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Yasal ve Gizlilik Uyarısı 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

olacaktır. 

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

herhangi bir eylem için sorumluluk kabul edilmez. 

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

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

vermemektedir. 

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

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

ima veya iddia edilmemektedir. 

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

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

 
 
 
 
 

Versiyon Versiyon Tarihi Yorumlar 

Versiyon 1.0 14.08.2015 
11 Ağustos 2015 günü gerçekleştirilen “EBT Çalıştayı” 
kapsamında elde edilen yorum ve geribildirimler yansıtılmıştır. 

  



 

ii 
Copyright © 2015 Accenture. All rights reserved 

İçindekiler  
 

 

ŞEKİL LİSTESİ ___________________________________________________________________ III 

TABLO LİSTESİ __________________________________________________________________ III 

1. GİRİŞ ________________________________________________________________________4 

2. EBT’NİN FONKSİYONEL İNCELEMESİ ____________________________________________6 

2.1. PERİYODİK İŞLEMLER _________________________________________________________7 
2.1.1. Kapasite / Atıl Kapasite Duyuruları _______________________________________7 
2.1.2. Kapasite / Atıl Kapasite Rezervasyonu, Başvurusu, Dökümü ve Onayları _________7 
2.1.3. Kapasite Devri & Tedarikçi Değişimi Nedeniyle Kapasite Devri ve Onayları _____ 10 
2.1.4. Kapasite Aktarımı ve Onayı___________________________________________ 10 
2.1.5. Taşıyıcı ve Taşıtan Sözleşmeleri ______________________________________ 10 
2.1.6. Dengeleme Gazı Yönetimi ___________________________________________ 11 
2.1.7. Rezerve Kapasiteyi Artırma Yükümlülüğü ve Kapasite İptali _________________ 12 

2.2. SİSTEM GÜNÜ İŞLEMLERİ ____________________________________________________ 12 
2.2.1. TMB Yönetimi _____________________________________________________ 12 
2.2.2. Akış Yönetimi _____________________________________________________ 13 
2.2.3. Tahsisat Yönetimi __________________________________________________ 13 
2.2.4. Gün-Sonu İşlemleri _________________________________________________ 13 
2.2.5. Günlük Hesaplamalar _______________________________________________ 13 
2.2.6. Stok Yönetimi _____________________________________________________ 13 

2.3. FATURA HAZIRLAMA ________________________________________________________ 14 
2.4. DİĞER MODÜLLER _________________________________________________________ 14 
2.5. VERİ YAYIMLANMASI ________________________________________________________ 15 
2.6. EBT İÇİN ULUSLARARASI ÖRNEKLER ____________________________________________ 16 

3. EBT’NİN TEKNİK ANALİZİ _____________________________________________________ 22 

3.1. MEVCUT EBT’NİN TEKNİK ANALİZİ VE TEKNİK AÇIDAN EKSİKLİKLERİ ____________________ 22 
3.2. EBT’NİN SCADA, DOĞAL GAZ TALEP TAHMİN, SİMÜLASYON VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ İLE 

BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİ VE ARAYÜZLERİ _______________________________________ 27 
3.2.1. EBT’nin SCADA ile Birlikte Çalışabilirliği ve Arayüzleri ______________________ 27 
3.2.2. EBT’nin Doğal Gaz Talep Tahmin Sistemleri ile Birlikte Çalışabilirliği ve Arayüzleri 29 
3.2.3. EBT’nin Simülasyon Aracı ile Birlikte Çalışabilirliği ve Arayüzleri ______________ 29 

4. SONUÇ ____________________________________________________________________ 30 

4.1. PİYASA ŞEFFAFLIK ARACI OLARAK EBT __________________________________________ 30 
4.2. FONKSİYONEL ANALİZ _______________________________________________________ 30 
4.3. TEKNİK ANALİZ ____________________________________________________________ 31 

 

  



 

iii 
Copyright © 2015 Accenture. All rights reserved 

Şekil Listesi   
 

Şekil 1 – Üst Seviyede EBT Modülleri ___________________________________________________6 

Şekil 2 – Üst Seviye Birincil ve Atıl Kapasite Rezervasyonu __________________________________9 

Şekil 3 – Doğal Gaz Piyasası’ndaki Üst Seviye Anlaşmalar Yapısı __________________________ 11 

Şekil 4 – Gelişmiş Doğal Gaz Piyasaları’ndaki EBT Örnekleri ______________________________ 17 

Şekil 5 - Alliance Pipeline (ABD’den bir Taşıyıcı) Doğal Gaz Kalite Verisi _____________________ 18 

Şekil 6 - GRTgaz Dengesizlik Verisi __________________________________________________ 18 

Şekil 7 - Alliance Pipeline Kısıntı Verisi ________________________________________________ 18 

Şekil 8 – Ulusal İletim Sistemi Anlık Akış Verisi (İngiltere) _________________________________ 19 

Şekil 9 - GRTgaz 2007’den itibaren Tarihsel Akış Verisi __________________________________ 19 

Şekil 10 - Snam Rete Gas Çevrimiçi Hizmetleri _________________________________________ 20 

Şekil 11 – EBT’lerdeki Farklı Fonksiyonel Kapsamlar _____________________________________ 20 

Şekil 12 – Üst Seviye Doğalgaz Piyasası Veri Akış Şeması ________________________________ 28 

Şekil 13 – Mevcut ve Önerilen Entegrasyon Mimarisi _____________________________________ 32 

 

 
Tablo Listesi  

 

Tablo 1 – Teknik Şartname’de Belirtilen Şekliyle Görev 1 Tanımları ___________________________4 

Tablo 2 – Atıl Kapasite Tarife Hesaplama Katsayıları _______________________________________8 

Tablo 3 – ŞİD’e göre Veri Paylaşımı __________________________________________________ 15 

Tablo 4 – ENTSOG’a göre Veri Paylaşım Çerçevesi _____________________________________ 16 

Tablo 5 – Fonksiyonel Olmayan Analiz Bileşenleri _______________________________________ 22 

Tablo 6 – EBT için Fonksiyonel Olmayan Analiz Sonuçları ________________________________ 23 

Tablo 7 – Fonksiyonel Olmayan Analiz Sonuçları Özeti ___________________________________ 31 

 
 

 

 



 

1 
Copyright © 2015 Accenture. All rights reserved 

Terimler Listesi 

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

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

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

flanşını, (ii) İhracat Çıkış Noktasını ifade eder;  

“Ara Dönem”: Nisan, Eylül ve Ekim aylarına ait Günleri ifade eder; 

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

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

İşletmecileri’nin birliğini ifade eder; 

“Azami Günlük Çekiş Miktarı”: Taşıtan’ın bir Çıkış Noktasındaki rezerve kapasitesine uygun olarak 

belirlenen ve STS’de belirtilen, Taşıtan tarafından Gün içinde o Çıkış Noktası’nda teslim alınacak azami 

günlük doğal gaz miktarını ifade eder; 

“Azami Saatlik Çekiş Miktarı”: Taşıtan’ın bir Çıkış Noktasındaki rezerve kapasitesine uygun olarak 

belirlenen ve STS’de belirtilen, Taşıtan tarafından Gün içinde o Çıkış Noktası’nda teslim alınacak azami 

saatlik doğal gaz miktarını ifade eder; 

“BOTAŞ SCADA Sistemleri”: BOTAŞ RTU’larından BOTAŞ Sevkiyat Kontrol Merkezi’ne anlık veri 

transferi gerçekleştiren danışmalı kontrol ve veri toplama sistemlerini ifade eder; 

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

eder; 

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

Merkezi arasındaki iletişimi sağlayan elektronik cihazı ifade eder; 

“Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)”: İlgili verilerin coğrafi harita üzerinde elde edilip saklandığı, analizinin, 

yönetiminin ve sunumunun yapıldığı sistemleri ifade eder; 

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

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

faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişiyi ifade eder; 

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

transferi gerçekleştiren danışmalı kontrol ve veri toplama sistemlerini ifade eder; 

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

ekipmana sahip kontrol merkezlerini ifade eder; 

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

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

ifade eder; 

“EPDK”: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu ifade eder; 

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

ifade eder; 

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

noktayı ifade eder;  

“Gün (veya Sistem Günü)”: Herhangi bir günde saat 08.00’de başlayıp bir sonraki gün saat 08.00’de 

sona eren zaman dilimini ifade eder; 

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

istinaden ithalatını gerçekleştirdiği doğal gaz miktarını ifade eder; 
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“İhracat Çıkış Noktası”: Doğal gazın yurt dışındaki bir bağlanan sisteme, Taşıyıcı tarafından teslim 

edildiği noktayı ifade eder; 

“İletim Sistemi İşletmecisi”: İletim faaliyetlerini gerçekleştiren tüzel kişiyi ifade eder; 

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

sistemleri arasındaki iletişimi sağlayan elektronik cihazı ifade eder; 

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

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

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

de gerçekleşebilecek Taşıtanlar arası kapasite devirlerini ifade eder; 

“Kış Dönemi”: 1 Kasım günü saat 08:00’de başlayıp, 1 Nisan günü saat 08:00’de sona eren dönemi ifade 

eder; 

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

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

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

Kontrol Merkezi arasındaki iletişimi sağlayan elektronik cihazı ifade eder; 

“Mücbir Sebep”: Tedbirli ve gerçekçi tacirler tarafından beklenildiği şekilde davranılmasına karşın, ŞİD ve 

STS’de tanımlı yükümlülüklerin herhangi birinin veya tümünün yerine getirilmesini engelleyen veya 

geciktiren olay veya olay dizilerini ifade eder; 

“Program Miktarı”: Taşıtan’ın programındaki miktarı ifade eder; 

“Rezerve Kapasite”: Her bir Giriş ve Çıkış Noktası için ayrı olmak üzere Taşıtan’a ayrılan ve Taşıtan’ın 

ilgili Gaz Yılı içinde herhangi bir Gün’de, bir Giriş Noktası’nda teslim edebileceği veya bir Çıkış Noktası’nda 

teslim alabileceği doğal gaz miktarının azami sınırını belirten, azami Günlük kapasiteyi ifade eder; 

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

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

ifade eder; 

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

akdedilen taşıma sözleşmesini ifade eder; 

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

gereğince, BOTAŞ tarafından hazırlanan ve iletim hizmetine ilişkin olarak BOTAŞ ile Taşıtanlar arasındaki 

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

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

Taşıtanlara atfedilmesi sürecini ifade eder; 

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

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

ifade eder; 

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

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

eder; 

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

programda Taşıtanca talep edilen değişikliklere ilişkin bildirimi ifade eder; 

“Taşıtan”: Taşıyıcı ile STS imzalamış Tedarikçi ve İhracatçı Şirketi ifade eder; 

“Taşıyıcı (veya BOTAŞ)”: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini ifade eder; 

“Tedarikçi”: Serbest tüketicilere, Toptan Satış Şirketlerine, İthalatçı Şirketlere, İhracatçı Şirketlere, 

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

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

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

üzerinden ticaret gerçekleştirdikleri piyasaları ifade eder; 

“Ulusal Dengeleme Noktası”: Pozitif / negatif dengesizliği bulunan bir Taşıtan’ın, iletim şebekesinden 

doğal gazı teslim ettiği / teslim aldığı varsayılan sanal noktayı ifade eder; 

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

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

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

“Yaz Dönemi”: 1 Mayıs günü saat 08:00’de başlayıp, 1 Eylül günü saat 08:00’de sona eren dönemi ifade 

eder; 

“Zor Gün”: Taşıtanların, doğal gaz çekiş miktarlarının artması ve/veya giriş miktarlarının azalması ve/veya 

herhangi bir Giriş Noktasındaki doğal gaz girişinin durması nedeniyle sistem dengesinin bozulduğu Gün’ü 

ifade eder. 
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1. GİRİŞ 

İşbu D3 – Taslak İnceleme ve Değerlendirme Raporu, 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 raporun amacı, geliştirilecek Gaz Ticaret Platformu tasarımı ile uyumunun gözetilerek Elektronik Bülten 

Tablosu’nun (EBT) fonksiyonel incelemesini gerçekleştirmektir. Bunun yanı sıra EBT’nin teknik incelemesi 

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

yetkinliklerindeki eksikliklerin tespit edilmesi hedeflenmektedir. 

Bu rapor, D4 – Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler Raporu, D5 – Nihai Görev 1 

Raporu ve D10 – Nihai İnceleme, Analiz ve Değerlendirme Raporu’na (FSER) doğrudan girdi 

sağlayacaktır. 

Projenin 1. Aşaması kapsamındaki Görev 1 – Yeni EBT Tasarımı, analitik bir çalışma olup, mevcut 

EBT’nin fonksiyonel ve teknik analizleri, Gaz Ticareti Platformu tasarımı ile EBT’nin uyumluluğunun 

sağlanması adına yeniden tasarım çalışmalarına girdi sağlayacaktır. 

Alt görevler Teknik Şartname’ye uygun olarak aşağıda açıklanmıştır: 

Tablo 1 – Teknik Şartname’de Belirtilen Şekliyle Görev 1 Tanımları 

 
Alt Görevler Çalışma Alanları ve Kapsam Çıktılar Diğer Detaylar (Varsa) 

T1.1.1. EBT’nin 
Fonksiyonel 
İncelemesi 

 Yeni EBT gelişmelerinin fonksiyonel 
kapsam ve amacının analiz edilmesi   

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

 EBT bileşenlerinin ve genel Gaz 
Ticareti Platformu içerisindeki 
pozisyonunun analizi   

 Yeni EBT’nin fonksiyonalitesindeki 
eksiklerin belirlenmesi   

 

Yeni EBT’nin İşleyiş 
Düzenlemeleri gereği 
sağlaması gereken 
hizmetleri sunmasının 
sağlanması ve Gaz 
Ticareti Platformu’nun ilk 
uygulama aşamasını 
oluşturması   

T1.1.2. EBT’nin 
Teknik İncelemesi 

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

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

 Yeni EBT’nin teknik açıdan 
eksiklerinin belirlenmesi   

Taslak İnceleme ve 
Değerlendirme 
Raporu   
DSER-1 

 

 

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

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

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

raporlaması fonksiyonları ile Taşıtanlar için ölçüm bilgileri ve özet fatura verilerini desteklemektedir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

5 
Copyright © 2015 Accenture. All rights reserved 

olarak hazırlanan teknik şartname dokümanının teknik özellikleri ile uyumluluk göstermektedir. EBT’deki 

ana sorunların; verilerin standardı, kalitesi ve zamanında iletilmemelerine dair olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu rapordaki tüm referanslar EBT’nin mevcut versiyonuna atfedilmiştir. Mevcut EBT’nin, ŞİD ile genelde 

uyumlu olarak; kapasite rezervasyonu, bildirimler ve piyasa izlemesine dair temel fonksiyonları sunmasıyla 

birlikte, yeni fonksiyonlar için genişletilmesi anlamında yeterli esnekliğe sahip olmadığı düşünülmektedir. 

Sınırlı SCADA-EBT entegrasyonu sebebiyle EBT, ancak kısıtlı anlık veriye erişebilmektedir. Krizma 

tarafından EBT-CBS ve EBT-SCADA entegrasyon yazılımları geliştirilmiş olmakla birlikte, EBT’nin 

incelenmesi esnasında bu entegrasyon gözlemlenmemiştir. Entegrasyon için web-servis uygulamaları 

geliştirilmiş olup, kullanıcı kılavuzu yayımlanmıştır. 

Bu rapor, mütevazi bütçesi ve kısa uygulama süresi düşünüldüğünde bir başarı olarak görülen mevcut 

EBT’yi eleştirme amacı taşımamaktadır; ancak kapsamlı bir fonksiyonel ve teknik inceleme, bu Görev’in bir 

parçası olarak, EBT’nin Gaz Ticareti Platformu ile uyumluluğunu fonksiyonel ve teknik açıdan mümkün 

kılacak şekilde gerçekleştirilecektir. 

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

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

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

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

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

Sistemi İşletmecisi kontrolünde bir EBT ile kolaylaştırılması beklenmektedir. 

İşbu rapor dört bölümden oluşmaktadır: 

 1. Bölüm, Giriş kısmıdır, 

 2. Bölüm, EBT’nin ŞİD kapsamındaki fonksiyonalitesinin incelemesini, piyasa şeffaflığı için veri 

paylaşımını ve mevcut EBT ile karşılaştırılabilmesi adına uluslararası EBT örneklerini sunmaktadır, 

 3. Bölüm, EBT’nin teknik incelemesini “Accenture Fonksiyonalite Dışı Analizi” kapsamında 

gerçekleştirmekte, SCADA, Talep Tahmin ve Simülasyon araçları ile birlikte çalışabilirlik ve 

arayüzlerinin değerlendirmesini yapmaktadır, 

 4. Bölüm ise Sonuç kısmıdır.  
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2. EBT’NİN FONKSİYONEL İNCELEMESİ 

Bu bölümde, Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri’nde belirtilen fonksiyonlar, piyasa şeffaflığı için yayımlanan 

veriler ve mevcut EBT ile karşılaştırılabilmesi adına sunulan uluslararası örnekler ışığında EBT’nin 

fonksiyonel incelemesini yer almaktadır.  

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

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

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

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

özetlenmiştir. 

Şekil 1 – Üst Seviyede EBT Modülleri 

 

 
 

Kaynak: BOTAŞ EBT, Takım Analizi 
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2.1. Periyodik İşlemler 

EBT üzerinde gerçekleştirilen periyodik işlemler, ŞİD’e uygun olarak; kapasite duyurularını, 

rezervasyonunu, aktarımını, devrini, atıl kapasite tahsisatını, dengeleme ve ilişkili tüm onay süreçlerini 

içermektedir.  

Her bir fonksiyon, ŞİD’den farklılıkları da ortaya koyacak şekilde, aşağıda özetlenmiştir: 

2.1.1. Kapasite / Atıl Kapasite Duyuruları 

Gaz yılı öncesi ve gaz yılı içerisindeki kapasite duyuruları, Taşıyıcı tarafından EBT üzerinden 

paylaşılmaktadır. Kapasiteler, Maksimum Ayrılabilir Kapasiteleri (MAK) ile birlikte aşağıdaki noktalarda 

duyurulmaktadır: 

 Giriş Noktaları 

 İhracat Çıkış Noktaları 

 Ana Çıkış Noktaları 

Taşıyıcı, her bir Tali Çıkış Noktası ile bu noktalardaki izin verilen Azami Saatlik Çekiş Miktarı ile Azami 

Günlük Çekiş Miktarı’nı duyurmaktadır. 

Kapasite rezervasyonlarının tamamlanması ile gaz yılı öncesi ve gaz yılı içerisindeki atıl kapasiteler, ŞİD’e 

istinaden aylık olarak EBT’de duyurulmaktadır. 

2.1.2. Kapasite / Atıl Kapasite Rezervasyonu, Başvurusu, 

Dökümü ve Onayları 

Taşıtanlar, EBT üzerinden kapasite başvurusu yapabilmektedir. Kapasite başvurusu ile birlikte Taşıtanlar, 

kapasitenin istendiği Giriş Noktaları ile çekişin yapılacağı Ana Çıkış ve Tali Çıkış Noktaları’na dair 

Taşıyıcı’yı bilgilendirmektedir. Tüm kapasite rezervasyonları, Sm3/gün şeklinde yapılmaktadır. Taşıtanlar, 

kapasite başvurusu yapabilmek için aşağıdaki üç lisans tipinden birine sahip olmalıdır: 

 İthalat Lisansı 

 İhracat Lisansı 

 Toptan Satış Lisansı 

Giriş ve Ana Çıkış Noktaları’ndaki rezervasyonlar için Taşıtanlar, Standart Taşıma Sözleşmeleri’nde (STS) 

rezerve kapasitelerini ve Azami Günlük Çekiş Miktarları’nı belirtmektedir. Diğer sözleşmelere ve taraflara 

2.1.5. numaralı kısımda yer verilmiştir. 

Tali Çıkış Noktaları için Taşıtanlar, Azami Saatlik ve Azami Günlük Çekiş Miktarları’nı belirtmektedir. Tali 

Çıkış Noktaları’ndaki Günlük Çekiş Miktarları’nın toplamı, Ana Çıkış Noktası’ndaki rezerve kapasiteyi 

aşamaz.  

İthalat ve ihracat lisansına sahip Taşıtanlar için rezervasyonlar, lisanslarında belirtilen Giriş/Çıkış Noktaları 

için gerçekleştirilebilir. Taşıtan’ın başka bir ihracat/ithalat lisansı alması durumunda yeni kapasite 

rezervasyonu talep edilebilir. 

Gaz yılı öncesi kapasite rezervasyonları tüm sene geçerli olacak şekilde yapılmaktadır. Hiçbir kapasite 

rezervasyonu, Giriş/Çıkış Noktaları’ndaki MAK’ı aşamaz.  

EBT’nin Giriş/Çıkış kapasiteleri bazlı fonksiyonalitesinden ötürü, Ulusal Dengeleme Noktası’ndaki (UDN) 

işlemleri kolaylaştırmak adına sanal ticaret sisteminde teorik sınırsız kapasite olan 999,999.999 Sm3/gün 

tahsis edilmektedir. Avrupa’da, İtalya örneğinde görüldüğü üzere, Bülten Tablosu’nun yanı sıra PSV 

(Punto di Scambio Virtuale) isimli ayrı bir sistem kullanılmaktadır. 
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Gaz yılı içerisindeki atıl kapasite rezervasyonları aylık bazda yapılabilmekte ve asgari bir aylık süreyi 

kapsamaktadır. Talep edilen kapasiteler yine Sm3/gün esasına göre bildirilmektedir. Atıl kapasitenin talep 

edilmesi durumunda fiyatlama, tarifede ifade edilen şekliyle iletim kapasitesi bedellerinin aşağıdaki 

katsayılar ile çarpılması ile hesaplanacaktır; 

Tablo 2 – Atıl Kapasite Tarife Hesaplama Katsayıları 

 
Dönem Tarih Katsayı 

Yaz 1 Mayıs – 1 Eylül 0.80 

Kış 1 Kasım – 1 Nisan 1.30 

Ara Dönem Nisan, Eylül, Ekim 1.20 

 
Kaynak: ŞİD 

 

STS sahibi bir Taşıtan’ın daha önce kapasiteye sahip olmadığı bir noktada Atıl Kapasite başvurusu 

yapması durumunda yukarıda belirtilen katsayılar uygulanmaz. 

Kapasite rezervasyonu talebinin herhangi bir Giriş/Çıkış Noktası’ndaki MAK’ı aşması durumunda EBT, 

kapasiteleri oransal esasa göre (“pro-rata”) dağıtmaktadır. Kapasite rezervasyonu taleplerinin bir Giriş 

Noktası’nda MAK’ı aşması durumunda İthalatçılara, Günlük Sözleşmeye Bağlanmış Miktarları (“DCQ”) 

oranında kapasite dağıtılmakta, geriye kalan kapasite İthalatçıların DCQ oranlarına göre tahsis 

edilmektedir.  

Herhangi bir kapasite rezervasyonunun süresi bir yılı aşamaz (bir yıllık süre ancak kapasite 

rezervasyonunun gaz yılı öncesinde yapılması durumunda mümkündür). 

Tüm kapasite / atıl kapasite rezervasyonu başvuruları EBT üzerinden onaylanır ve yayımlanır. Her Taşıtan, 

tahsis edilmiş, onaylanmış ve/veya reddedilmiş kapasite başvurularını Kapasite Dökümü sekmesinden 

takip edebilir. 

Türkiye’de yıllık, çeyreklik, Gün-Öncesi, vb. standart ürünlerin bulunmaması sebebiyle bir kapasite 

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

platformuna dönüştürülebilir. 

Birincil ve atıl kapasite rezervasyonlarını ortaya koyan üst seviye bir süreç akışı, aşağıda verilmiştir:  
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Şekil 2 – Üst Seviye Birincil ve Atıl Kapasite Rezervasyonu 

CS03 Gas Ticareti Platformu | İletim Sistemi İşletmecisi Süreçleri

T
a

ş
ıy

ıc
ı

T
a

ş
ıt

a
n

Birincil ve Atıl Kapasite Rezervasyonu

Maksimum Ayrılabilir 

Kapasiteler (MAK), Gaz 

Yılı öncesinde 14 

Kasım’a kadar 

duyurulmaktadır.

Kapasite rezervasyon 

talepleri 

değerlendirilmekte ve 

kapasiteler tahsis 

edilmektedir.

Yorumlar
MAK’lar Giriş, Ana Çıkış ve 
İhracat Çıkış Noktaları için 
duyurulmaktadır.

Birincil kapasiteler için 

kapasite rezervasyonları 

30 Kasım’a kadar 

yapılmaktadır.

Yorumlar
Giriş/Çıkış Noktaları için talepler EBT 
üzerinden yapılmakta ve Tali Çıkış 
Noktaları’ndaki azami günlük/saatlik 
çekiş miktarları belirtilmektedir. Tüm 
rezervasyonlar Sm3/gün esasına göre 
ve Gaz Yılı’nın tamamı için 
yapılmaktadır.

Talebin MAK’ı aştığı 

durumlarda kapasite, 

talep edilen kapasite 

üzerinden oransal olarak 

dağıtılmaktadır.

Gaz Yılı öncesindeki atıl 

kapasiteler, Gaz Yılı 

başlamadan Aralık 

ayında duyurulmaktadır.

Taşıtanlar Gaz Yılı öncesi 

atıl kapasite taleplerini ek 

maliyetlere katlanmadan 

gerçekleştirmektedir.

STS’ler Giriş/Çıkış 

kapasiteleri ile Tali Çıkış 

Azami saatlik/günlük 

çekişleri gösterecek 

şekilde imzalanmaktadır.

Standart Taşıma 

Sözleşmeleri

Yorumlar
Gaz Yılı öncesindeki atıl kapasite 
başvuruları, Gaz Yılı’nın tamamı için 
yapılmaktadır.

Yorumlar
STS’ler EBT üzerinden 
paylaşılmaktadır.

Gaz Yılı içerisindeki atıl 

kapasiteler aylık oalrak 

EBT’de 

yayımlanmaktadır.

Atıl kapasite talepleri 

asgari 1 ay, azami Gaz 

Yılı sonuna kadar 

gerçekleştirilmektedir.

Yorumlar
Talepler EBT üzerinden 
onaylanmakta / 
reddedilmektedir.

Yorumlar
Talepler EBT üzerinden 
gerçekleştirilmektedir.

Atıl kapasite talepleri 

değerlendirilmekte ve 

kapasiteler tahsis 

edilmektedir.

Yorumlar
Talepler EBT üzerinden 
onaylanmakta / reddedilmektedir. 
Atıl kapasite tarife bedelleri farklı 
katsayılarla belirlenmektedir. Nihai 
kapasite tahsisi dengesizlik ve fatura 
hesaplamalarına girdi teşkil 
etmektedir.

 
Kaynak: ŞİD 
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2.1.3. Kapasite Devri & Tedarikçi Değişimi Nedeniyle 

Kapasite Devri ve Onayları 

Kapasite devirleri, asgari 1 aylık, azami gaz yılının sonuna kadar olacak şekilde Taşıtanlar arasında 

gerçekleştirilmektedir. Kapasite devirleri aylık bazda, Sm3/gün şeklinde ifade edilmektedir. 

ŞİD, Taşıyıcı’nın Taşıtanlar tarafından ilave olarak talep edilen veya ihtiyaç fazlası olduğu 

bildirilen kapasiteleri düzenli olarak EBT üzerinden yayımlanmasını gerekli kılmasına rağmen, 

EBT üzerinden bu bilgi yayımlanmamaktadır. Taşıtanlar kapasite devirleri için Tezgahüstü 

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

üzerinden onaylanmaktadır.  

Kapasite devirleri, tedarikçi değişimi nedeniyle de meydana gelebilmektedir. Bir son kullanıcının 

tedarikçisinin değişmesi durumunda, Taşıtan’ın tescil belgeleri tekrar düzenlenerek, Ana ve Tali Çıkış 

Noktaları’ndaki hak ve yükümlülükleri yeni Taşıtan’a devredilmektedir. Yeni tedarikçi, tedarikçi 

değişimine ilişkin dokümanları EBT üzerinden teslim etmekle yükümlüdür. Kapasite devrinin yine EBT 

üzerinden onaylanması gerekmektedir.  

2.1.4. Kapasite Aktarımı ve Onayı 

Kapasite aktarımı, bir Taşıtan’ın STS’inde tanımlı şekilde tahsis edilmiş Ana Çıkış noktası kapasitesini, 

atıl kapasitenin bulunduğu başka bir Ana Çıkış Noktası’na aktarmasıyla gerçekleşmektedir. Bu talep, 

EBT üzerinden iletilmektedir. 

EBT kapasite aktarım taleplerini, Taşıyıcı’nın onaylaması halinde, başvuru sırasına göre (“First-Come-

First-Served”) değerlendirmektedir. Tüm onaylar ve yeni kapasite yayımları EBT üzerinden 

gerçekleşmektedir. 

2.1.5. Taşıyıcı ve Taşıtan Sözleşmeleri 

Taşıyıcı ile Taşıtanlar arasında imzalanan Standart Taşıma Sözleşmeleri ve Taşıyıcı ile Dağıtım 

Şirketleri arasında imzalanan İşletme Protokolleri EBT’de, Taşıyıcı Sözleşmeleri modülünde, sırasıyla 

“Taşıtan” ve “Dağıtım Şirketi” kısımlarında yer almaktadır. Taşıtan Sözleşmeleri modülü, EBT’de yer 

almasına karşın kullanılmamaktadır. 

Ancak, doğal gaz piyasasındaki genel anlaşmalar yapısı çok parçalı bir halde bulunmaktadır. 

Aşağıdaki resimde doğal gaz piyasasındaki üst seviye anlaşmalar yapısı açıklanmaktadır:  
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Şekil 3 – Doğal Gaz Piyasası’ndaki Üst Seviye Anlaşmalar Yapısı 

 
 
Kaynak: Takım Analizi 

Çok parçalı ve standartlaşmamış, yaptırım ve sorumluluk dağılımı açıkça belirlenmemiş 

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

sözleşmeleri standart hale getirecek, sözleşmelerin sayısını azaltarak yaptırımlarını artıracak 

mevzuatları geliştirmesi şiddetle önerilmektedir.  

2.1.6. Dengeleme Gazı Yönetimi 

Yeni oluşturulan Dengeleme Gazı yazılımı ve ilgili taslak ŞİD eki henüz yürürlüğe girmemiş olup, 

mevcut durumun analizi amacıyla sadece yürürlükteki Dengeleme Gazı Yönetimi modülünün işleyişi 

dikkate alınmıştır. 

Dengeleme gazı fiyatının nasıl hesaplandığı ŞİD’de açıkça ifade edilmemiş olsa da BOTAŞ, mevzuata 

göre dengeleme gazının tek tedarikçisidir. Bu sebeple aylık dengeleme gazı fiyatı olarak EBT üzerinde 

yayımlanan fiyat, BOTAŞ’ın dengeleme gazı fiyatıdır. Diğer Taşıtanlar e-posta yoluyla kendi 

dengeleme gazı fiyatlarını iletilmelerine ve bu fiyatların EBT’de “Dengeleme Gazı Satış Teklifleri” 

kısmında kaydediliyor olmasına rağmen, bu durum fiiliyatta bir anlam ifade etmemektedir. 

BOTAŞ’ınkiler de dahil olmak üzere tüm teklifler, “Dengeleme Gazı Satış Teklifleri Tablosu” kısmında 

listelenmektedir. 

Dengesizlikler günlük olarak hesaplanmaktadır; ancak dengeleme gazı fiyatı aylık olarak 

belirlenmektedir. Aşağıdaki maliyet kalemleri, günlük dengesizlik ve tolerans değerlerine istinaden 

Taşıtanların dengesizliğe düşmeleri durumunda ortaya çıkabilmektedir: 

 Sistem Dengelemesine Katılım Bedeli 

o Günlük Dengesizlik Ücreti 

o Düzenleme Ücretleri 

 Kesinti Dengeleme Bedeli 

Taşıyıcı, kendi işletim hatalarından kaynaklı olarak bir Ana Çıkış Noktası’nda kesinti olması 

durumunda Hizmet Kesintisi Bedeli’ni ödemekle yükümlüdür. 

Taşıtanlar kendi pozisyonlarını dengelemek amacıyla Gün-Sonu ticareti gerçekleştirebilirler. Her ayın 

ilk yirmi Sistem Günü için Gün-Sonu ticareti, aynı ayın yirmialtıncı gününe kadar gerçekleştirilmekte, 

diğer günler için ise bu süre G+6 olarak belirlenmektedir. Tüm işlemler EBT üzerinden kayıt altına 
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alınmakta ve günlük dengesizlikler bu ticaret aktivitelerinin sonucu olarak Taşıyıcı tarafından 

hesaplanarak EBT üzerinden duyurulmaktadır. 

Dengeleme, mevcut haliyle piyasa katılımcıları tarafından sadece bir pozisyon denkleştirme 

mekanizması olarak kullanılmakta olup, hedef dengeleme modülü Gaz Ticareti Platformu’nun 

bir parçası olarak değerlendirilmelidir. 

2.1.7. Rezerve Kapasiteyi Artırma Yükümlülüğü ve 

Kapasite İptali 

ŞİD’e göre bir Taşıtan’ın 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında herhangi bir Giriş/Çıkış Noktası’ndaki 

rezerve kapasitesini aynı ay içerisinde sekiz veya daha fazla kez aşması durumunda, Taşıtan’ın Azami 

Günlük Çekiş Miktarı ile rezerve kapasitesinin arasındaki farka tekabül eden kapasite miktarını satın 

alması gerekmekte olup, bu işlem STS’nin kapsadığı dönemin tamamı için geçerli olmaktadır. Bu 

işlemler, “Rezerve Kapasiteyi Artırma Yükümlülüğü” kapsamında yürütülmektedir. 

Kapasite iptalleri, Giriş Noktaları’nda rezerve edilmiş kapasitenin %20’den fazlasının geçerli bir sebep 

bulunmadan en az dört ay süreyle kullanılmaması durumunda gerçekleşmekte olup; Taşıyıcı rezerve 

kapasiteyi EBT üzerinden “Kapasite İptalleri” kısmında önceden haber vermek suretiyle iptal 

edebilmektedir. 

2.2. Sistem Günü İşlemleri 

Sistem Günü işlemleri, program bildirimleri ve revizyonları, akış ve tahsisat yönetimi, Gün-Sonu 

işlemleri ve bunlara bağlı olarak günlük gerçekleşmeler ile dengesizlikler olarak sınıflandırılabilir.  

2.2.1. TMB Yönetimi 

Tüm Taşıtanlar programlanmış miktar bildirimlerini EBT’ye her bir Sistem Günü için G-7’den G-1 saat 

15.00’e kadar “Taşıma Miktar Bildirimi” (TMB) adı altında girmektedir. TMB’nin içerdiği bilgiler 

aşağıdaki şekilde listelenmiştir: 

 Sistem Günü (G) 

 UDN dahil olmak üzere her bir Giriş/Çıkış Noktası’ndaki Doğal Gaz miktarı 

 Ana ve Tali Çıkış Noktaları’ndaki Serbest Tüketicilerin kimliği  

Bildirimler Sm3/gün esasına göre yapılmakta olsa dahi EBT, saatlik miktarları işleme kabiliyetine de 

sahiptir. Toplam programlanan miktarlar rezerve kapasiteyi aşmamalıdır; aksi halde EBT, TMB’leri 

otomatik olarak reddetmektedir.  

Toplam programlanan miktarlar, rezerve kapasite ile ancak EBT üzerinden G-1 saat 15.00’e kadar 

yapılan Taşıma Miktar Değişiklik Bildirimlerinin (TMDB) yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde eşit 

olmamaktadır: 

 Mücbir sebep 

 Mücbir sebepten kaynaklı olarak bir Giriş Noktası’nda yeterince Doğal Gaz teslim edilememesi 

 Son kullanıcı tesislerinde beklenmedik bir arıza oluşması 

 Taşıyıcı talimatları 

 Yurtdışı operatörü, depolama şirketi, elektrik iletim şirketi ve/veya üretim şirketi talimatları  

 Milli Yük Tevzi Merkezi talimatları 
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TMB ve TMDB’ler ilgili Taşıtanlara sırasıyla “TMB Listesi” ve “TMDB Listesi” kısımlarında iletilmektedir. 

Tüm TMB ve TMDB’lerin onayları, redleri ve değişiklik talepleri veya bildirimleri EBT üzerinden 

Taşıyıcı ve Taşıtanlar tarafından yapılmaktadır. Bazı Giriş Noktaları’ndaki TMB’ler, “TMB Operatör 

Onayı” kısmından manüel şekilde onaylanmaktadır. 

“Dengeleme Gazı Piyasası ve TMB Simülasyonu” ve “TMB/TMDB V5” kısımları henüz test 

aşamasında olup, kullanılmamaktadır. 

2.2.2. Akış Yönetimi 

Veriyi gönderen birimlerin yetkinliklerine bağlı olarak toplanan anlık, saatlik ve günlük toplam akış 

verileri, EBT üzerinde kaydedilmektedir. “Günlük Akış 2” kısmı, önceden girilmiş verinin manüel 

düzeltimi amacıyla kullanılmaktadır. 

Giriş/Çıkış kapasitesi rezerve etmiş tüm Taşıtanlar, o Giriş/Çıkış Noktası’ndaki anlık/saatlik/günlük 

akış verisine EBT üzerinden ulaşabilmektedir. 

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

işleyişine zarar vermektedir. 

2.2.3. Tahsisat Yönetimi 

ŞİD’de açıkça belirtilmemiş olsa da tahsisatlar, tüm son kullanıcılar için bulundukları bölgedeki dağıtım 

şirketi tarafından EBT üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tahsisat bildirimleri yüzdelik oranlar olarak 

yapılmakta olup, tahsisat yüzdesinin toplam akış miktarı ile çarpılması ile tahsis edilmiş miktarlar 

hesaplanmaktadır. Tahsisatlar, G+1 saat 17.00’ye kadar yapılmaktadır. 

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

tahsisatlar Dağıtım Şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir. 

2.2.4. Gün-Sonu İşlemleri 

UDN’de 2.1.5. no.lu kısımda aktarıldığı şekilde gerçekleştirilen Gün-Sonu ticareti sonucu Taşıtanlar, 

pozisyonlarını dengeleyebilmekte ve günlük dengesizlik miktarlarını ilgili şekilde güncelleyebilmektedir. 

Gün-Sonu işlemleri günlük veya toplu şekilde girilebilmektedir. 

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

2.2.5. Günlük Hesaplamalar 

Günlük gerçekleşmeler ve dengesizlikler EBT üzerinde akış, tahsisat ile kapasite rezervasyonu, 

aktarımı ve devri verilerine istinaden tutulmakta olup, fatura modülü için ana girdiyi teşkil etmektedir. 

Her Taşıtan, kendi günlük gerçekleşme ve dengesizlik verisini görebiliyor olsa dahi yayımlanan veriler 

sıkça değişebilmektedir. 

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

değişebilmekte, uzlaştırma ve faturalar revize edilmektedir. 

2.2.6. Stok Yönetimi 

ŞİD’de belirtilmesine karşın Taşıyıcı, günlük iletim şebekesi stoğu verisini EBT üzerinden 

paylaşmamaktadır. Mevcut olmasına karşın BOTAŞ SCADA sistemleri, iletim şebekesi stoğu verisini 

EBT’ye aktarmamaktadır. Ayrıca talep tahmin ve simülasyon sonuçları piyasa oyuncuları ile 

paylaşılmamaktadır. Bu modül pratikte işlevsel değildir. 
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Piyasa şeffaflığı için kritik önemde bulunan İletim Şebekesi Stoğu verisi, ŞİD tarafından zorunlu 

kılınsa dahi EBT üzerinden paylaşılmamaktadır. 

2.3. Fatura Hazırlama 

Günlük gerçekleşmeler ve dengesizlikler ile akış ve tahsisat verileri baz alınarak oluşturulan fatura 

örnekleri, EBT üzerinden aşağıdaki kalemler için oluşturulmaktadır; 

 İletim Kapasite Bedeli 

 Aşım Ücreti 

 Sistem Dengelemesine Katılım Bedeli 

o Günlük Dengesizlik Ücreti 

o Düzenleme Ücreti 

 Kesinti İletim Hizmet Bedeli 

 Kapasite Dengeleme Bedeli 

 Hizmet Kesintisi Bedeli 

Faturalar EBT üzerinden gönderilmemektedir; “BOTAŞ Bilgi Sistemleri” isminde ayrı, kurum içinde 

geliştirilmiş bir Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı, aşağıdaki bilgileri de içerecek şekilde bu amaçla 

kullanılmaktadır:  

 Faturayı düzenleyenin kimliği ve adresi 

 Fatura muhatabının kimliği ve adresi 

 Her bir fatura kalemi ve bunlar için hesaplanmış meblağ 

 Fatura numarası 

 Ödemenin yapılacağı adres veya banka hesap numarası 

Akış verisindeki değişiklikler, günlük gerçekleşmeler ve dengesizliklerde değişikliklere yol 

açmakta ve faturalama sürecine zarar vermektedir; ay kapanışı sonrasında uzlaştırmalar devam 

etmektedir. 

2.4. Diğer Modüller 

EBT’de işlevsel olan dört modül daha bulunmaktadır.  

Kullanıcı Modülü: Bu modül EBT’ye erişimi olan (serbest tüketiciler, depolama ve üretim tesisleri de 

dahil olmak üzere) katılımcılar tarafından adres, telefon, sorumlu personel gibi bilgileri güncelleme 

amacıyla kullanılmaktadır. 

İletişim Modülü: Bu modül bildirimleri yayımlama, mesaj gönderme ve EBT kullanıcılarına destek 

verme amacıyla kullanılmaktadır. 

Karar Destek Modülü: Bu modül; zaman, konu, piyasa katılımcısı (Taşıtan, depolama tesisi, vb.) 

bazında istatistik ve formları yayımlamakta, EPDK başta olmak üzere kamu kurumları için 

özelleştirilmiş raporların oluşturulmasında kullanılmaktadır. 

Sistem Yönetimi Modülü: Bu modül, Taşıyıcı’nın kontrolünde bulunmakta olup, Taşıtan, serbest 

tüketici veya dağıtım şirketi bazında özelleşmiş raporlar üretmektedir. Tüm yetkiler, tarife verileri, ŞİD 

parametreleri, tolerans limitleri, Zor Gün ve diğer ilgili ayarlar bu modül üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. 
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2.5. Veri Yayımlanması 

EBT, tanım olarak, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren birimlerin piyasa hareketlerini takip 

etmesini mümkün kılan bir elektronik duyuru panosudur; bu sebeple EBT, piyasa şeffaflığına hizmet 

amacıyla veri toplama, yorumlama ve yayımlama işlevlerini görmektedir. ŞİD’e göre EBT üzerinden 

yayımlanan veriler ve ilgili paydaşları aşağıdaki gibidir:   

Tablo 3 – ŞİD’e göre Veri Paylaşımı 

 

Sorumlu 
 

Kategori Yayımlanan Veri Yayımlama Sıklığı  İlgili Paydaş 

Taşıyıcı 

Kapasite 
Rez. 

Maksimum Ayrılabilir Kapasite 
(MAK) 

Kasım ayı ortasında, 
Gaz Yılı öncesinde 

Tüm Taşıtanlar 

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

Aylık, Gaz Yılı içerisinde Tüm Taşıtanlar 

Taşıyıcı 
Yeni Giriş/Çıkış Noktaları, 
MAK’ları 

Gerektiği hallerde, Gaz 
Yılı içerisinde 

Tüm Taşıtanlar 

Taşıyıcı 
Doğal Gaz 
Kullanım 
Eşiği 

Ana ve Tali Çıkış Noktaları için 
Doğal Gaz Kullanım Eşiği  

Sürekli, Gaz Yılı 
içerisinde 

Tüm Taşıtanlar 

Taşıyıcı 
İletim 
Şebekesi 
Stoğu 

Günlük İletim Şebekesi Stoğu 
Sürekli, Gaz Yılı 
içerisinde 

Tüm Taşıtanlar 

İlgili 
Taşıtanlar, 
Dağıtım 
Şirketleri 

Program ve 
Tahsisat 

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

Günlük, Gaz Yılı 
içerisinde 

Taşıyıcı,                 
İlgili Taşıtanlar 

İlgili 
Taşıtanlar 

Gün-Sonu 
Ticareti 

Gün-Sonu Ticaret Miktarları 
Günlük, Gaz Yılı 
içerisinde 

Taşıyıcı,                 
İlgili Taşıtanlar 

İlgili 
Taşıtanlar 

Kapasite 
Aktarım / 
Devri 

Kapasite Devirleri, Kapasite 
Aktarımları 

Aylık, Gaz Yılı içerisinde 
Taşıyıcı,                 
İlgili Taşıtanlar 

Taşıyıcı, 
İlgili 
Taşıtanlar 

Bildirimler 

Bakım / Kesinti / Kısıntı /  
Artırma Talimatı 

Gerektiği hallerde, Gaz 
Yılı içerisinde 

Taşıyıcı,                 
İlgili Taşıtanlar 

Taşıyıcı, 
İlgili 
Taşıtanlar 

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

Taşıyıcı,                 
İlgili Taşıtanlar 

Taşıyıcı 

Akış 

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

Sistem Günü içerisinde Tüm Taşıtanlar 

Taşıyıcı 

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

Sistem Günü sonrasında Tüm Taşıtanlar 

     

 
Kaynak: ŞİD, Takım Analizi 
 

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

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

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

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

EBT üzerinden bakım bildirimlerinin paylaşımı henüz başlamış olup, diğer bildirimler işlevsel değildir. 

ENTSOG şeffaflık çerçevesi ve İşlerlik ve Veri Paylaşımı Kuralları’na (Interoperability and Data 

Exchange Rules) istinaden asgari seviyede aşağıdaki verilerin ilgili sıklıkta EBT üzerinden 

paylaşılması gerekmektedir: 
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Tablo 4 – ENTSOG’a göre Veri Paylaşım Çerçevesi 

 

Kategori Yayımlanan Veri Birim / Sıklık 

Kapasite 

 Teknik Kapasite 

 Rezerve Kesintisiz Kapasite 

 Atıl Kesintisiz Kapasite 

 Toplam Kesintili Kapasite 

 Toplam Rezerve Kesintili 

Kapasite 

 Atıl Kesintili Kapasite 

kWs/gün veya kWs/s 

Nominasyon Miktar Bildirimleri  kWs/gün veya kWs/s 

Renominasyon Miktar Değişiklik Bildirimleri kWs/gün veya kWs/s 

Akış Tahsisat kWs/gün veya kWs/s 

Fiziki Akış  Gerçekleşmiş Fiziki Akış kWs/gün veya kWs/s 

Üst Isıl Değeri 
veya Wobbe 

 Üst Isıl Değeri 

 Wobbe İndeksi 
kWs/m3  (Wobbe için MJ/m3) 

 
Kaynak: ENTSOG 

 

İletim Sistem İşletmecileri, tüm fiziki enterkonneksiyon noktalarında sistemlerine giren doğal gaz için, 

Sistem Günü içerisinde, asgari saatte bir defa olmak üzere Wobbe indeksi ve Üst Isıl Değeri verilerini 

açıklamakla yükümlüdür.  

Bu kısım “D4-Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler Raporu” ile “D6-Taslak İnceleme 

ve Değerlendirme Raporu” çerçevesinde tekrar ele alınarak genişletilecektir.  

2.6. EBT için Uluslararası Örnekler 

Yeni EBT’nin tarihçesi 1992 senesinde ABD’de “Federal Energy Regulatory Comission” (FERC) 

tarafından yayımlanan 636 no.lu karar ile başlamış olup, bu karar, eyaletler arası işleyen boru 

hatlarının sistemlerine ilişkin verileri, sunulan atıl kapasite işlemleri ile boru hatlarındaki kesintili ve 

kesintisiz kapasiteleri Elektronik Bülten Tabloları’nda yayımlama zorunluluğu getirmiştir. Bu durum 

sektörde, hızlı dönüşüm geçiren doğal gaz piyasasında elektronik haberleşme sistemlerinin nasıl 

işleyeceğine dair tartışmalara imkan vermiştir. 

FERC’in 636 no.lu kararı ayrıca fiiliyatta ikincil kapasite piyasalarının oluşmasına imkan vermiştir; bu 

karar ile atıl boru hattı kapasiteleri bulunan Taşıtanlara, kapasitelerini, kapasite ihtiyacı bulunan diğer 

Taşıtanlara kısa ve uzun vadeli olarak satış imkanı tanınmıştır. 

ABD’deki gelişmeleri takip etmek suretiyle Avrupa ve Avustralya piyasaları, kendi doğal gaz piyasası 

iletişim standartlarını, dolayısıyla kendi EBT’lerini geliştirmişlerdir. Günümüzde piyasa ihtiyaçları, veri 

paylaşım, kapasite ve emtia ticareti kurallarına istinaden değişik ülkelerde, farklı fonksiyonalite ve 

isimdeki yazılımlar, EBT olarak adlandırılmaktadır. 

Avrupa’da Edig@s, Avrupa doğal gaz tedarik zincirindeki tacirler, Taşıtanlar, İletim Sistemi 

İşletmecileri, Dağıtım Şirketleri ve üreticiler için ticarete konu bilgilerin paylaşımının yapılması 

amacıyla bir standart olarak kabul görmüştür. Edig@s ayrıca, Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri’nde 

İşlerlik ve Veri Paylaşımı Kuralları’nda ortak piyasalar için veri formatı çözümü olarak sunulmuştur. 

Tüm bülten tablolarında iletişim ve veri paylaşımı stadartları Edig@s bazlı olarak oluşturulmuşsa da, 

EBT fonksiyonaliteleri ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir.  

Analizimiz, Bülten Tabloları’nın birden çok ülkede farklı araçları işaret ettiğini gösterse de ortak nokta, 

bu araçların veri paylaşımı için kullanıldığıdır. Ancak değişik ülkelerdeki farklı EBT’ler, aşağıda 

gösterildiği şekilde, kategorileri ve detay seviyeleri itibariyle farklı verileri paylaşmaktadır: 
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Şekil 4 – Gelişmiş Doğal Gaz Piyasaları’nda EBT Örnekleri 

 

 
 
Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi 

 

EBT fonksiyonalitelerini sunan araçların isimleri, Avustralya’da Doğal Gaz Bülten Tablosu, İtalya’da 

Bildirim Tablosu, ABD’de Bilgilendirme Tablosu, Almanya’da Şeffaflık Aracı veya İngiltere’de Sektör 

Bilgileri gibi farklılık göstermektedir.   

Sektör Bilgilendirme ve Şeffaflık araçlarının ana amacı şu şekilde tanımlanmıştır: 

 Piyasa katılımcılarına şeffaflık verilerini ulaştırmak, 

 Piyasa belirsizliklerini, bilgiye eşit erişim sağlamak ve bilgilendirme şeffaflığını artırmak 

suretiyle indirgemek. 

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

ve emtia ticareti yapmalarını mümkün kılan bir şeffaflık platformudur. 

Mevcut EBT ile uluslararası örnekler arasında en çok öne çıkan farklılık, ticaret işlemlerine dair 

bilgilerin kullanılarak birincil, ikincil kapasite ve emtia ticaretinin desteklendiği bir platformun Türkiye’de 

bulunmuyor olmasıdır; gelişmiş doğal gaz piyasalarında bu hizmetler farklı platformlarda 

yürütülmektedir. Avrupa’da kapasite ticareti, İletim Sistem İşletmecisi kontrolünde bulunan bir bülten 

tablosu tarafından kolaylaştırılarak günümüzde PRISMA Avrupa Kapasite Platformu’na devredilmiş 

olup, ikili anlaşmalarla uzlaştırılmaktadır. 

Bilginin mevcut olması, başarılı emtia ve kapasite ticareti için kritik bir bileşendir. Şekil 4’te görüleceği 

üzere EBT, gelişmiş doğal gaz piyasalarındaki benzer araçlar ile aynı bilgileri paylaşıyor olsa da, detay 

seviyesi, sıklığı, zamanlaması ve veri kalitesi uluslararası örnekler ile aynı seviyede bulunmamaktadır. 

Aşağıdaki örneklerde de görülebileceği üzere gelişmiş doğal gaz piyasalarında İletim Sistemi 

İşletmecileri, doğal gaz değerleri (doğal gaz kalitesi), dengesizlikler, bildirimler, doğal gaz akışı ve 

tarihsel veri anlamında piyasa katılımcılarına daha detaylı ve zamanında bilgiler sunmaktadır. 
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Şekil 5 - Alliance Pipeline (ABD’den bir Taşıyıcı) Doğal Gaz Kalite Verisi 

 

 
 
Kaynak: Alliance Pipeline 
 

Şekil 6 - GRTgaz Dengesizlik Verisi 

 

 
 
 
Kaynak: GRTgaz 

 

Şekil 7 - Alliance Pipeline Kısıntı Verisi 

 

 
 
Kaynak: Alliance Pipeline 
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Şekil 8 – Ulusal İletim Sistemi Anlık Akış Verisi (İngiltere) 

 

 
 
Kaynak: Ulusal İletim Sistemi (İngiltere) 
 

Şekil 9 - GRTgaz 2007’den itibaren Tarihsel Akış Verisi 

 

 
 
Kaynak: GRTgaz (Fransa) 
 

EBT fonksiyonalitesini, piyasa gereksinimleri ve organizasyonel yapılanmalara uygun olarak ayrıştırma 

yaklaşımı bulunmaktadır. Gelişmiş doğal gaz piyasalarında ayrıştırılmış hizmetleri farklı platformlarda 

sunulması yaklaşımının en iyi örneklerinden biri, İtalya’daki İletim Sistemi İşletmecisi olan Snam Rete 

Gas’ın 16 farklı hizmeti bu şekilde piyasa katılımcılarına sunuyor olmasıdır. Tüm hizmetler, Snam Rete 

Gas’ın internet sitesi üzerinden her bir giriş sayfasına erişilecek şekilde kurgulanmıştır. İtalya Doğal 

Gaz Piyasası’nda tüm Elektronik Bülten Tablosu ve Gaz Ticareti Platformu fonksiyonaliteleri bu 

çevrimiçi, ayrıştırılmış hizmetler tarafından yürütülmektedir. Örneğin Taşıtanlar, tüm kapasite 

rezervasyonları ve kapasite ticareti ile devri gibi işlem süreçlerini dijital ortamda “Portale Capacita” 

üzerinden yürütebilmekte, iletim sisteminde planlanan bakım aktivitelerini “GPITweb” üzerinden takip 

edebilmektedir. 
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Şekil 10 - Snam Rete Gas Çevrimiçi Hizmetleri 

 

 
Kaynak: Snam Rete Gas 
 

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

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

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

karşılaştırmaları aşağıda verilmiştir: 

 

Şekil 11 – EBT’lerdeki Farklı Fonksiyonel Kapsamlar 

Kaynak: BOTAŞ, İletim Sistemi İşletmecisi İnternet Siteleri, Takım Analizi 



 

21 
Copyright © 2015 Accenture. All rights reserved 

“Şekil 11-EBT’lerdeki Farklı Fonksiyonel Kapsamlar” tablosundan aşağıdaki ana eğilim ve sonuçların 

çıkarımı yapılabilir: 

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

yaklaşımına doğru bir eğilim bulunmaktadır. 

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

ticareti, kapasite aktarımı ve devri fonksiyonalitelerini PRISMA Avrupa Kapasite Platformu’na 

devretmiştir veya devir sürecindedir. 

 Dengeleme bir ticari fonksiyonalite olarak düşünülmektedir.  
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3. EBT’NİN TEKNİK ANALİZİ   

3.1. Mevcut EBT’nin Teknik Analizi ve Teknik Açıdan 

Eksiklikleri   

Teknik analiz, bir yazılım uygulamasının fonksiyonel olmayan özelliklerini değerlendirmede ve 

genellikle yazılımın hazır olma durumunu kontrol etme amacıyla kullanılmaktadır. Teknik analiz, 

herhangi belirli bir fonksiyon ya da kullanıcı işlemine yönelik olmamakla birlikte; sistemin belirli koşullar 

altındaki performansı, genişletilebilirliği, güvenilirliği ve davranışına ilişkindir. Teknik analiz, sistemin 

fonksiyonel olmayan özelliklerinin ölçülmesi ve sonuçların kıyaslanmasını içermektedir.   

Başka bir deyişle teknik analiz, yazılımın “ne” yaptığından ziyade, yazılımın “nasıl işlediği”ni ortaya 

koymaktadır. Bu kapsamda, sistemin nasıl çalıştığı kontrol edilir ve sistemin geçersiz veri girdisi 

almadığı durumlarda ya da beklenmedik durumlarda da çalıştığı teyit edilir.   

Çok sayıda projede kullanılan ve kendini kanıtlamış olan “Accenture Fonksiyonalite Dışı Analizi”, çok 

kapsamlı bileşenlere sahiptir. Ancak, her yazılım projesinin tüm bu bileşenleri kapsaması zorunlu 

değildir. Bu bileşenler, ihtiyaca ve yazılım özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir; proje 

gereksinimleri dikkate alınarak, EBT’nin teknik analizi için en uygun 16 analiz bileşeni seçilmiştir:   

 

Tablo 5 – Fonksiyonel Olmayan Analiz Bileşenleri   

Fonksiyonel Olmayan Analiz Bileşenleri 

Bakım Yapılabilirlik Analizi   Hacim Analizi   İşletime Hazırlılık   

Sistem Kurtarma Analizi   Esneklik Analizi          Sistem Kurtarma Prosedürleri   

Kullanılabilirlik Analizi   Güvenilirlik Analizi           Bakım Kontrolü  

        Öğrenebilirlik Konfigürasyon Analizi   Uygunluk Analizi    

        Verimlilik  Dokümantasyon Analizi   Taşınabilirlik Analizi   

        Hatırlayabilirlik Yük / Performans Analizi   Dayanıklılık Analizi   

        Hatalar Güvenlik Analizi   Lokalizasyon Analizi   

        Memnuniyet  Uyumluluk Analizi    

 

 
Bu analizlerin, yazılım geliştirme sürecinin test döneminde detaylı şekilde yapılmış olması ve daha 
sonra da periyodik olarak tekrar edilmiş olması gereklidir. Yazılım geliştirme sürecinde, test 
sonuçlarının açıkça dokümante edilmiş olması gerekmektedir.   
 

EBT test sonuçları mevcut olmadığı için analiz çalışmamız, EBT teknik şartnamesi, ilgili 

paydaşlar ile yapılan çalıştaylar ve EBT’nin günlük işleyişi sürecinde yapılan gözlemlerimiz 

esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, çalıştaylarda tarafımıza yapılan tüm  

bildirimlerin ve EBT teknik şartnamesinde yer alan tüm hükümlerin geçerli ve doğru olduğu 

kabul edilmiştir.   

Analiz çalışmamızda, aşağıdaki bileşenler dikkate alınmış olup, her bileşenin mevcut durumu üç farklı 
renk kodu ile değerlendirilmiştir: Yeşil, Sarı ve Kırmızı. Bu renk kodlarının anlamları aşağıdaki 
şekildedir:   
 

 Yeşil: EBT, ilgili analiz bileşeni için tamamen yeterlidir ve önemli bir iyileştirme noktası 

bulunmamaktadır. 

 Sarı: EBT, ilgili analiz bileşeni için kısmen yeterlidir ve bazı iyileştirme noktaları bulunmaktadır. 
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 Kırmızı: EBT, ilgili analiz bileşeni için yeterli değildir ve ivedilikle ele alınması gereken önemli 

iyileştirme noktaları bulunmaktadır. 

Analiz sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur:   

Tablo 6 – EBT için Fonksiyonel Olmayan Analiz Sonuçları  

 

Analiz Bileşeni Tanım  
Mevcut 

Durum 
Açıklama/ Öneri  

Yük / Performans 

Analizi   

Yük analizi, sistemin belirli bir 

yük altında nasıl performans 

gösterdiğini anlamak için 

kullanılır. Sistem davranışı 

hem normal, hem de puant 

koşullar altında gözlenir. 

Sistemin azami kapasitesi ve 

darboğazlarının tespit edilmesi 

amacıyla kullanılır. 

Performansı kısıtlayan 

bileşenler tespit edilir.   

   

EBT’nin yük profilinin gerçek zamanlı gösterimi 

mevcut değildir, ancak onbeş milyon kullanıcıya 

kadar desteklenmektedir.   

EBT fonksiyonlarının büyük çoğunluğu düzgün 

çalışmasına rağmen, şebeke bağlantı kalitesine 

bağlı olarak, rapor gösterim hızı bazen oldukça 

düşmektedir.   

Sisteme şebeke bağlantı kalitesini artırmak suretiyle, 

rapor gösterim hızının artırılması gereklidir.   

Güvenlik Analizi   

Güvenlik analizi, yazılımın 

güvenli şekilde geliştirilip 

geliştirilmediğini tespit etmek 

amacıyla kullanılır. Bu 

kapsamda yetkisiz girişlere izin 

verilip verilmediği ve sisteme 

sızmanın (hack) mümkün olup 

olmadığı kontrol edilir. Analizin 

temel hedefi, bilgi güvenliği ve 

verilerin korunmasıdır. Kontrol 

edilen temel güvenlik unsurları 

arasında; gizlilik, bütünlük, 

yetkilendirme, emreamadelik 

ve bağlantı reddi yer 

almaktadır.   

   ? 

Gizlilik nedenleri ile, EBT Güvenlik Raporu 

tarafımızla paylaşılmamıştır. Bu nedenle, 

analizimizin bu bileşenini tam anlamıyla 

gerçekleştirmek mümkün olmamıştır. Ancak, analiz 

edilen temel unsurlar aşağıdaki şekildedir:   

Karmaşık şifre gereksinimleri bulunmaktadır.   

Şifre değişimleri, kayıtlı e-postalar üzerinden 

mümkündür.   

Sistem, kullanıcıları, her üç ayda bir şifre değişimine 

zorlamaktadır.    

Sistem, SQL sızmaları, buffer aşımları ve XSS gibi 

ataklara karşı iyi korunmaktadır.  

Sistem operatörü tarafından yetkilendirme 

seviyelerini tanımlamak mümkündür.   

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), 

gereğinden az kullanılmaktadır ve tarayıcı ile 

websitesi arasındaki iletişim şifrelidir.   

Kullanıcı anlaşması mevcuttur. 

Makina girişlerini bireysel kişi girişlerinden 

ayrıştırarak spam postaları ve websitelerinden 

otomatik veri çekişini engellemeyi hedefleyen bir 

sistem olan Captcha kullanımdadır.   

Önemli işlemler için tek bir işlem ya da oturum 

bazında üretilen Tek Seferlik Şifre uygulaması 

mevcuttur.  

Hata sayfaları, içerik gizliliği ve güvenliği dikkate 

alınarak tasarlanmıştır.   

Önemli veriler, standart şifreleme algoritmaları ile 

korunmaktadır.   

Hatalı şifre denemeleri sonucu, sisteme girişin bloke 

edilmesi uygulaması mevcuttur. 
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İşletime Hazırlılık 

Bu analiz, sistemin işletim 

açısından ne kadar hazır 

olduğunu tespit etmek için 

gerçekleştirilir. Bu kapsamda 

sistem kurtarma prosedürleri, 

güvenlik kontrolleri ve bakım 

kontrolü yer almaktadır.   

 Aşağıda açıklanmıştır. 

 

Sistem 

Kurtarma 

Prosedürleri 

 

Sistem kurtarma prosedürü, bir 

sistemin tekrar işler duruma 

getirilmesi için kullanılan 

süreçlere ilişkindir.   

 

 

Tüm işlemler, IP kaynakları ve tarihler dahil olmak 

üzere tüm sistem verileri,  oracle.exe  tarafından her 

iki günde bir kez ayrı ayrı kayıt altına alınmaktadır. 

Bir önceki günün verilerini 15 dakika içinde yüklemek 

ve indirmek mümkündür.   

Bu bileşen açısından herhang bir iyileştirme ihtiyacı 

yoktur.   

 Bakım Kontrolü 

Sistem bakımı; programın 

kaldırılması, tasarım hataları, 

dokümantasyonun 

güncellenmesi, test verilerinin 

güncellenmesi ve kullanıcı 

desteğinin güncellenmesi gibi 

geniş bir yelpazedeki 

faaliyetleri kapsayan, süreklilik 

sergileyen bir konudur.  

 

Tasarım hatalarının periyodik olarak düzeltilmesine 

ve gerekli yedek donanımın hazır bulunmasına 

rağmen, veritabanı sisteminin bakımı için üçüncü 

taraflar ile bakım anlaşmaları mevcut değildir 

(Uygulama sunucusu için bakım anlaşmaları 2013 

yılından itibaren mevcuttur). 

Periyodik veritabanı sunucu bakımlarının yapılması 

gereklidir.   

Uyumluluk Analizi   

Bu analiz, geliştirilen yazılımın 

donanım, diğer yazılımlar, 

işletim sistemi, veritabanı, vb. 

yazılımlar ile uyumunu tespit 

etmek amacıyla kullanılır.   

 

EBT; mevcut donanım, yazılımlar, işletim sistemi, ve 

veritabanı ile uyumludur. EBT; Internet Explorer, 

Google Chrome, Safari, Firefox ve Opera gibi farklı 

tarayıcılarda benzer performans göstermektedir.  

Bunlara ilaveten, EBT websitesi mobil telefon 

bağlantısı ile de düzgün çalışmaktadır. Bu bileşen 

açısından herhangi bir iyileştirme ihtiyacı yoktur.    

Uygunluk Analizi    

Bu analiz, yazılımın 

organizasyon standartları ile 

uyumunu ölçmektedir. Elde 

edilen sonuçlar yazılımın 

standartlardan ne derece 

sapmış olduğunu ortaya koyar.  

 

İşletim sistemi ve/veya uygulamalar, BOTAŞ ihtiyaç 

ve gereksinimleri çerçevesinde konfigüre edilmiş 

olup, sistemin günlük işleyişi zarfında gizlilik, 

bütünlük ve emreamadelik konularında problem 

çıkmamasını teminen yeterli ve güvenilir kontroller 

sağlanmaktadır.   

Taşınabilirlik 

Analizi   

Bu analiz, yazılımın bir 

ortamdan başka bir ortama ne 

kadar hızlı/kolay şekilde 

aktarılabileceğini ortaya 

koymaktadır (örn. bir işletim 

sisteminden başka bir işletim 

sistemine geçiş). Temel olarak 

taşınma işlemi için geçen 

zaman ölçülmektedir.   

 

EBT, işletme ihtiyaçları çerçevesinde tek ve bütün bir 

yönetim aracı olarak tasarlanmış olduğu için, gerek 

görülmesi halinde EBT modüllerinin başka bir ortama 

taşınması kolay değildir.   

EBT’nin taşınabilirliğinin artırılması, gelecekte 

işletme ihtiyaçları çerçevesinde modüllerin 

ayrıştırılabilmesine izin verebilecektir.   

Dayanıklılık Analizi 

Bu bileşen, yazılımın belirli bir 

süre zarfında belirli bir yük 

altında analizini 

kapsamaktadır. Amaç, bu süre 

altında sistemin nasıl 

davrandığını tespitidir. 

Örneğin: Yazılım, bir saat 

zarfında beklendiği şekilde 

performans gösterirken, iki 

saat daha kullanıldığında aynı 

performansı 

sergileyemeyebilir. 

 

EBT, kullanım zamanından etkilenmeden düzgün 

şekilde çalışmaktadır ve bu kapsamda herhangi bir 

iyileştirme çalışmasına gerek yoktur.   
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Lokalizasyon 

Analizi 

Lokalizasyon analizi, yazılımın 

herhangi bir değişiklik 

yapılmaksızın farklı dillere 

uyarlanıp 

uyarlanamayacağının 

değerlendirilmesidir. Örneğin: 

Proje yaratma özelliği var ise,  

yazılımın sadece Türkçe değil, 

farklı dillerdeki proje isimlerini 

de desteklemesi gereklidir.   

 

EBT, mevcut versiyonunda ilave dil paketleri 

kurulumunu desteklemesine rağmen, halihazırda 

sadece Türkçe dili kullanımdadır.   

Diğer dil paketlerinin, özellikle İngilizce’nin, 

kullanılması gereklidir.   

Bakım Yapılabilirlik 

Analizi   

 

Bu analiz, yazılım bakımının 

ne kadar kolay olduğunu 

tanımlamaktadır.   

 

 

Yüklenici firma Krizma, periyodik olarak yazılım 

bakım hizmeti sağlamasına rağmen, yazılım kodu 

dokümantasyonu, BOTAŞ’a arzu edildiği şekilde 

teslim edilmemiştir. Bu nedenle, EBT bakımının 

yüklenici firma olmaksızın yapılması zor olacaktır.   

Yüklenici firmanın, net şekilde düzenlenmiş yazılım 

kodlarını BOTAŞ’a vermesi gereklidir.   

Sistem Kurtarma 

Analizi   

Bu analiz sistemin, bir çökme 

ya da hata  durumundan ne 

kadar hızlı şekilde 

kurtulduğunun tespiti için 

kullanılır. Amaç, sistemin ne 

kadar hızlı toparlandığının 

tespitidir.   

 

Sistem, geçmiş verileri düzgün şekilde 

kaydetmektedir ve herhangi bir hata durumunda 15 

dakika içerisinde toparlanmaktadır.   

Sistem kurtarma zamanı açısından, herhangi bir 

iyileştirme çalışmasına gerek yoktur. 

Kullanılabilirlik 

Analizi   

Kullanılabilirlik analizi, 

yazılımın ne kadar kullanıcı-

dostu olduğunun tespiti için 

kullanılmaktadır. Kullanıcılar, 

karmaşık bir ürünü kullanmayı 

her zaman zor bulmaktadırlar – 

bu nedenle, kullanıcıların 

yazılımı kolaylıkla kullanabilir 

olmaları gereklidir. Bu 

kapsamda aşağıdaki unsurlar 

kontrol edilir:   

 Aşağıda açıklanmıştır.  

 
        

Öğrenebilirlik 

Öğrenebilirlik analizi, 

kullanıcıların, yazılımı ilk kez 

kullandıklarında temel bir 

işlemi ne kadar kolaylıkla 

gerçekleştirebildiğinin tespitini 

hedefler.   

 

EBT’nin yeni versiyonu henüz 2015 yılının 

başlarında kullanıma alınmış olup, kullanıcı 

kılavuzları ve açıklayıcı videoların hazırlanması gibi 

devam eden çalışmalar bulunmaktadır. Kullanıcılar 

ile çeşitli kereler paylaşılmış bazı açıklayıcı 

dokümanlar olmasına ve EBT üzerinde de 

kullanıcılara fonksiyonlar hakkında bilgi veren işlem 

tanımları olmasına rağmen, EBT’nin daha kolaylıkla 

anlaşılmasına imkan tanıyan komple bir kullanıcı 

kılavuzu bulunmamaktadır.   

Bunun sonucu olarak, basit ve komple bir kullanıcı 

kılavuzunun hazırlanması, tüm sistem katılımcıları ile 

paylaşılması ve EBT üzerinde bir site haritası 

oluşturulması gerekmektedir.   

 Verimlilik  

Kullanıcıların bir işlemi ne 

kadar hızlı şekilde 

tamamladıkları ölçülmektedir.   

 

İşlemleri hızlandırmak için otomatik tamamlama 

fonksiyonu vardır ve tüm işlemlere erişim oldukça 

kolaydır. Tüm işlemler, EBT kullanılarak hızlıca 

tamamlanabilmekte olup, bu analiz kapsamında 

herhangi bir iyileştirme çalışmasına gerek yoktur. 

 
        

Hatırlayabilirlik 

Hatırlayabilirlik, kullanıcının bir 

süre yazılımı kullanmadıktan 

sonra herşeyi yeniden 

 
EBT fonksiyonları, ŞİD hükümlerinde öngörülen 

gereklilikler ile sınırlıdır. Bu nedenle, hatırlanabilirlik 

oranı yüksektir.   
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öğrenmesi gerekip 

gerekmediğini kontrol eder.   

 Hatalar 

Bu analiz, kaç adet hata ile 

karşılaşıldığını, hatanın 

ciddiyetini ve bu hataların ne 

kadar kolaylıkla giderildiğini 

incelemektedir.   

 

EBT’nin nihai versiyonu hayata geçirildikten sonra 

bugüne kadar herhangi ciddi bir problem ile 

karşılaşılmamıştır. Ancak, halen giderilmesi gereken 

bazı hatalar bulunmaktadır (örn. İngilizce dilini 

seçtikten sonra dahi yazılım dilinde değişiklik 

olmaması). 

 
        

Memnuniyet  

Kullanıcıların memnuniyetini 

değerlendirmektedir.   
 

Kullanıcılar tarafından görsel temaların kendi 

tercihlerine göre ayarlanması, verilerin istenilen 

doküman formatında çekilmesi, seçili verilerin grafik 

formatında gösterimi ve site içerisinde arama 

yapılması mümkündür. Mevcut EBT’nin IOS ve 

Android bazlı mobil uygulaması da mevcuttur. 

Ancak, bu uygulamanın, esasesen mevcut 

websitesini mobil telefon ekranına göre ayarlamak 

haricinde bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Bu 

nedenle yeni, fonksiyonel ve kullanıcı dostu bir mobil 

uygulamanın geliştirilmesi gerekmektedir.   

Hacim Analizi  

Hacim analizi, yazılımın belirli 

bir miktar veri altında analiz 

edilmesini kapsamaktadır (örn. 

veritabanı büyüklüğünün 

genişletilerek yazılımın analiz 

edilmesi). 

 

Herhangi bir yük testi gerçekleştirilmemiş olmakla 

beraber EBT’nin, veritabanı sınırlarını çok yüksek 

seviyelere kadar yükseltmesi durumunda dahi 

düzgün şekilde çalışacağı görülmüştür.   

Esneklik Analizi  

Esneklik analizi, uygulamanın 

planlı ya da beklenmedik 

durumlar karşısında herhangi 

bir veri ya da fonksiyonalite 

kaybı olmaksızın normal 

işletme koşullarına 

dönebildiğini test etmektedir.   

 

Sistem tüm verileri düzgün şekilde kaydetmektedir 

ve planlı ya da beklenmedik durumlar karşısında 

herhangi bir veri ya da fonksiyonalite kaybı 

olmaksızın normal işletme koşullarına 

dönebilmektedir; sistem, ORACLE garantisi 

altındadır.   

Güvenilirlik Analizi 

Güvenilirlik, yazılımın belirli 

koşullar altında ve belirli bir 

süre için düzgün şekilde 

çalışma olasılığını ortaya 

koymaktadır. Mevcut veriler 

üzerinde aşağıdaki formül 

kullanılarak, hata olasılığı 

hesaplanmaktadır.   

Olasılık = Hata durumu sayısı / 

İncelenen toplam durum sayısı   

 

Çok az sayıda hata durumu oluştuğu üzere EBT’nin 

yeterli güvenilirlikte olduğu sonucuna varılabilir. 

Bu analiz kapsamında herhangi bir ivedi iyileştirme 

çalışmasına gerek yoktur.  

Konfigürasyon 

Analizi  

Konfigürasyon analizi, sistemin 

desteklediği her bir yazılım ve 

donanım konfigürasyonları 

karşısında sistemin analiz 

edilmesidir.   

 

Olası yazılım ve donanım konfigürasyonlarının sayısı 

aşırı yüksek olduğu için, detaylı bir konfigürasyon 

analizi yapılması mümkün değildir. Ancak EBT, farklı 

yazılım ve donanıma sahip çok sayıda kullanıcı 

tarafından sorunsuzca kullanılmakta olduğu üzere, 

EBT’nin konfigürasyon analizini geçtiği sonucuna 

varılmaktadır.   

Dokümantasyon 

Analizi  

Dokümantasyon analizi, 

sistemin nasıl kullanılacağına 

ilişkin yazılı açıklamaların, test 

planları, olay logları, ürün 

spesifikasyonları, kullanıcı 

kılavuzları, vb. ile tutarlı 

olduğunun teyit edilmesini 

hedeflemektedir. Bu 

 

Tüm hatalar sunucu ve veritabanında 

kaydedilmektedir, test raporları mevcuttur; ancak 

yazılım kod dokümanları ve basit kullanıcı kılavuzları 

mevcut değildir.   

Bu açıdan, yazılım kodları ve kullanıcı kılavuzları 

açısından EBT dokümantasyonunda iyileştirme 

alanları bulunmaktadır. 



 

27 
Copyright © 2015 Accenture. All rights reserved 

dokümanların teyid edilmesi 

süreci, dokümantasyon analizi 

olarak isimlendirilmektedir.  

 

 
Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi 

 

3.2. EBT’nin SCADA, Doğal Gaz Talep Tahmin, Simülasyon 

ve İletişim Sistemleri ile Birlikte Çalışabilirliği ve Arayüzleri   

3.2.1. EBT’nin SCADA ile Birlikte Çalışabilirliği ve 

Arayüzleri   

SCADA sistemleri, İletim Sistemi İşletmecileri ve Dağıtım Şirketleri tarafından, gerekli verileri fiziksel 

noktalardan elektronik platformlara ileterek iletim boru hatlarını ve ticari operasyonları yönetmek ve 

kontrol etmek için kullanılmaktadır.   

BOTAŞ mevcut durumda, 2001 yılında kurulumu yapılan Sybase veritabanlı, UNIX işletim sistemli ve 

60.000 girdi&çıktısı (G/Ç) olan Telvent (daha sonradan Schneider Electric tarafından satın alınmıştır) 

marka SCADA sistemlerini kullanmaktadır. Akış bilgisayarları ve gaz kromotografları tarafından 

ölçülen doğal gazın akış hızı, ısısı, basıncı ve içeriği gibi tüm veriler, girdi noktaları, kompresör 

istasyonları, valf istasyonları ve RM-A’larda yer alan 710 adet BOTAŞ RTU (uzak terminal üniteleri) 

üzerinden anlık olarak to BOTAŞ SCADA sistemine aktarılmaktadır. İletişim kanalı, primer olarak fiber-

optik SDH (Synchronous Digital Hierarchy) şebekesi ve sekonder olarak da özel APN (Access Point 

Name) olan GPRS şebekesi olup; iletişim protokolü olarak da MDLC (Motorola Data Link 

Communication) kullanılmaktadır.   

BOTAŞ uzak terminalleri üzerinden iletilen veriler, Yapracık Gaz Kontrol Müdürlüğü’nde yer alan 

BOTAŞ SCADA sistemine iletilmekte ve burada depolanmakta olup, daha sonra ise, iletim sistemi 

boru hatlarını kontrol ve yönetiminde kullanılmak üzere Sevkiyat Kontrol Merkezi’ndeki ekranlara 

iletilmektedir. SCADA kurulumundan bugüne kadar herhangi bir güncelleme çalışması yapılmadığı 

için, MLDC gateway problemlerine ve fiber optik iletişimin geçici olarak kesilmesine bağlı hatalı ya da 

yavaş veri akışı gibi veri iletim problemleri yaşanmaktadır. Buna ilaveten, sistemin bakımı sürecinde 

kayıtları manüel tutmak haricinde SCADA sistemine kesintisiz veri sinyali akışı sağlamanın kesin bir 

çözümü bulunmamaktadır ve bu durum veri kayıplarına neden olabilmektedir. Bu sorunların, yeni 

SCADA projesinin önümüzdeki iki sene içerisinde devreye girmesi ile çözümlenmesi beklenmektedir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Access_Point_Name
https://en.wikipedia.org/wiki/Access_Point_Name
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Şekil 12 – Üst Seviye Doğal Gaz Piyasası Veri Akış Şeması  

 

 
Kaynak: BOTAŞ, Ekip Analizi   

 

EBT, verileri ticari amaçla kullanmakta iken, Sevkiyat Kontrol Merkezi bu verileri iletim sistemi 

bütünlüğünü, güvenliğini ve dengesini sağlamak amacıyla kullanmaktadır. Veriler, temel olarak, RM-A 

(Ana Çıkış Noktaları)  ve RM-B’lerde (Tali Çıkış Noktaları) yer alan MODBUS uzak terminal 

ünitelerinden ya da serbest tüketici sayaçlarından dağıtım şirketlerinin Sevkiyat Kontrol Merkezleri’ne 

iletilmektedir. Daha sonra ise, bu veriler, dağıtım şirketleri tarafından tasarımı yapılan web-servisler 

aracılığı ile EBT’ye yönlendirilmektedir. Web-servis hizmetlerine şifre ile erişim için WCS (Windows 

Communication Services) iletim seviyesindeki mesaj güvenliği ve Service Credentials X509 

sertifikaları kullanılmaktadır. EBT’ye RM-A ve RM-B istasyonların veri aktarımının yanısıra manüel 

giriş yapılması da mümkün olup, manüel veri girişleri dağıtım şirketlerinin Sevkiyat Kontrol 

Merkezleri’ne iletilip, buradan otomatik ya da manüel olarak EBT’ye aktarılabilmektedir. Manüel veri 

girişlerinin en önemli farkı, anlık veri transferinin mümkün olmamasıdır. EBT’ye girilen verilerin %10’u 

web-servisler aracılığı ile manüel olarak girilmektedir. Ancak, dağıtım şirketlerinin Sevkiyat Kontrol 

Merkezleri’ne veri iletiminden önceki manüel girişlerin yüzdesi bilinmemektedir. Diğer bir seçenek de, 

dağıtım şirketlerinin verileri RM-A’lardan kendi SCADA sistemlerine otomatik olarak çekmeleri ve daha 

sonra, web-servisler aracılığıyla doğrudan EBT’ye iletmeleridir.   

Bunlara ilaveten EBT, BOTAŞ SCADA sisteminden RM-A verilerini de alabilmektedir. Bu şekilde, EBT 

sistem işletmecisi dağıtım şirketleri tarafından iletilen RM-A verilerini kontrol edebilmektedir.   

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

olarak gerekli verileri zamanında ve doğru şekilde aktaramamalarıdır.   

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

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

yüzdelere sahip değişiklikler yapılmasına neden olmaktadır.   

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

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

iyileştirmelerin yapılması gereklidir.   
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3.2.2. EBT’nin Doğal Gaz Talep Tahmin Sistemleri ile 

Birlikte Çalışabilirliği ve Arayüzleri    

MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) algoritma modeli kullanılarak 1-günlük, 10-günlük, 

32-günlük ve 215-günlük doğal gaz talep tahminleri yapılmaktadır. MARS, her bir ilave girdi ile daha iyi 

tahmin yapabilen, öğrenen bir algoritmadır. Talep tahmin girdileri aşağıdaki şekildedir:   

 SCADA verilerinden alınan tüketim bilgileri, 

 Tatil dönemleri, 

 ECMWF ve Devlet Meteoroloji Enstitüsü’nden alınan hava tahmin bilgileri, 

 HDD: Belirli bir güne ait sıcaklık ile standart sıcaklık (22°C olarak kabul edilmektedir) 

arasındaki ısı farkı   

Tüm doğal gaz tahminleri, EBT’den alınan günlük gerçekleşmeler kullanılarak manüel olarak 

güncellenmektedir. Doğal gaz talep hesaplamaları aşağıdaki unsurlar dikkate alınarak 

güncellenmektedir:   

 MARS, 

 EBT’den alınan günlük veriler,  

 Parametre düzeltmeleri ve diğer varsayımlar.  

Bu arada, makroekonomik parametreleri (GSMH artışı, işsizlik verileri, nüfus artışı gibi) de dikkate alan 

kapsamlı bir veritabanı hazırlanmakta olup, bu veritabanı; daha doğruya yakın doğal gaz tahminleri 

yapabilmek ve veri setlerinin tahmin sonuçları ile olan korelasyonunu daha iyi anlayabilmek üzere 

MARS algoritmasına uygulanacaktır.   

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

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

verileri kullanmaktadırlar.   

3.2.3. EBT’nin Simülasyon Aracı ile Birlikte 

Çalışabilirliği ve Arayüzleri    

Sevkiyat Kontrol Merkezleri’nin SCADA sisteminden gelen veri girdileri çerçevesinde tüm tüketim 

tahminleri, elektrik üretim santralları, dağıtım sistemi çıkış noktaları gibi RM-A istasyonları arasında 

dağıtılmaktadır. Doğal gaz akışı, kompresör istasyon basınçları ayarlanmak suretiyle farklı senaryolara 

göre simüle edilmektedir. Simülasyon senaryoları aşağıdaki unsurları esas almaktadır:   

 Düşük arz ve basınç durumu   

 Talep tahminleri   

 Yeni elektrik üretim santralı yatırımları   

 Giriş noktaları ve kompresör istasyonlarındaki problemler   

Yeni bir elektrik üretim santralının devreye alınması durumunda, bu santral da simülasyon yazılımına 

(Synergi Pipeline Simulator) eklenmekte ve simülasyonlar tekrar çalıştırılmaktadır. Simülasyona yeni 

bir çıkış noktası eklenirken, bu noktanın kesin lokasyonu ve öngörülen doğal gaz çekiş miktarları da 

dikkate alınmaktadır.   

EBT ve Simülasyon aracı arasında bir entegrasyon yoktur.    
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4. SONUÇ 

4.1. Piyasa Şeffaflık Aracı olarak EBT   

EBT, piyasa katılımcılarının ticari faaliyetlerini eşit şartlar altında yürütebilmesini teminen ŞİD 

kapsamında belirtilen verileri yayımlamak üzere Taşıyıcı tarafından duyuru bülteni olarak kullanılması 

rolünü kısmen karşılayabilmektedir. Halihazırda, ŞİD kapsamında zorunlu kılınmasına rağmen 

aşağıdaki veriler EBT üzerinden yayımlanmamaktadır:   

 Günlük iletim şebekesi stoğu miktarları, 

 Kesinti, kısıntı, artırım talimatları, zor ve sınırlı kapasite günleri gibi bildirimler, 

 Giriş ve Ana Çıkış Noktaları’ndaki anlık akış miktarları, Üst Isıl Değeri, teslimat basıncı, günlük 

toplam miktarlar, günlük ortalama Üst Isıl Değeri, günlük ortalama teslimat basıncı verileri (tüm 

Taşıtanlar için). 

Bunların yanısıra, EBT’nin Avrupa standartları uyarınca aşağıdaki ilave verileri de tüm katılımcılara 

yayımlıyor olması gereklidir:   

 Günlük sözleşmeye bağlanmış ve kesintisiz ile kesintili kapasite, 

 Giriş ve Ana Çıkış Noktaları’ndaki anlık (saatlik ya da daha sık) fiili fiziksel akış, Üst Isıl Değeri 

ve teslim basınçları,  

 Günlük iletim şebekesi stoğu miktarları. 

EBT’nin, doğalgaz ticareti piyasasının gelişimi için çok kritik olan Piyasa Şeffaflık Platformu 

olarak kullanılabilmesi için ilgili taraflarca sağlanan verilerin kalitesi ve sıklığının standardize 

edilmesi ve uygulanması gereklidir.   

 

4.2. Fonksiyonel Analiz   

EBT, halihazırda, piyasa işlemleri için kullanılabilecek tek araç olarak görülmektedir. ŞİD 

gereksinimleri ve kullanıcı geribildirimleri çerçevesinde başarılı şekilde işlediği görülen EBT’nin 

kapsamının, piyasa işleyişi ve Avrupa standartlarına ilişkin büyük resim çerçevesinde yeni ve/veya 

mevcut modüllerin diğer platformlara aktarılmasından önce, mevcut fonksiyonaliteler (kapasite 

rezervasyonları, bildirimler, faturalama, veri yayımlama) ile sınırlı kalması gereklidir.    

Avrupa ve diğer uluslararası örnekler ile kıyaslandığında EBT’nin, bir “Elektronik Bülten”den daha 

fazlası olduğu görülmektedir; bu durum, Dengeleme Yazılımı’nın entegrasyonu ile daha da 

kuvvetlenecektir.   

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

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

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

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

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

miktarlarının ikincil ticaretinin,  iletim sistemi işletmecisi tarafından EBT kullanımı vasıtasıyla 

desteklenmesi beklenmektedir.   

Bu bölüm, “D4-Yeni EBT için Taslak Fonksiyonel Tasarım ve Özellikler Raporu” ve “D6-Taslak 

İnceleme ve Değerlendirme Raporu  (DSER-2)” kapsamında yeniden ele alınacak ve 

güncellenecektir.   
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4.3. Teknik Analiz   

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

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

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

problemli alanlar bulunmaktadır:   

 Öğrenebilirlik  

 Dokümantasyon 

 Bakım Kontrolü   

 Taşınabilirlik   

Bu alanlarda gerekli önlemlerin ivedilikle alınması gerekmektedir.   

 

Tablo 7 – Fonksiyonel Olmayan Analiz Sonuçları Özeti   

Analiz Bileşeni 

 

Mevcut 
Durum 

Analiz Bileşeni 

 

Mevcut 
Durum 

Analiz Bileşeni 

 

Mevcut 
Durum 

Bakım Yapılabilirlik Analizi    Hacim Analizi    İşletime Hazırlılık    

Sistem Kurtarma Analizi    Esneklik Analizi   
        Sistem Kurtarma 
Prosedürleri   

 

Kullanılabilirlik Analizi    Güvenilirlik Analizi            Bakım Kontrolü   

        Öğrenebilirlik  Konfigürasyon Analizi    Uygunluk Analizi     

        Verimlilik   Dokümantasyon Analizi    Taşınabilirlik Analizi    

        Hatırlayabilirlik  Yük / Performans Analizi    Dayanlıklılık Analizi    

        Hatalar  Güvenlik Analizi   ? Lokalizasyon Analizi    

        Memnuniyet   Uyumluluk Analizi     

 
 
 
Kaynak: BOTAŞ, Ekip Analizi  

 

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

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

oyuncuları tarafından erişilebilir olmasının sağlanması gerekmektedir.   

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

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

ve (ii) piyasa şeffaflığı kapsamında talep tahminlerinin EBT üzerinden tüm piyasa katılımcılarının 

kullanımı için yayımlanması   

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

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

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

veri akışlarının otomatik hale getirilmesi gereklidir.   

 

 

 

 

 

 

   Yeterli                   Kısmen Yeterli                  Yeterli Deği  
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Şekil 13 – Mevcut ve Önerilen Entegrasyon Mimarisi   

 

Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi   



 
 

33 
Copyright © 2015 Accenture. All rights reserved 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yayın, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur. Yayının içeriğinin tek 
sorumlusu Danışman olup, Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıttığı iddia edilemez.  
  


