlemi faturalamadır. Bu amaçla, aylık bazda her bir Üye için 

uzlaştırma talimatlarını toplulaştıran ve ürüne, hacme ve Üyeye özgü koşullara dayalı olarak toplam ücreti 

hesaplayan bir faturalama modülünün geliştirilmesi gerekmektedir. Faturalama işlemi, faturalama 

döneminin kapanmasından sonra herhangi bir zamanda gerçekleştirilmelidir. Fatura verilerinin 

işlenmesinde (elektronik) fatura oluşturma yönündeki yasal gereksinimlerin dikkate alınması gerekebilir. 

Bu noktada, finansal ürünlerin Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun daha ileriki bir işletim aşamasında 

destekleneceği varsayımına dayalı olarak, finansal türev işlemleri için marj belirleme aşaması atlanabilir.  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun, Tezgah Üstü Piyasa işlemlerinin kaydına imkan verecek şekilde 

genişletilmesi de mümkündür. Bu genellikle karşı taraflar bir işlemi takasa sunmak için karşılıklı olarak 

anlaştıklarında gerçekleşir. Böyle bir durumda, bir takas aracısı işlem verilerini borsaya gönderir ve işlemin 

platformda gerçekleştirmek zorunda kalmaksızın iş lemi kaydettirebilirler. Böyle bir işlem sadece takas 

amacıyla oluşturulur ve ödeme takas süreci kapsamında gerçekleştiğinden dolayı alıcı ve satıcı sonuçta 

risk durumlarını  iyileştirebilirler.  

EFET, takas kaydı için  takas aracıları ile borsalar arasında standart bir veri formatı belirleyen eXRP 

(elektronik Borsa İşlemleri) adında standart bir süreç tasarlamıştır. Bu Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformunun daha sonra geliştirilecek opsiyonel bir uzantısı olduğu için bu rapor bağlamında daha ayrıntıl ı 

olarak incelenmemektedir.  
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Şekil 61 Tezgah Üstü Piyasa İşlemlerinin Takas Kaydı için eXRP Süreci  (İngilizce) 

 

6.2.5.4. Düzenleyici Kurumlara Raporlama  

Düzenleyici kurumlara raporlama konusu AB’de faaliyet gösteren borsalar için sıcak bir konu olduğu için, 

tipik raporlama akışları burada açıklanmaktadır. Ancak, enerji sektöründe işlem raporlamasına ilişkin 

politikaların ve kuralların Türkiye’deki mevzuatta tanımlanması gerekeceğinden dolayı bu bölüm kısa 

tutulmuştur. Bu politikalar ve kurallar belirlenmeden önce, şu an için en anlamlı görünen rejimler olarak  

REMIT ve EMIR rejimleri kapsamında borsaların raporlama fonksiyonlarını nasıl uyguladıklarına ilişkin 

göstergeleri sunmak daha faydalı olacaktır. 

Avrupalı Üyeler ve borsalar (aracılar ile birlikte topluca “Organize Piyasa Alanları” olarak 

adlandırılmaktadırlar) işlem sistemleri için ilgili verileri alan, zenginleştiren, doğrudan düzenleyici kuruma 

(REMİT örneğinde ACER) veya işlem tipi için geçerli rejime bağlı olarak dolaylı bir şekilde  işlem veri 

havuzları yoluyla (EMIR kapsamında) ya da  rapor verilerini ilgili alıcıya ileten bir hizmet sağlayıcı 

aracılığıyla sunan bir raporlama uzantısı uygulamaktadırlar.  

REMIT kapsamında, Avrupa piyasasındaki işlem hacminin yaklaşık yüzde 75’i, bors alar ve Üyeler için 

arayüzler  sunan EFETnet üzerinden bildirilmektedir. Böyle bir varsayım altında, Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformunun raporlama uzantısı, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Uygulama Programlama Arayüzü 

(API) yoluyla emir ve işlem verilerini alan, zenginleştiren, uygun bir veri formatına (REMIT kapsamında 

ACER XML) dönüştüren ve  teyitlerin ve hata mesajlarının işlenmesi de dahil olmak üzere veri aktarma 

sürecini yöneten bir bileşen gerektirecektir.  

Prensip olarak, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, EFETnet ile entegrasyon örüntüsü olarak Avusturya doğal 

gaz borsası CEGH’ten (Orta Avrupa Gaz Üssü) yararlanılabilir:  

Şekil 22 Düzenleyici Kurumlara Raporlama Mekanizması Olarak EFETnet Yoluyla Gerçekleşen 

Normal Raporlama Akışı (İngilizce) 

 

6.2.6. Harici Veri Değişimi  

Enerji piyasalarında, iyi işleyen bir sektör amacına ulaşabilmek için bazı Üyelerin işbirliği yapması gerekir.  

İşbirliği aynı zamanda otomasyona tabi tutulmuş süreçlerin entegrasyonu anlamına gelir ve bu da sektör 

çapında standartlaştırılmış veri iletişimini gerektirir. 

Doğal gaz piyasasında aşağıdaki elektronik veri değişim linkleri mevcuttur:  

 Haber ajansları, üçüncü taraf borsalar, endeks kuruluşları gibi kaynaklardan Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformuna ve Üyelere fiyat ve piyasa verisi akışları. 
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 Vadeli ve Türev İşlemler Platformundan Üyelere ve muhtemelen başka alıcılara fiyat ve piyasa 

verisi akışları. 

 Yukarıda açıklandığı gibi, uzlaştırma ile ilgili veri paylaşımı (miktar bildirimleri, işlem verileri, geri 

bildirim verileri). 

 Piyasa alanları, Üyeler ve düzenleyiciler arasında raporlama ile ilgili veri paylaşımları.  

 Üyeler, Merkezi Karşı Taraf, İletim Sistemi İşletmecileri, vs. arasındaki başka borsa dışı iletişimler 

(temel olarak Tezgah Üstü Piyasa segmentinde).  

Mümkün olduğu durumlarda, Türkiye doğal gaz piyasasındaki aktörler mükerrer işleri, hataları, dolayısıyla 

maliyetleri azaltacak standart bir veri iletişim altyapısı üzerinde mutabakata varmalıdır.  İyi işleyen bir veri 

paylaşım topluluğunun iyi bir örneği EFETnet’tir. Bu  kuruluş standartlaştırılmış bir veri iletişimi ile Üyeleri 

desteklemektedir ve böylelikle her bir Üyenin diğer Üyelere, aracılara ve borsalara aynı kanal üzerinden 

ulaşabilmek için EFETnet iletişim arayüzünü bir kez uygulaması yeterli olmaktadır.  

AB’de, ENTSOG doğal gaz sektöründeki tüm piyasa iletişimleri için AS4 adı verilen standart bir veri iletişim 

protokolünü zorunlu tutarak bu görüşü desteklemektedir. Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun 

uygulamaya girmesi için, Türkiye piyasasında standart bir iletiş im altyapısının kullanılması ve bunun komşu 

ülkeler ile ortak bir standart üzerinden birlikte işleyebilmesi tavsiye edilmektedir.  

Şekil 62 Standart Veri İletişim Altyapısı Türkiye Doğal Gaz Piyasası için İşlerliğin Sağlanmasını 

Hızlandıracaktır 

 

Dış kaynaklardan piyasa verilerinin alınması ile ilgili olarak, Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun finansal 

piyasadaki yaygın olarak kullanılan mevcut formatları ve protokolleri (örneğin FIX veya FPML) veya endeks 

kuruluşları ve üçüncü taraf borsalar tarafından kullanılan münferit formatları  kabul etmesi gerekebilir.  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu ön yüzünün emir defteri ekranında dış kaynaklardan alınan fiyatları 

gösterebilmelidir; örneğin ayrı bir salt okunur ürün olarak.  

Ters veri akış yönünde, yani Vadeli ve Türev İşlemler Platformundan üçüncü taraflara piyasa verileri 

gönderilirken,  alıcılara gönderilen işlem gerçekleşmelerine abone olmak için yine Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformu Uygulama Programlama Arayüzü (API) kullanılmalıdır. Bunlar normal bir ön yüz yoluyla Vadeli 

ve Türev İşlemler Platformuna başlanmazlar, sadece Vadeli ve Türev İşlemler Platformu tarafından sunulan 

bir fiyat / piyasa verisi akışına abone olurlar. 
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6.3. Teknik Tasarım Özellikleri  

Bu bölümde Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun teknik özellikleri açıklanmaktadır. Ayrıntılı teknik mimari 

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu için sonuçta kullanılan gerçek ürüne büyük ölçüde bağımlı olduğundan 

dolayı, bu özellikler bir açıklamadan ziyade karakteristik gereksinimler içermektedir. 

6.3.1. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler  

6.3.1.1. Miktarlar ve Performans  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu için spesifik hedeflerin belirlenmesi faydalı olacaktır. Dolayısıyla burada 

bazı performans hedefleri belirlenmiştir. 

 Ürün Sayısı:  

o En az 200 Ürün 

 Günlük Emir:  

o 1,000 (Devreye grime için beklenen azami rakam) 

o 10 milyon (Sistem ömrü boyunca beklenen azami rakam)  

 Günlük İşlem Sayısı  

o 100 (Devreye grime için beklenen azami rakam) 

o 1 milyon (Sistem ömrü boyunca beklenen azami rakam) 

 Üye Sayısı  

o 30 Eşzamanlı Bağlantı (Devreye grime için beklenen azami rakam) 

o 500 Eşzamanlı Bağlantı (Sistem ömrü boyunca beklenen azami rakam) 

Yukarıda verilen rakamlar kaba tahminlerdir ve daha ileri yazılım özellikleri belirleme aşamasında 

doğrulanması gerekecektir.. Birden fazla piyasa alanının kapsanması halinde rakamlar katlanabilir.  

6.3.1.2. Genel Sistem Mimarisi Gereksinimleri  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu "klasik" bir yüksek elverişlilik için kümelenmiş ortamda çalışmalıdır. Tipik 

bir kurgu şu şekilde görünür: 

 Bir üretim kümesi olan üretim veri merkezi. Bu gerçek üretim sisteminin barındırıldığı bir ana 

donanım ortamından oluşur.  

 Donanım arızası halinde,  küme yönetimi kontrolü soğuk veya sıcak beklemedeki bir yedek sisteme 

aktarır ve yedek sistem saniyeler içinde arızalanan sistemin yerini alabilir. Ancak 5 dakikaya kadar 

bir arıza kapanma süresine izin verilmelidir. 

 Her iki sistem,  üretim kümesi için arızaya karşı güvenli bir dosya sistemi sunan kümelenmiş bir 

SAN alt sistemine dayalı olarak çalışır. Donanım veya işletim sistemi arızası halinde, dosyaya 

dayalı her türlü veri bu şekilde arıza sistemi tarafından tekrar kullanılabilir.  

 Kümelendirilmiş bir veri tabanı sistemi (örneğin Oracle RAC veya Kümelenmiş MS SQL Server) 

aynı zamanda Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun sistem durumunun (örneğin kesin emirler) 

veya en azından bir arıza durumunda Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun kurtarılabileceği 

güvenli bir geride kalma (fall-back) durumunun kaydedilmesine olanak sağlar.  

 Son olarak, üretim sisteminin yapısının aynısına sahip, coğrafi olarak ayrıştırılmış bir afet kurtarma 

sahası işletilir. Sadece ana sahanın zarar görmesi halinde kontrol Afet Kurtarma sahasına aktarılır.  
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Afet Kurtarma ortamı (uygulama, veri tabanı, dosya sistemi) genellikle sıcak bekleme modunda 

değildir. Afet Kurtarma senaryosu aşırı nadir olarak hesaplandığından dolayı (örneğin 10 yılda bir) 

sistem değiştirme için devre dışı kalma süresi olarak daha uzun bir süreye (örneğin 4 saat) izin 

verilmelidir. Ancak, veri kayıplarının önlenmesi için, dosya sistemi ile DB durumunun, üretim 

merkezi ile Afet Kurtarma sahası arasında asenkron olarak güncellenmesi gerekir.  

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi sağlayıcısı borsa sistemini bir SaaS (Hizmet Modeliyle 

Yazılım) ortamında işletmeyi teklif edebilir. Bu durumda, elverişlilik sorunlarının çoğu sistem sağlayıcı 

tarafından ele alınacaktır ve sistem sağlayıcı tarafından garanti edilmesi gerekecektir.     

Vadeli ve Türev İşlemler Platformu ön yüzünün önceki bölümdeki çok sayıda konfigürasyon seçeneğinin 

etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, donatımlı (fat) bir müşteri olması gerekir. Bu her iki kullanıcı türü 

(İşlemciler ve İşletmeci) için de geçerlidir. Ön yüz, Microsoft Windows ortamında çalışmalıdır. Ön yüz, 

"zayıf" (thin) olmalıdır; yani kullanıcının yerel ortamında yerel veri depolama olmamalıdır.  

Ticaret işlemleri için Vadeli ve Türev İşlemler Platformu ön yüzü dışında, piyasa hareketlerinin izlenebilmesi 

ve ilgili veri grupları hakkında bildirim alabilmek için mobil cihazlarda düşük içerikli bir uygulama 

kullanılabilir. Böyle bir izleme uygulaması ticaret işlemleri için kullanılmamalıdır.  

6.3.1.3. Yazılım Uygulamaları 

Sunucu tarafında, çekirdek borsa işlemleri uygulamasının, etrafında çeşitli  yardımcı bileşenleri bulunan 

izole bir proses olarak çalışması beklenmektedir. Bunların her biri, küme altyapısı tarafından yönetilmesi 

gereken en az bir OS prosesi ile eşleşmektedir.  

 Risk sistemi, 

 Arka ofis sistemi (takas, miktar bildirimi, faturalama, baz veri yönetimi, vs.), 

 Takip sistemi, 

 Raporlama sistemi, 

 Harici veri değişimi için iletişim alt sistemleri,  

 E-posta sunucusu, defter tutma yazılımı, vs. gibi başka bağımsız iş uygulamaları.  

Güvenlik gereksinimleri: 

 Veri tabanı içeriği şifrelenmelidir.  

 Harici piyasa rolleri (Merkezi Takas ve Uzlaştırma Kuruluşu, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi, 

Üyeler) ile gerçek zamanlı veri iletişimi asgari olarak TLS güvenliğine (Taşıma Düzeyinde 

Güvenliği) dayalı olarak şifrelenmelidir / kimlik doğrulaması yapılmalıdır.  Daha da iyi bir yöntem 

uygulama düzeyinde uçtan uca güvenlik olabilir.  

 Emniyetli bir güvenlik düzeyine sahip şifreler uygulanmalıdır:  

o Şifreler en az biri küçük harf, biri büyük harf ve biri standart dışı karakter olmak üzere en 
az 8 karakterli . 

o 3 başarısız şifre girişi sonrasında kullanıcı hesapları kilitlenmelidir. 

o Kullanıcıların şifrelerini her 3 ayda bir değiştirmeleri zorunlu olmalıdır.  

o Bir kullanıcı son 3 şifresinden birini tekrar kullanamamalıdır.  

Alternatif olarak, kullanıcılar çok kanallı kimlik doğrulama için tek seferlik şifreler üreten şifre anahtarları 

kullanabilirler. 

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu güvenlik duvarı yetkisiz IP adresi aralıklarından gelen tüm erişim 

girişimlerini reddetmelidir.  
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 İşletmeci tarafından ve Üyeler topluluğunun atadığı bir hizmet sağlayıcı tarafından penetras yon 

testleri uygulanmalıdır. Bu aynı zamanda dışarıya açık Vadeli ve Türev İşlemler Platformu API 

arayüzü ve harici veri değişimi alt sistemi için de geçerlidir.  

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu  veya bir Üye tarafından gerçekleştirilen her türlü güvenlik ihlali 

iş ortaklarına bildirilmelidir.  

 İşletmeci ve Üyeler güvenlik tehditlerini ortak bir şekilde önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik 

bir BT Güvenliği anlaşması hazırlamalıdır. 

 İşletmeci, Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi sağlayıcısının ve yardımcı yazılım 

bileşenlerini geliştiren sağlayıcılar tarafından yazılım güvenliği standartlarına uyulmasını 

sağlamalıdır.  

Yazılım uygulamalarının güvenliği ile ilgili olarak, Açık Web Uygulama Güvenliği Projesi (OWASP), 

kuruluşların güvenilir uygulamalar geliştirmelerini, satın almalarını ve kullanmalarını sağlamayı amaçlayan 

açık bir topluluktur. Tüm OWASP araçları, dokümanları, forumları ve bölümleri ücretsizdir ve uygulama 

güvenliğini arttırmak isteyen herkese açıktır. OWASP yazılım güvenliğine insanları, süreçleri ve teknolojiyi 

içeren bir sorun olarak yaklaşılması gerektiğini, çünkü en etkili uygulama güvenliği yaklaşımlarının bu 

alanların hepsinde iyileştirmeler içerdiğini savunmaktadır. OWASP'a http://www.owasp.org adresinden 

ulaşılabilir.  Ayrıntılı bir analiz için, güvenlik gereksinimlerinin türetilebileceği bir kaynak olarak OWASP test 

kılavuzu kullanılabilir: https://www.owasp.org/images/5/56/OWASP_Testing_Guide_v3.pdf . 

6.3.1.4. Bağlantı Kesilmelerinin İşletmeci Tarafından Yönetilmesi 

Ön yüz, bir bağlantı kesilmesi durumunda fiyatlara ne olacağının belirlenmesine yönelik bir seçeneğe 

sahiptir.  Seçenekler şunlardır:  

 Tüm emirlerin geri çekilmesi, 

 Tüm emirlerin silinmesi, 

 Hiçbir şey yapılmaması 

Kullanıcı tarafından tanımlanan koşullar piyasanın ne kadar süreyle askıya alındığına bağlı olmalıdır –

kullanıcı tarafından ilave parametreler belirlenebilir. Sunucunun yeniden başlatılması gerek mesi halinde,  

yönetici sunucunun hangi durumda tekrar devreye gireceğini belirleme seçeneği mevcuttur.  

 Fiyatların dondurulduğu ve İşlemciler tarafından yeniden kesinleştirilmesi gerektiği bir “Açılış 

Öncesi” piyasa durumunun uygulanması gerekebilir, ya da   

 Yeniden başlatma sonrasında, İşletmeci piyasa üzerinde tam kontrole ve İşlemciler adına piyasa 

emirlerini ve işlemlerini değiştirme / silme olanağına sahip olur.  

Diğer fonksiyonel olmayan gereksinimler arasında aşağıdakiler yer alır: 

 Sistem geliştirme / güncelleme yönetimi.  

o Sistem en azından bir sonraki daha yüksek versiyona otomatik yazılım geçişine izin 

vermelidir.  Güncellemeler için bekleme süresi piyasanın durdurulması anlamına gelir; 
dolayısıyla bu bekleme süresi en fazla 2 saat ile sınırlanmalıdı r.  

o Yılda en fazla iki yazılım yükseltme. 

o Yazılım güncellemelerinden ayrı olarak, yamalar gerekebilir. Bir yamanın kurulması 15 

dakikadan uzun bir duruş süresi gerektirmemelidir. Yamalar Vadeli ve Türev İşlemler 
Platformu veri modelini etkilememelidir, dolayısıyla bir geçiş protokolü gerektirmemelidir. 

 Planlı kesintilerin zamanlaması. Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi planlı kesintilerin 

Üyelere bildirilmesine izin vermelidir. Bu en az 24 saat önceden gerçekleştirilmelidir.  

 Plansız kesintilerden / arızalardan  15 dakika içerisinde kurtulunmalıdır. 

http://www.owasp.org/
https://www.owasp.org/images/5/56/OWASP_Testing_Guide_v3.pdf
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 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi uzun vadede 7 gün/24 saat esasına göre 

çalışabilmelidir. Ancak, ilk işletim yılları için 09:00 - 17:00 gibi bir işlem süresinin yeterli olması 

beklenmektedir. Dolayısıyla, ilk işletim yıllarında planlı ve plansız kesintilerin  yönetilmesi oldukça 

rahat olacaktır. 

 İşlem topluluğuna Türkçe olarak hizmet veren bir teknik ve fonksiyonel yardım masası hizmeti 

sunulmalıdır. 

6.3.2. Uygulama  Programlama Arayüzü (API) 

Çekirdek platformun bir parçası olmayan Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bileşenleri, Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformunu bir API (uygulama programlama arayüzü) aracılığıyla kullanırlar. Bu API aşağıdaki 

bakımlardan esnek olmalıdır: 

 Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sistemi verileri kolaylıkla erişilebilir olmalıdır (emir verileri,  

ürün tanımlarına, ürünlere ve Üyelere ilişkin bilgiler).  

 Emir girişi gibi işlemler otomatik olarak gerçekleştirilebilmelidir.  

 Olayların çok sayıda aboneye (İşletmeci, Üyeler, diğer roller) bildirimi  gerçek zamanlı olarak 

gerçekleştirilebilmelidir.  

Aşağıdaki görüntü, bir seans sırasında API kullanıcısı olarak bir uygulama ile Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformu arasındaki fonksiyon çağrılarını ve olayları göstermektedir: 

Şekil 63 Tipik Bir Fonksiyon Çağrıları ve Olaylar Dizisi  (İngilizce) 

 

Yukarıda gösterilen API seansında, Üye uygulaması Vadeli ve Türev İşlemler Platformunda oturum açar 

ve bir olaya (örneğin belirli bir ürün için alış/satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi) abone olur. Daha sonra, 

API Sorgu fonksiyonu aracılığıyla veriler Vadeli ve Türev İşlemler Platformu Bilgi Sisteminden alınır. Bunu 

müteakiben olay bildirimleri alınır (örneği bir alış/satış işleminin gerçekleştirilmesine i lişkin). Ayrıca 

uygulamanın tepki verebilmesi (örneğin emirlerin yeniden kesinleştirilmesi yoluyla) için Vadeli ve Türev 

İşlemler Platformundaki bağlantı kesintileri ve yeniden bağlantılar da bildirilir. Son olarak, veri beslemeden 

çıkılır ve bağlantı kapatılır. 

API, parametrelerin ve sonuçların / bildirimlerin temsil edilmesi için XML kullanmalıdır.  

Fonksiyonel API çağrıları aşağıdakilere izin vermelidir:   
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 Sorgu filtreleme kriterleri:  

o emirler: alış/satış emri, emir durumu, Üye, İşlemci, ürün, son güncelleme zamanı. 

o işlemler: Üye, İşlemci, işlem tarihi/saati, ürün. 

o ürünler: ürün tanımlama kodu. 

o Emir özeti verileri: ürün tanımlama kodu. Bu parametre ile yapılan sorgu en iyi alış 
teklifi/toplam fiyat/miktar, en iyi/toplam satış teklifi fiyatı/miktarı gibi emir defteri 

istatistiklerini verecektir. 

o Ürün bazında işlem özeti verileri:  

Bu parametre ile yapılan sorgu Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun emir gerçekleşme 
istatistiklerini verecektir  

 Ürün Tanımlama Kodu,  

 SonİşlemFiyatı,  

 SonİşlemMiktarı,  

 SonİşlemZamanı,  

 BugünİşlemGörenToplamMiktar,  

 AçılışFiyatı,  

 KapanışFiyatı (dünkü işlem seansının),  

 BugünküEnİyiİşlemFiyatı,  

 BugünküEnKötüİşlemFiyatı,  

 AçılışİhaleFiyatı,  

 KapanışİhaleFiyatı,  

 DışReferansFiyatı,  

 DışKapanışFiyatı, vs. 

İşlemciler ve Üyeler, İşlemci Kimlik Kodu veya Üye Kimlik Kodu ile belirlenebilir.  

 İşlem yapılamaz bir ürün için fiyat verilerinin girilmesi (veri kalemleri: fiyat, alış/satış teklifi, ürün 

tanımlama kodu).  

 Fonksiyonel API çağrısının sorgu dönüş verileri aşağıdaki veri öğelerini sunmalıdır: 

o Emir verileri: Emir tanımlama kodu, emir tarihi/saati, fiyat, miktar, gizli miktar, alış/satış 
emri, emir durumu, emir türü, İşlemci kimlik kodu/adı, Üye kimlik kodu/adı, hesap fiyatı, 

sona erme zamanı, durdurma fiyatı, vs. 

o İşlem verileri: İşlem tanımlama kodu, emir tanımlama kodu, işlem tarihi/saati, fiyat, miktar, 

başlatıcı/agresör tacir/kuruluş tanımlama kodu/adı, takas durumu, takas tanımlama kodu, 
takas merkezi, manüel/ihale işlemi, teyit durumu, vs.  

o Ürün verileri: işlem görebilir, ürün durumu, izin verilen işlem hacmi, gizli miktar 
etkinleştirme, fiyat aralığı min/maks, miktar aralığı min/maks, sepet işlem izni, ürün tanımı 
URL, vs.  

o Üye verileri: Üye kimlik kodu, adı ve detayları. 
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o İşlemci verileri: kullanıcı adı, kullanıcı detayları, kuruluş kimlik kodu. 

Emirler ve işlemler için, örneğin emir güncellemelerinin sıralamasının takip edilebilmesi için geçmiş veriler 

geri getirilebilmelidir.. 

 Ürünün oluşturulması: İşletmeci, API yoluyla, Vadeli ve Türev İşlemler Platformunun ticarete 

konu olabilecek ürünlerini oluşturabilmelidir. 

 İhaleler, piyasayı durdurma / izin verme gibi piyasa olaylarının gerçekleştirilmesi. 

 Kullanıcı haklarının ve izinlerinin yönetilmesi. 

 İşlem hesaplarının girilmesi / güncellenmesi / silinmesi 

6.3.3. Sistem Uygulama Planı Şablonu 

Şekil 64 BT Uygulama Yol Haritasına İlişkin Tipik Yaklaşım  (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture 
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Tablo 10 Uygulama Kilometre Taşları  

Kilometre Taşı  Açıklama  

Tasarım Çalışmasının 

tamamlanması  

İşletmecinin gereksinimlerinin ve önceliklerinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, 

ayrıntılı bir analizin yapılması büyük önem taşır 

Tasarım Çalışmasının onaylanması  
Vadeli ve Türev İşlemler Platformu gereksinimlerinin sistem sağlayıcılar tarafından 
karşılanabilmesi için, gereklilik analizi kapsamında gereksinimler onaylanır. 

CfT'nin Çalıştırılması  

İşletmeci aşağıdaki olağan aşamaları takip ederek bir teklife çağrı süreci yürütür:  

- İsteklilere yönelik bir bilgilendirme dokümanı ile birlikte ayrıntılı bir gereklilik 
analizinin hazırlanması. 

- Dokümanların yayınlanması ve isteklilerin sorularının cevaplandırılması. 

- İsteklilerden teklif  belgelerinin alınması. 
- Kısa listesi oluşturulan teklif  sahipleri ile teklif lerin müzakere edilmesi. 

- Kazanan teklif  sahibi ile bir sözleşme üzerinde anlaşılması. 
- Sistem geliştirme / tedariki için sipariş verilmesi. 

Donanım Kurulumu ve VPN 
Kurulumu (SaaS durumunda) 

Sistem sağlayıcının, SaaS ortamında sunucuları kurması ve Üyeler için erişim 

sağlaması. 
- Sistem sağlayıcının  SaaS ortamında Vadeli ve Türev İşlemler Platformu 

sunucularını kurması  

- Sistem sağlayıcının  Vadeli ve Türev İşlemler Platformuna bağlantıyı test 
etmesi  

- Sistem sağlayıcının  arızadan çıkma kurgusunu ve afet kurtartma ayarlarını 

yapılandırması  
- Sistem sağlayıcının  Vadeli ve Türev İşlemler Platformu için konfigürasyon 

gereksinimlerini gözden geçirmesi  

Vadeli ve Türev İşlemler  
Platformunun Kurulumu ve 

Konfigürasyonu (SaaS) 

Sistem sağlayıcının  teknik gereksinimlere uygun olarak Vadeli ve Türev İşlemler 

Platformunu gerekli tüm sunucularda kurması.  

- Sistem sağlayıcının Vadeli ve Türev İşlemler Platformunu gerekli tüm 
sunucularda kurması 

- Sistem sağlayıcının, İşletmeci için Vadeli ve Türev İşlemler Platformu 
kurması ve yapılandırması (örneğin ürünler, kullanıcı hesapları, işlem 
kuralları) 

- Piyasalarda işlemlerin yapılabilmesi için, tüm ürünlerin ve 

konfigürasyonunun tamamlanması: 

o Sistem sağlayıcının Üyeler için çalışma kitaplarını tasarlaması ve 
test etmesi. 

o Sistem sağlayıcının İşletmeci için Vadeli ve Türev İşlemler 
Platformunun genel testini yapması  

o İşletmecinin nihai konfigürasyonu onaylaması  

Arla ofis uygulamaları ve gün sonu raporlama için API'ın kurulması  

Eğitim  Sistem sağlayıcının İşletmeciye gerekli eğitimleri vermesi  

Entegrasyon: Arka Ofis Sistemleri  Bu, gündelik operasyonlar için gerekli olan uygulamaları içerebilir. 

İşletmeci tarafından kullanıcı kabul 
testlerinin yapılması  

İşletmecinin nihai konfigürasyonu test etmesi ve onaylaması. 

- İşletmecinin Üye testi için gerekli düzenlemeleri yapması  

- İşletmecinin ve sistem sağlayıcının Üye provalarını gerçekleştirmesi  

- İşletmecinin ve sistem sağlayıcının arıza testlerini ve nihai sistem 
kontrollerini gerçekleştirmesi  

Sistem sağlayıcının gerekli olması halinde konfigürasyonu güncellemesi ve test 
etmesi. 

İşletmecinin Üye provalarının 
gerçekleştirmesi  

Gerçekçi verilerin girilmesi ve günlük süreçlerin takip edilmesi yoluyla bir işlem 
gününün simülasyonu. Bu, devreye girmeden önce potansiyel sorunların tespit 
edilmesi bakımından önemli bir faaliyettir.  

Devreye Girme  
İşletmecinin nihai sistem kontrollerini gerçekleştirmesi  

Sistem sağlayıcının devreye alma desteği sağlaması  
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7. TEZGAH ÜSTÜ PİYASASI  

7.1. Önerilen İkili Doğal Gaz Anlaşması Yapısı  

Türkiye Doğal Gaz Piyasası için önerilen EFET Doğal Gaz Ana Anlaşması aşağıdaki maddeleri içerir. 

Ayrıntılı Doğal Gaz Ana Anlaşması Türkçe ve İngilizce olarak bu dokümanın II No’ lu ekindeki linkten 

indirilebilir. 

 

 Sözleşme’nin Konusu 

o Sözleşme’nin Konusu  

o Önceden Varolan Sözleşmeler  

 Tanımlar ve Kuruluş 

o Tanımlar 

o Tutarsızlıklar 

o Yorum 

o Zamana Yapılan Atıflar  

o Enerji Birimleri 

 Münferit Sözleşmelerin Akdedilmesi ve 

Onaylanması  

o Münferit Sözleşmelerin 

Akdedilmesi  

o Onaylar  

o Onaylara Yapılan İtirazlar  

o Yetkili Kişiler  

 Doğal Gaz Teslimi ve Kabulü ve 

Ödemesi için Asıl Yükümlülükler  

o Teslim ve Kabul ve Net 
Programlama Yükümlülükleri  

o Programın Tanımı ve Geçerli 
Düzenleme  

o Doğal Gaz Ödemesi  

 Opsiyonlar için Asli Yükümlülükler  

o Opsiyon’a Göre Teslim ve Kabul  

o Opsiyon Primi  

o Opsiyonun Kullanılması ve 
Vade Sonu  

o Kullanma İhbarı  

 Teslim, Ölçüm, Taşıma ve Risk  

o Vasıfsız Gaz  

o Düz İşlemler  

o Doğal Gaza Bağlı Hakların 
Devri  

o Doğal Gaz Teslimve 
Kabullerinin Ölçümü  

o Programlanan Miktarın ve 
Teslim Edilen Miktarların 
Belgelenmesi  

o Harici Masrafların Tazmini   

o Alıcı ve Satıcı’nın Riskleri  

 Alıcı ve Satıcı’nın Riskleri 

o Mücbir Sebep Tanımı  

o Teslim ve Kabul 

Yükümlülüklerinden Kurtulma  

o Mücbir Sebep’in İhbarı ve 

Etkilerinin Azaltılması  

o Mücbir Sebep’in Diğer Taraf 

Üzerindeki Etkileri  

o Uzun Dönem Mücbir Sebep 

Sınırı   

 Sözleşme Miktarını Teslim veya Kabül 

Borcuna Aykırılık Halinde Tazminat  

o Eksik Teslim 

o Eksik Kabul  

o Fazla Teslim  

o Fazla Kabul  

o Tanımlar ve Yorum  

o Ödenecek Meblağlar 

o Gerçek ve Makul Öngörü  

o Tolerans Kullanımı  

 Vasıfsız Gaz 

o Satıcı’nın Borçları  

o İhbar  

o Alıcının Hakları  

o Vasıfsız Gaz Nedeniyle Eksik 
Teslim  

o Tazminat 

o Vasıfsız Gaz Ödemesi  

 Teslimin veya Kabulün Ertelenmesi  

 Süre ve Fesih Hakları  

o Süre  

o Sona Erme Tarihi ve 30 Günlük 
Fesih İhbar Süresi  

o Önemli Sebeple Fesih  

o Kendiliğinden Sona Erme  

o Önemli Sebebin Tanımı  

 Fesih Tutarının Hesaplanması  

o Fesih Bedeli  

o Uzlaştırma Bedeli  

 Sorumluluk Sınırlandırılması  

o Sorumluluğun Uygulanması  

o Sorumluluktan Muafiyet  

o Dolaylı Zarar ve Sorumluluğun 

Sınırlandırılması  
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o Kasıt, Hile ve Diğer Emredici 
Kurallar  

o Zararları Azaltması 
Yükümlülüğü  

 Faturalama ve Ödeme  

o Faturalama 

o Ödeme 

o Takas  

o Programlanan Sözleşme 

Miktarlarının Faturalandırılması 
ve Ödenmesi   

o Temerrüt Faizi 

o İhtilaflı Miktarlar  

o Sözleşme Miktarlarına Dayalı 
Faturalar  

 KDV ve Vergiler  

o KDV 

o Diğer Vergiler  

o Alıcı ve Satıcı’nın Vergi 

Yükümlülüğü  

o Nihai Kullanıcılara Ait Vergiler   

o Muafiyet Belgeleri  

o Tazminat 

o Yeni Vergiler  

o Yeni Vergiler Sebebiyle Fesih  

o Stopaj Vergisi  

 Değişken Fiyatlar ve Piyasanın 

Bozulmasında Yeni Fiyat 

BelirlemeYöntemi  

o Değişken Sözleşme Fiyatlarının 

Hesaplanması  

o Piyasanın Bozulması 

o Yeni Fiyat BelirlemeYöntemi   

o Piyasanın Bozulması Olayının 
Tanımı   

o Hesaplama Görevlisi  

 Garantiler ve Krediği  

 İfa Teminatı 

o İfa Teminatı Talep Etme Hakkı  

o Önemli Olumsuz Değişiklik  

 Finansal Tabloların Düzenlenmesi ve 

Net Maddi Varlıklar  

o Finansal Tabloların 

Düzenlenmesi   

o Net Maddi Varlıklarda Azalma  

o Muhasebe İlkeleri  

 Devir  

o Yasakİştiraklere Temlik  

 Gizlilik  

o Gizlilik Yükümlülüğü  

o Gizli Bilginin İstisnaları  

o Sürenin Dolması  

 Beyan ve Taahhütler  

 Uygulanacak Hukuk ve Tahkim  

o Uygulanacak Hukuk  

o Tahkim 

 Diğer Hükümler  

o Telefon Görüşmelerinin 
Kaydedilmesi   

o İhbarlar ve İletişim  

o Tadiller  

o Kısmi Hükümsüzlük  

o Üçüncü Şahısların Hakları  

 EK 1 – TANIMLAR  

 EK 2A – MÜNFERİT SÖZLEŞMENİN 

ONAYI (SABİT FİYAT) 

 EK 2B – MÜNFERİT SÖZLEŞMENİN 

ONAYI (DEĞİŞKEN FİYAT) 

 EK 2C – MÜNFERİT SÖZLEŞMENİN 

ONAYI (ALIM OPSİYONU) 

 EK 2D – MÜNFERİT SÖZLEŞMENİN 

ONAYI (SATIM OPSİYONU) 
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8. EK I 

8.1. Dengeleme Gazı Piyasası  

8.1.1. Dengeleme Gazı Piyasasının Rolü  

Şebekede taşınan doğal gazın dengelenmesine yönelik prosedürler (dengeleme rejimi) her doğal gaz 

sistemindeki genel taşıma rejiminin çok önemli bir parçasını oluşturur. Dengeleme rejimi, doğal gaz 

sistemindeki toplam akışların dengeli olmasını sağlamak amacıyla oluşturulur. İletim sisteminin ve son 

kullanıcı seviyesindeki iletim tesislerinin bütünlüğü basınçtaki dalgalanmalardan etkilenebilir ve dengele e 

rejimi bu dalgalanmaların (dengesizliklerin) kontrol altına alınmasını ve yönetilebilir aralıklar içerisinde 

kalmasını sağlamayı amaçlar. Mevcut sistemin türüne ve kullanıcıların türüne bağlı olarak bu dengesizlikleri 

yönetme ihtiyacı farklılık gösterebilir (yüksek basınçlı bir şebekeden başka bir yüksek basınçlı şebekeye 

doğal gaz taşıyan sistemlerin son kullanıcılar ile olan sistemlerden daha farklı dengeleme gereksinimleri 

olacaktır). 

Sistemi dengede tutmak İletim Sistemi İşletmecisinin sorumluluğu olmakla birlikte, Taşıtanlar dengeleme 

hesaplarını dengede tutarak BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisinin sistemi dengelemesine aktif bir şekilde 

yardımcı olurlar. Taşıtanlar sadece sistem kullanıcıları olarak değil, aynı zamanda BOTAŞ İletim Sistemi 

İşletmecisinin müşterileri olarak görülmelidir. Sistemde gerçekleştirilen her bir dengeleme eylemi doğrudan 

veya dolaylı olarak Taşıtanlar, ve dolayısıyla doğal gazın son kullanıcıları, tarafından ödenmesi gerekecek 

maliyetler doğuracaktır. 

Uygulanmakta olan dengeleme sistemi, dengeleme maliyetlerinin son kullanıcılara nasıl yansıtıldığına bağlı 

olarak piyasadaki doğal gaz fiyatını etkiler. Dolayısıyla, dengeleme eylemlerinin maliyetinin/fiyatının asgari 

düzeye indirilmesi, doğal gaz teslimine ilişkin gereksiz maliyetlerin azaltılmasında ve genel anlamda 

dengeleme gazı ve doğal gaz fiyatlarının rekabetçi bir şekilde belirlenmesi bakımından büyük önem taşır.  

Maliyetleri yansıtan bir dengeleme rejiminin mevcudiyeti dengeleme fiyatlarının oluşumundaki bozulmaları 

ortadan kaldırarak doğal gaz piyasasının genelinde rekabeti destekler.  

Uluslararası uygulamalar etkin dengeleme rejimlerinin sağlanabilmesi için, şeffaf bir dengeleme 

piyasasında faaliyet gösteren dengeden sorumlu taraflar olarak Taşıtanların kendi pozisyonlarını 

dengeleme ve kendi dengesizliklerini ortadan kaldırmak için gerekli ödemeleri yapma sorumluluğunu 

üstlenmeleri gerektiğini göstermektedir.  

Dengesizliklerin maliyeti, Üyelerin dengeleme amacıyla doğal gaz alışverişi yapmalarına izin veren ve hem 

BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi hem de Taşıtanlar için gerçek dengesizlik fiyatını (maliyetini) belirleyen 

rekabetçi bir piyasada belirlenmelidir. BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi şebekeden sorumlu işletmeci olarak 

“son çare” dengeleme tarafıdır ve bu faaliyeti kar amaçlı olarak gerçekleştirmez.  

Dolayısıyla, Dengeleme Gazı Piyasası işleten ticaret piyasalarının oluşturulmasında ve likiditenin 

sağlanmasında çok temel bir rol oynar. Doğal gaz iletim şebekelerinde gün içerisinde gerçekleştirilen 

dengeleme işlemlerinin sıklığı göz önüne alındığında, piyasaya dayalı bir dengeleme sisteminin 

oluşturulması ticaret faaliyetlerinde ve piyasa gelişiminde önemli bir artış sağlar ve işleyen doğal gaz ticaret i 

platformlarının oluşturulması için gerekli desteği sunar. 

8.1.2. Önerilen Dengeleme Rejimi  

Yukarıda belirtilen ilkeler Dengeleme Şebeke Yönetmeliği ile oluşturulan mekanizmada yansıtılmaktadır.  

Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin bazı hükümleri “ideal” bir dengeleme rejiminin elde edi lmesine katkıda 

bulunmaktadır. İşleyen dengeleme piyasalarının geliştirilmesi için likit ticaret platformlarının oluşumuna 

katkıda bulunulması için gerekli olabilecek geçici önlemler de belirlenmiştir.  
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Şekil 65 Dengeleme Şebeke Yönetmeliği ile Belirlenen Rollere ve Yükümlülüklere Genel Bakış  

 

 

Kaynak: ENTSOG 

8.1.3. Genel İlkeler  

Dengeleme Şebeke Yönetmeliği, genel dengeleme rejiminin merkezi bir unsuru olarak portföyler arasında 

doğal gaz ticareti kavramını getirmektedir. Taşıtanlar kendi dengeleme portföylerinin dengelenmesinden 

sorumludur. İki dengeleme portföyü arasındaki doğal gaz transferleri işlem (satış veya alış) bildirimleri 

yoluyla gerçekleşecektir. Farklı piyasa aktörlerinin, Taşıtanlara ve sisteme dengeleme hizmetleri sunan 

kuruluşların faaliyetlerinin desteklenmesi için, Dengeleme Şebeke Yönetmeliği işlem bildirimlerinin şebeke 

kullanıcıları adına üçüncü taraflarca yapılabilmesi olanağını ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla,  

Dengeleme Şebeke Yönetmeliği piyasa likiditesi için piyasa katılımcılarında ve Taşıtanlara sunulan 

hizmetlerde potansiyel bir artışa izin vermektedir.  

Dengeleme işlemleri yapılırken, işlem bildirimlerinin BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisine de gönderilmes i 

gerekmektedir. İşlem bildirimlerinin işleme konulması için önceden belirlenen bir süre verilmiştir (30 dakika 

veya bildirimin yürürlüğe girme zamanı izin verdiğinde iki saate kadar) ve bu ticaret işlemlerinin sorunsuz 

bir şekilde gerçekleşmesinde büyük bir önem taşımaktadır.  

8.1.4. Operasyonel Dengeleme  

Şebekenin dengede tutulabilmesi (sistemin operasyonel limitleri dahilinde tutulmasını amaçlayan 

operasyonel dengeleme) için İletim Sistemi İşletmecisine iki ayrı araç sunulmuştur:  

 Bir ticaret platformunda standart ürünlerin alışı-satışı veya dengeleme hizmetlerinin kullanımı.  

 Tarihsel olarak İletim Sistemi İşletmecisi dengelemeden sorumlu taraf olduğu için, sistemin 

dengelenmesinde İletim Sistemi İşletmecisinin rolünün azaltılması genellikle piyasaya dayalı bir 

dengeleme sistemi oluşturmanın ilk adımı olmuştur.  

Operasyonel dengeleme için İletim Sistemi İşletmecisinin kullanımına sunulan bu iki araç hakkında daha 

ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuştur: 
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 Kısa vadeli standart ürünler: Bu ürünler Spot İşlemler Platformunda haftanın yedi günü Gün İçi 

veya Gün Öncesi bazında teslim için işlem görecektir. Bu ürünler mülkiyet ürünleri, lokasyana1 veya 

zamana bağlı ürünler olabilir. Ticarete konu olacak ürünleri belirlerken, İletim Sistemi İşletmecileri 

işlem görecek ürün türlerinin belirlenebilmesi için enterkonnekte dengeleme bölgelerinde diğer 

İletim Sistemi İşletmecileri ile işbirliği yapacaktır. Sınır ötesi dengeleme işlemlerinde uyumun 

sağlanabilmesi için bu önlem büyük önem taşımaktadır.  

 Dengeleme Hizmetleri: Bu hizmetler, standart ürünlerin kullanılmasının operasyonel dengeleme 

amaçları bakımından İletim Sistemi İşletmecisi için gerekli sonucu vermesinin beklenmediği ve 

piyasa likiditesinin sınırlı olduğu durumlarda kullanılabilir. Dengeleme hizmetleri düzenleyici 

kurumların denetimine tabi olarak şeffaf bir şekilde ve ayrım gözetmeyen ihaleler yoluyla gaz satın 

alır ve standart ürünlerin İletim Sistemi İşletmecisinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayıp 

karşılayamayacağının tespit edilmesi amacıyla yıllık olarak gözden geçirilir.  

Dengeleme işlemlerinin yapılması sırasında İletim Sistemi İşletmecisi Spot İşlemler Platformunda satın 

alınabilinen standart ürünlere öncelik verilmelidir. İlgili giriş/çıkış noktaları, miktarlar ve işlemin niteliği (satış 

veya alış) dahil olmak üzere ticarete konu ürünlerin ayrıntıları Üyelere sunulmalıdır. Üyelerin platformda 

faaliyet gösterebilmesi için açık ve ayrım gözetmeyen koşul ve hükümler belirlenmelidir; işlem 

tamamlanıncaya kadar alış-satışlar isimsiz olarak gerçekleştirilmeli ve alış ve satış teklifleri gerçek zamanlı 

olarak görülebilmelidir. Standart ürünler için işlem platformunun işletilmesi görevi ilgili İşletmeciye verilir.  

Bu geçici adımdan bağımsız olarak, İşletmecinin dengeleyici rolü ideal olarak zaman içinde aşağıda 

gösterilen şekilde değişmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
 
1 Lokasyon bazlı ürünler spesif ik giriş ve çıkış noktalarını belirtir; zaman bazlı ürünler ise spesif ik giriş ve çıkış noktaları arasında 

spesif ik taşıma zamanlarını (saatlik düzeyde) belirtir.  
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Şekil 66 İletim Sistemi İşletmecisinin Dengeleme Araçlarının Gelişimi  (İngilizce) 

 

 

Kaynak: ENTSOG 

İletim Sistemi İşletmecisinin performansını sürekli olarak iyileştirebilmesi için bir teşvik mekanizması 

oluşturulmalı ve EPDK tarafından onaylanmalıdır.  

Such incentive mechanism, to be proposed by the TSO and authaurised by EMRA, should be based on 

the TSO performance via capped payments to the TSO for outperformance and from the TSO for 

underperformance against pre-determined targets. 

İletim Sistemi İşletmecisi tarafından önerilecek ve EPDK tarafından onaylanacak böyle bir teşvik 

mekanizması, önceden belirlenen hedeflere göre İletim Sistemi İşletmecisinin yüksek veya düşük 

performansına göre yapılacak tavan ödemeleri İletim Sistemi İşletmecisinin performansına 

dayandırılmalıdır.Teşvik mekanizmaları yetkili düzenleyici kurum olarak EPDK tarafından onaylanmalıdır.  
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8.1.5. Miktar Bildirimleri 

Miktar bildirimi prosedürleri, Taşıtanların gün içinde pozisyonlarını ayarlamalarına ve böylelikle potansiyel 

dengesizlikleri önlemelerine veya azaltmalarına imkan tanıdığından dolayı dengelemede önemli bir rol 

oynarlar. Taşıtanlara gün içinde pozisyonlarını ayarlamaları için ne kadar esneklik tanınırsa, Taşıtanların 

sistemdeki potansiyel dengesizlikleri önleme ve tüm sistem kullanıcıları için maliyet tasarrufu sağlama 

olanakları da o kadar fazla olur.  

Miktar bildirimi ve yeniden miktar bildirimi prosedürleri birleştirilmiş ve ayrıştırılmış kapasite ürünleri ile tek 

taraflı ve çift taraflı ürünler için geçerlidir. Komşu İletim Sistemi İşletmecileri arasında sınır ötesi 

koordinasyonu; miktar bildirimi ve yeniden miktar bildirimi prosedürlerinin ve eşleştirme işlemlerinin uyumlu 

bir şekilde gerçekleştirilmesini, böylelikle sistemler arasında işlerliğin ve gaz akışların ve sistemde likiditenin 

arttırılmasını sağlamada büyük önem taşır.  

8.1.6. Dengesizlik Ücretleri ve Gün İçi Yükümlülükleri  

Dengesizlik ücretleri ile ilgili olarak Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin temel amacı dengesizlik ücretlerinin 

maliyetleri yansıtmasını sağlamaktır. Dengesizlik ücretlerinin maliyetleri yansıtma imkanı, dengesiz leme 

gazı için bir marjinal satış ve alış fiyatının belirlenmesi yoluyla sağlanır.  

Negatif ve pozitif dengesizliklerin alış ve satış maliyetleri -sırasıyla- İletim Sistemi İşletmecisi tarafından 

(ticaret platform yoluyla) satın alınan veya satılan ürünlerin en yüksek ve en düşük fiyatlarına ve gaz günü 

için ağırlıklı ortalama gaz fiyatına (gaz günü için sanal işlem noktasındaki mülkiyet ürünlerinin alış -satış  

işlemleri bakımından) göre belirlenir. Bu mekanizma, dengesizlik ücretlerinin, İletim Sistemi İşletmecisinin 

sistemi dengede tutmak için dengeleme gazı satın alma maliyetini yansıtmasına olanak tanır.  

Bu mekanizma dengeleme gazının maliyeti/fiyatı ile piyasalarda işlem gören gazın maliyeti/fiyatı arasında 

doğrudan bir bağlantı olmasını sağlar. İletim Sistemi İşletmecisi tarafından dengeleme amacıyla alınıp 

satılan doğal gazın fiyatı ile piyasada gerçekleştirilen ticaret faaliyetlerinden türeyen toptan satış doğal gaz 

fiyatları arasında doğrudan bir bağlantı oluşturan bir mekanizmadır.  

İletim Sistemi İşletmecisinin dengeleme işlemlerindeki rolünü en aza indirmek ve Taşıtanların kendi 

pozisyonlarını yönetmelerinden sorumlu olmalarını sağlamak için de gün içi yükümlülükleri getiri lebilir. Bu 

yükümlülükler, mevcut BOTAŞ sistemi gibi, dengeleme bakımından sınırlı esnekliğe sahip sistemlerde 

özellikle önemli olabilir.  

Gün içi yükümlülükler; sistem çapında yükümlülükler (örneğin İletim Sistemi İşletmecisi tarafından 

gerçekleştirilen dengeleme işlemlerinden maliyetlerin ve/veya gelirlerin ilgili taraflara yüklenmesi yoluyla  

Taşıtanlara sistemi operasyonel limitleri dahilinde tutmaları için teşviklerin sağlanması), dengeleme 

portföyü yükümlükleri (örneğin spesifik portföy limitlerinin aşılması halinde uygulanacak ilgili ücretlerin 

belirlenmesi yoluyla Taşıtanların pozisyonlarını dengede tutmaya teşvik edilmeleri) veya giriş -çıkış noktası 

gün içi yükümlülükleri (örneğin spesifik noktalarda akış değişkenlikleri için sınırların getirilmesi yoluyla belirli 

koşullar altında spesifik giriş ve çıkış noktalarındaki doğal gaz akışının sınırlanması) şeklinde olabilir.  

Gün içi yükümlülüklerinin her halükarda EPDK tarafından onaylanmaları, ticaretin önünde engel teşkil 

etmemeleri, sadece Taşıtanlara pozisyonlarını dengelemeleri için gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra 

uygulanmaları ve İletim Sistemi İşletmecisinin ilgili dengeleme işlemini gerçekleştirme maliyetlerini 

yansıtması gerekir.    

8.1.7. Kar veya Zarar Etmeme  

BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi gerçekleştirdiği dengeleme işlemlerine bağlı ödediği veya tahsil ettiği 

günlük dengesizlik ücretlerinden ve sistemin dengede tutmak amacıyla gerçekleştirdiği diğer faaliyetlerden 

finansal bir kazanç elde etmemeli veya zarar etmemelidir. Dolayısıyla, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi 

dengeleme faaliyetleri bakımından finansal olarak dengede olmalıdır. BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisinin 

rolünün dengeleme piyasası dinamiklerini bozmaması bakımından bu çok önemli bir özelliktir  ve BOTAŞ 
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İletim Sistemi İşletmecisinin rolünün “son çare” dengeleme tarafı rolüne indirilmesi için yukarıda belirtilen 

önlemler tamamlayıcı niteliktedir.   

Bu amaçla, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisinin dengesizlik ücretleri veya başka ücretler ile 

karşılayamadığı dengeleme işlemi maliyetleri için ödediği veya aldığı bir nötralite ücreti öngörülmelidir.  

Nötralite ücretlerinin ve ödemelerinin belirlenmesinde şeffaflık büyük önem taşır. Bu ücretler Taşıtanlara 

gönderilen her faturada ayrı bir kalem olarak belirtilmelidir ve bunların nasıl oluştuğuna ilişkin yeterli 

destekleyici belgeler fatura ile birlikte sunulmalıdır.  

8.1.8. Gerçek Zamanlı Bilgilendirme  

Taşıtanların portföy pozisyonlarını yönetebilmeleri, dolayısıyla dengesizliklerini kendi başlarına 

azaltabilmeleri için bilgilendirme çok önemli bir rol oynar. Piyasa katılımcılarına Elektronik Bülten Tablosu 

yoluyla kolaylıkla ulaşabilecekleri bilgilerin sunulmasına yönelik hükümler olmalıdır. Bu şeffaflık fonksiyonu,  

dünyanın her yerinden piyasa katılımcılarının ayrım gözetmeyen bir şekilde erişebilmesi için yeni Elektronik 

Bülten tablosunun temel bir özelliği olmalıdır ve tutarlı bir ölçüm birimi kullanılmalıdır (kWh/g veya kWh/s 

şu anda kullanılmamaktadır, ancak belirli bir aşamada kullanılmaya başlamalıdır). Tüm bilgiler aynı anda 

Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır. 

Taşıtanlara sunulacak önemli bilgiler arasında, özellikle eşleştirme işlemi yapıldıktan sonra veriş ve çekiş 

miktarlarının teyit edilen miktarlara eşit olmadığı dengeleme bölgelerindeki veriş ve çekiş bilgileri yer alır. 

Taşıtanların saatlik pozisyon ayarlamalarının mümkün olduğu durumlarda Taşıtan cevaplarının daha hızlı 

bir şekilde alınabilmesi için, bu veriş ve çekiş bilgileri ideal olarak gerçek zamanlı bazda ve muhtemelen bir 

saatlik değer ile birlikte sunulmalıdır2.  

Bilgilendirme sıklığı ölçülen veya ölçülmeyen güncellemelerin mevcudiyetine, sistemin teknik ayarlarına ve 

SCADA ayarlarına bağlı olacaktır. Dengeleme Şebeke Yönetmeliği Gün İçi ölçülen veriler için günde en az 

iki güncelleme yapılmasını öngörmektedir. Günlük ölçülmeyen çekişlerin olduğu durumlarda, İletim Sistemi 

İşletmecileri Taşıtanlara çelişlerinin bir tahminini ve iki güncelleme sunacaktır. Taşımayı takip eden günde,  

İletim Sistemi İşletmecisi Taşıtanlara veriş ve çekişleri için bir ön tahsis ve bir başlangıç dengesizlik miktarı 

sağlayacaktır.  Nihai  tahsislerin ne zaman sağlanacağı ulusal kurallara dayalı olarak belirlenecektir.  

Bununla birlikte, komşu doğal gaz piyasaları arasında uyumun ve karşılıklı işlerliğin sağlanabilmesi için, bu 

zamanlama tüm komşu ülke sistemleri  ile uyumlu olmalıdır. Ayrıca Taşıtanlara sağlanacak bilgilerin 

sıklığını arttırmanın maliyetleri ve faydaları ile ilgili düzenli değerlendirmeler yapılmalıdır.  

8.1.9. İletim Şebekesi Stoğu Esneklik Hizmeti  

İletim şebekesi stoğu esneklik hizmetleri, Taşıtanlara pozisyonlarını yönetebilmeleri için ilave bir araç sunar. 

Bunların kullanımı İletim Sistemi İşletmecisinin kullanabileceği iletim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesi için 

gerekli olduğu düşünülmeyen esneklik ile sınırlı olmalıdır. Dengeleme Şebeke Yönetmeliği, bu hizmetin, 

diğer koşulların yanında, ancak İletim Sistemi İşletmecisinin iletim şebekesi stoğu esneklik hizmetleri 

sunabilmek için diğer altyapı sağlayıcıları ile sözleşme yapması gerekmiyorsa, hizmetlerin sunulması İletim 

Sistemi İşletmecisi için finansal açısından nötr (maliyetler = gelirler) ise, ve sınır ötesi ticaret üzerinde 

olumsuz bir etkisi olmayacaksa sunulabileceğini belirtmektedir. İletim şebekesi stoğu esneklik hizmeti 

yoluyla teslim edilen veya çekilen doğal gaz, günlük dengesizlikleri hesaplanmasında dikkate alınır.  

Avrupa’da kullanımı aslında oldukça sınırlıdır; Avrupa ülkeleri arasında sadece Hollanda şebeke 

yönetmeliği kapsamında bu hizmeti istikrarlı bir şekilde uygulamaktadır. Koşul ve hükümlerin ayrım 

gözetmeyen bir şekilde belirlenmesinin sağlanması amacıyla, iletim şebekesi stoğu esneklik hizmetleri için 

düzenleyici onay da zorunludur.  

                                                 

 
 
2 İngiltere’deki İletim Sistemi İşletmecisi National Grid’in Taşıtanlarına sunduğu w eb tabanlı bilgi sistemi birçok bakımdan referans 

(ideal) bir model oluşturmaktadır. Sistemin iletim hattı stoğu ve giriş ve çıkış noktalarındaki akışlar hakkında gerçek zamanlı olarak 
sunulan bilgiler Taşıtanların sevkiyatlarını yönetebilmeleri için azami düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. 
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8.1.10. İlave Faydalar  

Dengeleme Şebeke Yönetmeliği hükümleri uyarınca bir dengeleme rejiminin uygulanmasından bazı dolaylı 

faydalar da elde edilebilir.  

8.1.11. Türkiye Şebekesinin Komşu Avrupa Şebekeleri ile 

Entegrasyonu  

Türkiye şebekesinin komşu Avrupa şebekeleri ile entegrasyonu sınır ötesi ticarette ve piyasa likiditesinde 

potansiyel bir artış sağlayacaktır. Böyle bir entegrasyon aşağıdaki  yollarla başarılabilir: 

 Dengeleme ve eşit dengeleme rejimleri için aynı ürünlerin sunulması (Dengeleme Şebeke 

Yönetmeliği)  

 Miktar bildirimi ve yeniden miktar bildirimi programlarının uyumlaştırılması  

 Sınır ötesi dengeleme girişimleri; 

 Spot piyasadaki şeffaf bir fiyat keşfi kapsamında şeffaf bir dengeleme piyasasının oluşturulması.  

Taşıtanların dengeleme faaliyetleri için aynı hedef zamana (“uzlaştırma zamanı”) sahip olan dengeleme 

portföyleri, Avrupa doğal gaz piyasalarının entegrasyonunun sağlanması bak ımından büyük önem 

taşımıştır.  

Farklı piyasalarda faaliyet gösteren Taşıtanlar portföylerini daha fazla sinerji ile işletme bakımından çok 

hızlı fayda elde edecektir ve böylelikle Avrupa genelinde ticaret pozisyonlarını optimize edebileceklerdir.  

Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin öngördüğü gibi bir günlük dengeleme rejimi aynı zamanda Taşıtanlar 

için gün içi yükümlülüklere göre daha yönetilebilirdir, dolayısıyla piyasa oyuncuları için daha kolay bir giriş 

ve bunun sonucunda piyasada daha fazla rekabet ve lik idite sağlar. Türkiye ve Avrupa taşıma sistemleri 

arasında şebeke yönetmeliklerinin uyumlaştırılması,  piyasalar arasında operasyonların uyumlaştırılması 

ve piyasa entegrasyonu için tamamlayıcı bir unsur teşkil eder. Türkiye AB ile pürüzsüz bir şekilde 

entegrasyonu sağlamaya çalışmalıdır ve bu bağlamda bu operasyonel önlemlerin aynı olması gerekecektir.  

likidite ve ticaretin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek sınır ötesi dengeleme girişimi, aşağıdaki şekillerde 

gerçekleştirilebilir:  

 Taşıtan öncülüğünde  sınır ötesi portföy dengeleme: Bu mekanizma şebeke kullanıcılarının 

komşu sınır ötesi dengeleme bölgeleri arasında dengesizliklerini netleştirmelerine olanak tanır. Bu 

enterkonnekte dengeleme bölgelerinin şebeke kullanıcıları arasında dengeleme maliyetler inin adil 

dağıtımına zarar vermeden gerçekleşmelidir. Taşıtanlar iletim haklarına ve sınır ötesi akış miktar 

bildirimilerinedayalı olarak doğal gazı bir dengeleme bölgesinden diğerine aktarabilirler.  

 İletim Sistemi İşletmecisi yoluyla sınır ötesi dengeleme: Bu mekanizma İletim Sistemi 

İşletmecilerinin komşu piyasalarda esnek doğal gaza erişimi kolaylaştırmak için aracı olarak 

hareket etmelerine olanak tanıyacaktır; örneğin  komşu İletim Sistemi İşletmecilerinin  dengeleme 

bölgesinde dengeleme hizmetleri için alış tekliflerini ve satış tekliflerini kabul etmelerini sağlayarak. 

Model her iki şebeke kullanıcısı tarafından tutulan kullanılmayan kapasiteye dayanmaktadır 

(yeniden miktar bildirimi yapma hakları olmalıdır), dolayısıyla tıkanık piyasalar için bu modelin 

kullanımı düşünülebilir.  

 Ortak dengeleme platformu: Bu model yeterli enterkonneksiyon mevcut olduğunda komşu 

dengeleme bölgelerindeki İletim Sistemi İşletmecilerinin doğal gaz alış ve satış işlemine girmelerini 

sağlamaktadır. Model kullanılmayan kapasiteye dayanmaktadır ve diğer iki modelden ayıran 

özelliği iki bölgeyi birbirleri ile uyumlaştırmaktan ziyade tamamen yeni bir platform oluşturmasıdır.  

Düzgün işleyen sınır ötesi dengelemenin herhangi bir şeklini uygulayabilmek için, BOTAŞ şebeke 

yönetmeliğinin Avrupa Birliği şebeke yönetmelikleri ile tam olarak uyumlu hale gelmesi sağlanmalıdır.  

Başka bir reçete kendiliğinden ticaret engeline dönüşecek ve başka sorunları tetikleyecektir.  
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İşbirliği içerisinde çalışan bir sınır ötesi dengeleme girişiminin oluşturulması için, BOTAŞ İletim Sistemi 

İşletmecisi temsilcileri ve komşu İletim Sistemi İşletmecisi temsilcileri ile bir proje grubu oluşturulmalıdır.  

Bununla birlikte, iletim kapasitesine yönelik açık gün içi piyasasının etkilenmemesi veya bozulmaması içi n, 

bu modeller/öneriler uygun şekilde tasarlanmalıdır.  

8.1.12. Esnekliğe Yatırım Yapma Teşvikleri  

Uluslararası düzenleyiciler, piyasa katılımcılarının enerji altyapısına yatırım yaparken risk alabilmeleri için 

yeterli piyasa sinyallerinin taşıdığı önemi uzun süre önce kabul etmişlerdir.  

Düzenleyiciler aynı zamanda Dengeleme Şebeke Yönetmeliğinin Avrupa genelindeki piyasalarda (ve 

uygulanması halinde Türkiye genelinde) fiyat sinyalleri sağlayacağını depolama değerini piyasa fiyatlarına 

yansıtacağını ortaya koymuşlardır3. Zaman içinde Avrupa’da ticareti yapılan doğal gaz miktarlarındaki artış 

doğal gaz tesliminde esnekliğe duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Bu talebin artmaya devam etmesi 

beklenmektedir ve Dengeleme Şebeke Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması Taşıtanları kendi 

pozisyonlarını dengelemekten sorumlu tutarak bu eğilimi desteklemektedir. Ayrıca Taşıtanların portföylerini 

günlük olarak dengelemeleri gerektiğinden dolayı, özellikle hızlı işleyen depolama olmak üzere esnekliğe 

duyulan ihtiyacı da desteklemektedir.  

Piyasaya yakın esneklik kaynakları (depolama) giderek daha fazla değer kazanmaktadır; dolayısıyla  

Dengeleme Şebeke Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması  depolama tesislerine yatırım yapılması 

ihtiyacını doğrudan desteklemektedir. Bu, Türkiye için acil bir şekilde ihtiyaç duyulan depolama 

yatırımlarının taşıtanların finansal katılımı yoluyla teşvik edilebileceği anlamına gelmektedir.  Bu teşvikler,  

yatırımcı olan taşıtanların gelecekteki altyapıyı kullanmak için bağlayıcı taahhütlerde bulundukları aç ık 

mevsim işlemleri yoluyla gerçekleştirilebilir. Ancak bunun için taşıtanların yatırımlarının getiri oranı 

hakkında bir fikre sahip olmaları gerekir. 

8.1.13. Elektrik Piyasaları ile Sinerji  

Avrrupa genelindeki elektrik sistemlerinde önemli miktarda doğal gaz yak ıtlı elektrik üretim tesisi bulunduğu 

düşünüldüğünde, elektrik ve gaz piyasaları doğal olarak birbirleri ile bağlantılıdır. Avrupa’daki ve 

Türkiye’deki elektrik sektörünün yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla miktarda kullanıma koyması 

gerekecektir. Yenilenebilir enerji kaynakları daha kesintili ve hava koşullarına bağımlı kaynaklar 

olduğundan dolayı, Avrupa ve Türkiye’nin puant ve baz yük arasındaki giderek artan farkı üretim  

miktarlarını arttırarak günlük bazda kapatması gerekecektir. Aynı zamanda giderek artan tahmin hataları 

ve öngörülebilirlik zorlukları ile baş etmeleri gerekecektir.  

Tüm bu gelişmeler hem elektrik hem de doğal gaz sektörlerinde daha esnek bir sisteme ihtiyaç 

duyulduğunu göstermektedir; zira yenilenebilir enerji kaynaklarında kesintilerin olduğu durumlarda elektrik 

arzının sağlşanmasında “dengeleyici oyuncu” rolünü genellikle doğal gaz yakıtlı santraller üstlenmeketdir.  

Piyasaya dayalı bir dengeleme sistemi; yenilenebilir enerji kaynaklarındaki açığı telafi etmek için doğal gaz  

talebinde meydana gelen ani artışlar sebebiyle elektrik ve doğal gaz şebekelerinde dengesizlikler ile 

karşılaşıldığında optimal bir maliyet dağıtımı oluşmasını sağlamaktadır. Bu eğilim Avrupa düzeyinde 

araştırılmış durumdadır ve doğal gaz ve elektrik piyasaları arasındaki sinerjinin sağlanmasına yönelik ilk 

önlemler önerilmiştir4. 

 

 

                                                 
 
 
3 CEER Doğal Gaz Depolama Piyasasına Yönelik Düzenleyici Ayarlamalar Hakkındaki Nihai Görüş – Mayıs 2015 – Brüksel– 
Belçika: http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PA PERS/Gas/2015/C15-GWG-119-
03_CEER%20_Vision%20gas%20storage%20market_25_May_2015.pdf  
4 Avrupa Komisyonu – Elektrik ve Doğal Gaz Dengeleme Piyasaları Arasındaki Sinerjiler Hakkında Çalışma  (EGEBS) – Nihai Rapor 
– Ekim 2012: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20121220_ebegs_final_report.pdf 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Gas/2015/C15-GWG-119-03_CEER%20_Vision%20gas%20storage%20market_25_May_2015.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Gas/2015/C15-GWG-119-03_CEER%20_Vision%20gas%20storage%20market_25_May_2015.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20121220_ebegs_final_report.pdf
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9. EK II 

 Trayport GlobalVision Yönetim Araçları Hakkında Aracı ve Borsa İşlem Sistemleri Kılavuzu  

 Trayport GlobalVision API Hakkında Aracı ve Borsa İşlem Sistemleri Kılavuzu                                    

 Trayport GlobalVision Ürünü Hakkında Aracı ve Borsa İşlem Sistemleri Kılavuzu                                              

 EEX, EEX Borsa Kuralları  

https://www.eex.com/blob/86124/8f7673b731fd1b15da936a9758837276/eex -exchange-rules-

data.pdf 

 GME, Doğal Gaz Piyasası Kuralları 

http://www.mercatoelettrico.org/En/MenuBiblioteca/documenti/20150924_DISCIPLINA_GAS_en.

pdf 

 CEEGEX, Piyasa Kuralları  

https://www.ceegex.hu/en/kommunikacio/dokumentumok/Pages/rules.aspx  

 ICE, , Doğal Gaz Piyasası Kurallar 

https://www.theice.com/publicdocs/endex/ICE_Endex_Rulebook_OtD_Commodity_Market_New.

pdf 

 Get Baltic, Doğal Gaz Borsası İşlemlerine İlişkin Düzenlemeler  

https://www.getbaltic.lt/uploads/documents/dokumentai%20atsisiuntimui_en/REGULATION%20O

F%20TRADING%20ON%20THE%20NATURAL%20GAS%20EXCHANGE%2011%2007%20201

3.pdf  

 Powernext, Emtia / Pegas Spot 

http://www.powernext.com/f/docs/Anglais/Powernext_Gas/Market_Rules_And_Notices/notice_C

OMMODITIES-2015-19_Market_Notices_EN.pdf  

 GME, Teknik Kurallar 

http://www.mercatoelettrico.org/En/Mercati/MGas/NormativeMGAS.aspx  

 GME, Dengeleme Gazı Platformu Düzenlemeleri  

http://www.mercatoelettrico.org/En/MenuBiblioteca/documenti/20141103RegolamentoPBGAS_en

.pdf 

 EFET, İkili Doğal Gaz Ana Anlaşması  

http://www.efet.org/Cms_Data/Contents/EFET/Folders/Documents/Standardisation/LegCntrcts -

Doc/Translations/~contents/7CZJC2A3VJWUZJFU/2014_01_08_Tu rkey_Dual_Gas_Master_Agr

eement.pdf 

http://www.efet.org/Cms_Data/Contents/EFET/Folders/Documents/Standardisation/LegCntrcts -

Doc/Translations/~contents/AHV24FESMSVUZK6B/2014_01_08_TR-

EN_Gas_Agreement_Elections.doc

 CEER, Doğal Gaz Depolama Piyasasına Yönelik  Düzenleyici Ayarlamalar Hk. Nihai Görüş   

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Gas/2

015/C15-GWG-119-03_CEER%20_Vision%20gas%20storage%20market_25_May_2015.pdf 

 Avrupa Komisyonu, – Elektrik ve Dengeleme Gazı Piyasaları Arasındaki Sinerjiler Hk. Çalışma 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20121220_ebegs_final_report.pdf 

http://www.mercatoelettrico.org/En/Mercati/MGas/NormativeMGAS.aspx
http://www.mercatoelettrico.org/En/MenuBiblioteca/documenti/20141103RegolamentoPBGAS_en.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/En/MenuBiblioteca/documenti/20141103RegolamentoPBGAS_en.pdf
http://www.efet.org/Cms_Data/Contents/EFET/Folders/Documents/Standardisation/LegCntrcts-Doc/Translations/~contents/7CZJC2A3VJWUZJFU/2014_01_08_Turkey_Dual_Gas_Master_Agreement.pdf
http://www.efet.org/Cms_Data/Contents/EFET/Folders/Documents/Standardisation/LegCntrcts-Doc/Translations/~contents/7CZJC2A3VJWUZJFU/2014_01_08_Turkey_Dual_Gas_Master_Agreement.pdf
http://www.efet.org/Cms_Data/Contents/EFET/Folders/Documents/Standardisation/LegCntrcts-Doc/Translations/~contents/7CZJC2A3VJWUZJFU/2014_01_08_Turkey_Dual_Gas_Master_Agreement.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Gas/2015/C15-GWG-119-03_CEER%20_Vision%20gas%20storage%20market_25_May_2015.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Gas/2015/C15-GWG-119-03_CEER%20_Vision%20gas%20storage%20market_25_May_2015.pdf


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

yansıttığı iddia edilemez.  

 
  


