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Yasal ve Gizlilik Uyarısı 

Bu belge, ekinde yer alan tüm diğer belgelerle birlikte bir bütündür; bu belgenin içerisinde yer alan tüm bilgiler Accenture Danışmanlık Limited Şirketi (“Accenture”) mülkiyetinde 
olup, Accenture gizli bilgisi niteliğindedir. Burada bulunan bilgi, fikir ve görüşler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 
Genel Müdürlüğü (“Müşteri”) tarafından bu belgede belirtilen hizmetlerle ilgili yardım sağlama kabiliyetini geliştirmek üzere kullanılacaktır. 

Belgede yer alan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü Accenture tarafında beyan ve garanti edilmemektedir. Belge üzerinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik 
gerçekleştirilebilir. Bu belge kopyalanamaz ve belgenin teslim edildiği, Accenture tarafından gönderildiği veya Accenture tarafından bir kopyasının paylaşıldığı kişi dışında ifşa 
edilemez ve dağıtılamaz. Müşteri açıkça geleceğe yönelik tahmin ve beyanlar da dahil olmak üzere, imada bulunulan, ifade edilen ve Belgede veya başka herhangi bir yazılı veya 
sözlü iletişimdeki eksiklikten ötürü oluşabilecek her türlü durum için tüm sorumluluğu reddeder. 

Yukarıdaki nedenlerle bu belgenin içeriği ve eğer mevcutsa Accenture tarafından sağlanan tüm ilgili belge ve bilgiler (i) belgenin değerlendirilmesinden doğrudan sorumlu olan 
Müşteri çalışanları dışında herhangi bir kişiye iletilmemeli veya ifşa edilmemeli; (ii) yalnızca Accenture tarafından talep edildiğinde ve bu doğrultuda yazılı rıza bildirimi yapıldığı 
takdirde belgenin değerlendirilmesinde görevli üçüncü şahıslarla paylaşılmalı; (iii) belgenin değerlendirilmesi dışında herhangi başka bir amaçla herhangi bir kişi tarafından 
kullanılmamalıdır; (iv) belgenin içeriğiyle ilgili herhangi bir yanlışlık, hata veya başlatılabilecek herhangi bir yasal işlem nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. 

“Accenture”a olan atıflar; sözleşme icrasında temin edilecek ve itimat edilecek işgücü, yönetim, kilit çalışanlar, tesis ve performans stratejileri de dahil olmak üzere Accenture 
iştiraklerine referanslar içerebilir. Müşteri, mevcut olan ilgili tüm garanti ve teminatlar çerçevesinde, çıktıların kabulü sonrası; kullanımı, Accenture tarafından sağlanan, yeniden 
düzenlenmiş iş süreçleri ve uygulamaları dahil olmak üzere, hizmet ve çıktıların sözleşme uyarınca Müşteri iş gereksinimlerini ve iç yönergelerine uyumluluğu konularında sorumlu 
olacaktır. 

Bu belge Müşteri tarafından verilen talimat ve bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olup bu nedenle herhangi bir yanlışlık veya hata ya da gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmeyen 
herhangi bir eylem için sorumluluk kabul edilmez. 

Yürürlükte bulunan tüm kanun ve yönetmelikler ile uyumlu olunması ve hizmetlerin, Müşteri ve işi için geçerli olan tüm kanunlarla uyumlu olmasını sağlamak Müşteri’nin 
sorumluluğundadır. Accenture, hizmetlerinin Müşteri için geçerli olan tüm kanun ve yönetmelikler ile uyumlu olacağı hususunda hukuki, mali veya düzenleyici tavsiye ve güvence 
vermemektedir. 

Accenture adı, logosu, Accenture’ın ve/veya diğer ülkelerdeki iştiraklerinin ticari markalarıdır. Bu belge başkaların mülkiyetinde bulunan ticari markalara atıfta bulunabilir. Ticari 
markaların bu biçimde kullanılması Accenture’un bu markaların sahibi olduğu anlamına gelmemekte ve bu markaların yasal sahipleriyle Accenture arasında bir ortaklık olduğunu 
ima veya iddia edilmemektedir. 

Müşteri; hizmet, çıktı ve diğer ürünlerin herhangi birinin nasıl kullanılacağı veya Accenture tarafından hizmetleri sonucu ortaya konulan öneriler ile ilerlenmesi konularında 
sorumludur. Accenture hizmetlerinin herhangi bir fayda sağlayacağını beyan ve garanti etmez ve bu faydaların doğması konusunda güvence verilemez.  
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1. GEÇMİŞ VE GİRİŞ 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“ETKB”), 23 Şubat 2016 tarihinde internet sitesi aracılığı ile Avrupa 

Birliği / Katılım Öncesi Yardım Aracı (“IPA”) 2013 Teknik Destek Programı’nın bir parçası olarak “BOTAŞ 

SCADA Sisteminin Değerlendirilmesi ve Tasarımına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri” projesi (“Proje”) için 

ihale ve niyet beyanı talebini, EU-IPA13/CS-02.b referans numarası ile duyurmuştur. Dünya Bankası 

tarafından fonlanan bu projenin amacı, doğal gaz sektörünün liberalleşme ihtiyaçlarına uygun olarak, 

BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi için Gözetleyici Kontrol ve Veri Toplama (“SCADA”) sistemini 

tasarlamaktır. 

Accenture (“Danışman”), uygulaması devam eden EU-IPA12/CS-03 “Gaz Ticareti Platformu için Tasarım 

ve Uygulama Planının Oluşturulması Danışmanlık Hizmetleri” (“GTP”) projesi marifetiyle teklif verirken 

SCADA’yı, sadece bir kontrol merkezi omurgası olmanın ötesinde, arz güvenliği gibi kritik alanlar ile 

liberalleşen bir piyasanın ayrılmaz parçası olarak bildirim, kapasite yönetimi ve dengesizlik muhasebesi 

gibi enerji muhasebesi faaliyetlerini yöneten ağın mevcuttaki tek sahibi olan BOTAŞ İletim Sistemi 

İşletmecisi’nin güçlendirilmesi yolunda kritik bir bileşen olarak yorumlamıştır. GTP projesinin Ağustos 2015 

tarihli Proje Başlangıç Raporu’nun tesliminden bu yana Accenture, rapora referansla, aşağıdaki argümanı 

savunmuştur: 

“BOTAŞ’ın Kurumsal Kaynak Planlama (“ERP”), Müşteri İlişkileri Yönetimi (“CRM”), faturalandırma ve arka 

uç sistemleri dahil olmak üzere İletim Sistemi İşletmecisi sistemlerinin tüm mimarisini belirlemek amacıyla 

Bilişim Teknolojileri (“IT”) ve Operasyonel Teknolojiler (“OT”) değerlendirmesini gerçekleştirmek adına bir 

danışman tutması önerilmektedir.” 

Bu öneri “Güçlü bir İletim Sistemi İşletmecisi İhtiyacı” tespitinin bir parçası olarak, SCADA verilerinin %100 

güvenilir olmadığı bulgusuyla desteklenmiştir. Halen uygulaması devam eden ve BOTAŞ İletim Sistemi 

İşletmecisi’nin SCADA ve ilgili bileşenlere dair tüm mimarisini ortaya koymasına yardımcı olacak olan 

“SCADA Sisteminin Yenilenmesi ve Yedeklenmesi Projesi”ni dikkate alarak ve Avrupa ile dünya çapında 

doğal gaz İletim Sistemi İşletmecileri projelerinde geliştirdiği uzmanlık ve becerilerine dayanarak Accenture, 

niyet beyanı talebini 4 Mart 2016’da sunmuştur. ETKB’nın ve ilgili komisyonun değerlendirmesini takiben 

Accenture, 20 Haziran 2016 duyurulan kısa listede bir numaralı danışman olarak derecelendirilmiş ve Teklif 

Talebi (“RfP”) düzenlenmiştir. 28 Haziran 2016’da Teknik ve Finansal Teklifini sunması ve akabinde 

sözleşme müzakerelerinin tamamlaması üzerine, 14 Kasım 2016’da sözleşme imzalanmıştır. Bu süreç 

aşağıdaki şekilde görselleştirilmiştir: 

Şekil 1 Projedeki İhale, Teklif ve Sözleşme İmza Süreci 

 

Kaynak: Takım Analizi 

Projenin resmen başlamasını takiben işbu Proje Başlangıç Raporu, EU-IPA13/CS02-b Projesi Yönlendirme 

Komitesi’ne sunulmuştur. Proje Başlangıç Raporu’nun amacı, başlangıç fazındaki proje faaliyetlerini ile 

proje planına ilişkin tespitleri ve önerileri özetlemek, acil ihtiyaçları karşılamak için önceliklere odaklanmak 

ve gelecekteki çalışmaları dengelemektir. Proje Başlangıç Raporu ayrıca, kapsamda sapma yaratmadan, 

Projenin gelecekteki iş ve faaliyetlerinin temelini sunmak adına görev tanımına ilişkin netleştirme 

sağlamaktadır. Raporda Yönlendirme Komitesi’ne yapılan atıflar ile ETKB, Avrupa Birliği (“AB”) Bakanlığı, 

BOTAŞ, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyelerinin de aralarında bulunduğu, proje 

ilerlemesine nezaret etmekten, denetlemekten ve teslimatın başarıyla tamamlanmasını engelleyebilecek 

proje ile ilgili riskleri azaltmaktan sorumlu olan bir organ ifade edilmektedir. 
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İşbu rapor, aşağıdaki dört ana bölümden oluşmaktadır: 

 1. Bölüm’de Projenin geçmişine dair bilgiler ve giriş sunulmaktadır, 

 2. Bölüm’de amaçlar, iş kapsamı ve doğal gaz İletim Sistemi İşletmecisi sistemlerinin kurulumuna 

ilişkin yaklaşım sunulmaktadır, 

 3. Bölüm’de proje başlangıç fazı bulguları verilmektedir, 

 4. Bölüm’de ek sunulmaktadır. 
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2. AMAÇLAR, İŞ KAPSAMI VE DOĞAL GAZ İLETİM SİSTEMİ 

İŞLETMECİSİ SİSTEMLERİNİN KURULUMUNA İLİŞKİN 

ACCENTURE’UN YAKLAŞIMI 

2.1. Çalışmanın Amaçları 

Projenin amaçları, Teknik Şartnamede yer aldığı haliyle: 

 BOTAŞ’ın piyasa ve İletim Sistemi İşletmecisi faaliyetlerinde SCADA sistemlerinin rolünü ve 

önemini tespit etmek, 

 Doğal gaz İletim Sistemi İşletmecisi sorumluluklarını ve fonksiyonlarını dikkate alarak ve etkin bir 

doğal gaz iletimi için SCADA ve veri iletişim sistemlerini göz önünde bulundurarak, mevcut BOTAŞ 

SCADA sistemlerini incelemek, ana farklılıklar ile eksik fonksiyonlar, sistemler ve ekipmanları tespit 

etmek,  

 Doğal gaz iletim sisteminin etkin ve güvenilir çalışması adına SCADA ve veri iletişim sisteminin 

tasarlanması, ihtiyaç analizinin ve SCADA sistemi ile doğal gaz kontrol araç / ekipmanları için ilgili 

yazılım ve donanım için teknik şartnamelerin hazırlanması, 

 SCADA sistemleri ile arayüz oluşturan doğal gaz kontrol yazılım araçlarının, matematiksel 

modelleme programları dikkate alınarak tasarımı, ve  

 SCADA sisteminin ve kurulacak kontrol merkezlerinin etkin çalışması adına oluşturulacak 

organizasyon yapısı için tekliflerin alınmasıdır. 

Bu Projenin çıktıları BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisinin, iyi işleyen ve rekabetçi bir doğal gaz ticaret 

piyasası için ön koşul olan tam teşekküllü arka uç sistemleri lie güçlendirilmesine hizmet edecektir. 

2.2. Teknik Şartnameye Göre Hizmetlerin Kapsamı 

Nihai Teknik Şartnameye göre Proje, üç görev çerçevesinde icra edilecektir: 

 Görev 1 – İhtiyaç Analizi 

 Görev 2 – BOTAŞ SCADA ve Doğal Gaz Kontrol Sisteminin Tasarımı 

 Görev 3 – Teknik Gereksinimler ve Piyasa Araştırması Dokümanları 

Proje görevleri mantıksal bir akış izlemekte olup; kurulumu süregelen SCADA sistemi için fonksiyonel uyum 

/ fark analiziyle başlayarak, Uzak Telemetri Birimleri (“RTU”) ile sahayı ve Elektronik Bülten Tablosu (“EBT”) 

gibi harici sistemleri dikkate alarak hedef fonksiyonel sistem mimarisini kurgulamakta ve yayımlanacak teklif 

talepleri için fonksiyonel ve teknik gereksinimleri listeleyerek sonlandırılmaktadır. 

2.2.1. Görev 1 – İhtiyaç Analizi 

Görev 1 – İhtiyaç Analizi; ilgili mevzuat, piyasa yapısı ve iş süreçleri ile süre gelen IT/OT projesinin yanı 

sıra, BOTAŞ’ın mevcut IT/OT sistemlerini gözden geçirerek, BOTAŞ’ın SCADA ve doğal gaz kontrol 

sistemlerinin tasarımı için eksik bileşen ve fonksiyonları tanımlamayı amaçlamaktadır. 

Doğal gaz kontrol ana sistemleri, diğerlerinin yanı sıra, Kurumsal Kaynak Planlama (“ERP”), Coğrafi Bilgi 

Sistemi (“CBS”) ve diğer platformlar ile bağlantılı olan SCADA, Kesinti Yönetim Sistemi (“OMS”), Dağıtım 

Yönetim Sistemi (“DMS”), simülasyon, bildirim / onay, optimizasyon ve talep tahmin araçlarıdır. İdeal 

mimari, bütün bu bileşenleri içeren bir çözümün altkümesinden oluşmakla birlikte, enerji şirketleri ve 

tedarikçiler, mevcut yatırımlarına ve geliştirme / uygulama geçmişlerine dayalı olarak farklı çözüm 

mimarileri oluşturmaktadır. 
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Dolayısıyla durum analizi, BOTAŞ’ın mevcut teknolojileri ile boru hattı otomasyonu, iletişim altyapısı, 

enterkonneksiyonlar ve ilgili IT sistemlerini içeren kurumsal mimarisinin tanımlanmasına odaklanacaktır. 

Proje ekibi, kapsam içi mevcut sistemler hakkında veri toplamak adına BOTAŞ iş birimleri ve IT personeliyle 

görüşmeler gerçekleştirecektir. Bu görev sonucunda SCADA teknoloji şablonunun mevcut durum 

incelemesi oluşturulacaktır. 

Bu görevin fark analizi kısmı, BOTAŞ’ın kısa ve uzun vadeli doğal gaz iletim teknolojisi gereksinimlerini 

desteklemek adına mevcut teknik yetkinlikler konusunda önerilerde bulunmaya odaklanacaktır. Bunu 

gerçekleştirmek adına Proje ekibi, mevcut ve gelecekteki durumlar arasındaki farklar ile o farkları kapatmak 

adına kavramsal tasarıma dahil edilecek önerileri tespit edecektir. 

Doğal gaz İletim Sistemi İşletmecileri için örnek sistem mimarisi aşağıda sunulmuştur: 

Şekil 2 Örnek Sistem Mimarisi 

 
Kaynak: Accenture Analizi 

 

BOTAŞ’ın mevcut SCADA görünümü, mevcut görünüm ile eksik bileşenleri / modülleri tespit etmek adına 

bir sistem mimarisi üzerinde haritalandırılacaktır. Görev 2’nin bir parçası olarak sunulacak hedef SCADA 

tasarımının oluşturulmasında da aynı yaklaşımdan yararlanılacaktır. 

2.2.2. Görev 2 – BOTAŞ SCADA ve Doğal Gaz Kontrol 

Sisteminin Tasarımı 

Görev 2, SCADA ve BOTAŞ doğal gaz kontrol sistemleri için tasarımı sağlamayı amaçlamaktadır; bu 

nedenle görev, BOTAŞ SCADA ve kurumsal bilgi sistemleri dahil olmak üzere destekleyici gaz kontrol 

sistemleri için “Fırsatlar-Üstünlükler-Tehditler-Zayıflıklar” (“FÜTZ”) analizi ile başlamaktadır. Görev 1 bu 

analize doğrudan girdi sağlamaktadır. 

Uzmanların deneyiminden yaygın olarak yararlanmak suretiyle, ilk tasarım, hem IT hem de iş birimlerinden 

geri bildirim almak amacıyla hazırlanarak sunulacaktır. Yinelemeler sonrasında tasarım son halini alacak 

ve eksik fonksiyon ile bileşenler ana hatlarıyla tespit edilecektir; bunun sonucunda da teknik gereksinimler 

ve ilgili satınalma dokümanları oluşturulacaktır. 
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2.2.3. Görev 3 – Teknik Gereksinimler ve Piyasa 

Araştırması – Satınalma Dokümanları 

Teknik gereksinimler, AB-PRAG kurallarına ve ilgili yönergelere uygun olarak yazılacaktır. İlgili yönergeler 

bu raporun ekinde verilmiştir. Proje ekibi bu konuda, geçmişte bir çok benzer işi Avrupa’daki doğal gaz 

İletim Sistemi İşletmecilerinde tamamlamış olan kilit ve diğer uzmanların tecrübelerine güvenmektedir. 

Benzer bir yaklaşım ile, Merkezi Finans ve İhale Birimi (“MFİB”) yönergelerine uygun olarak piyasa 

araştırması için bir kontrol listesi hazırlanacaktır; eksik donanım ve yazılım için, uygun markalar ve modeller 

ile müsaitlik, miktar ve fiyat kaynaklarını içerecek şekilde bir araştırma yapılacaktır. 

Toplam Sahip Olma Maliyetini değerlendirmek adına, yazılım ve donanımlara ilişkin maliyetleri ihmal 

etmemek için bir karar ağacı yaklaşımı kullanılacaktır. Genel bir karar ağacı oluşturulacak ise de spesifik 

yazılım veya donanım için bu şema farklılık gösterebilir. Bu sebeple maliyetler, ihale ve müzakere süreçleri 

için uygun kırılımda gösterilecektir. 

2.2.4. Görevler ile Çıktılar ve Ana Aktivitelerin 

Eşleştirilmesi 

Yukarıda belirtilen görevler ile aşağıdaki çıktılar ve ana aktiviteler eşleştirilmiştir: 

Şekil 3 Proje Görevleri, Çıktıları ve Ana Aktiviteler 

 

Kaynak: Takım Analizi 

Şekil 3’te açıklandığı üzere Proje görevleri birbirleriyle ilişkilidir ve her bir görevin sonucu, bir sonraki göreve 

girdi sağlamaktadır. Görev sonuçlarını teyit etmek adına onaylar talep edilecektir. Mevcut durumun 

haritalandırılması ile SCADA tasarımı birbiriyle bağlantılı olduğu için Görev 1 ve Görev 2, eş zamanlı olarak 

yürütülecek ve sistem gereksinimleri ile piyasa araştırmasına aktarılacaktır. Proje planı bir sonraki bölümde 

görselleştirilmiştir.
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2.2.5. Proje Planı ve Çıktılar için Zaman Çizelgesi 

Şekil 4 Proje Planı ve Tahmini Çıktı Teslim Tarihleri 

 

Kaynak: Takım Analizi 
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2.3. Doğal Gaz İletim Sistemi İşletmecisi Sistemlerinin 

Kurulumuna ve Uygulanmasına ilişkin Kapsamlı Yaklaşım 

Projenin kapsamı SCADA sisteminin değerlendirmesi, tasarımı ve gereksinimlerinin geliştirmesiyle sınırlı 

olsa da, Accenture’un doğal gaz İletim Sistemi İşletmecisi sistemlerinin kurulumuna ilişkin yaklaşımı, 

mevzuata uyumluluktan nihai uygulamaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Accenture yaklaşımı 

ve projenin mevcut kapsamı, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

Şekil 5 Doğal Gaz İletim Sistemi İşletmecisi Sistemlerinin Kurulumu ve Uygulanmasına İlişkin 

Accenture’un Yaklaşımı 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

Dolayısıyla Accenture’a göre doğal gaz İletim Sistemi İşletmecisi sistemleri kurulumu ve uygulanması, 

Şebeke İşleyiş Düzenlemelerini ve tarife geliştirmeyi, yani piyasa dinamiklerini ve gelir akışlarını dikkate 

alan, kapsayıcı bir stratejidir. Bu, yeterli bir doğalgaz sistemi altyapı kapasitesine sahip olmanın, 

liberalleşmiş bir piyasanın işleyişi için kritik bir başarı faktörü olması ve optimal tarife yapıları ile gelir 

gereksinimi düzeltmeleriyle birlikte, uzun vadeli bir ağ planlamasının gerçekleştirilecek ve izlenecek olması 

sebebiyle zorunludur. 

Mevzuata uyumluluğu, departmanlar arası arayüzlerin tespit eden organizasyonel yapının ortaya 

konulması ile süreç tasarımı takip etmektedir. Süreç tasarımı, İletim Sistemi İşletmecisinin ilgili 

gereksinimlerini karşılayan doğru sistemleri ve modülleri seçmek adına, sistem mimarisinin 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden önce gelmelidir. Accenture süreç tasarımını üç başlık altında ele 

almaktadır: Doğal Gaz Kontrol Odası Süreçleri (doğal gaz kalite kontrol, ekipman operasyonları, vb.), 

Enerji Muhasebesi Süreçleri (bildirim, tahsisat, vb.) ve Finansal Muhasebe Süreçleri (genel hesap 

muhasebesi, finansal raporlama, vb.). Süreç tasarımı, fonksiyonel gereksinimlere ilişkin olarak sistem 

gereksinimlerinin geliştirmesine doğrudan girdi sağlamaktadır. 

Akabinde sistem tasarımı, mevcut durumun öncü doğal gaz İletim Sistemi İşletmecisleri örneklenerek 

değerlendirilmesi ve hedef sistem tasarımının güçlendirilmiş modüller ve uygulamalar ile ortaya konulması 

ile gerçekleşecektir. İletim Sistemi İşletmecisinin dahilindekilerin yanı sıra Taşıtanlar, Borsa, vb. dış 

paydaşlar ile etkileşimler de dikkate alınacaktır. Tasarım onaylandığında, fonksiyonel ve teknik 

gereksinimler dokümante edilecek ve diğer özel hükümler ile birlikte teklif talebi oluşturulacaktır. 
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Son olarak, yetkili kurumlar tarafından teklif talebi yayımlanmakta ve tedarikçi değerlendirmesi 

gerçekleştirilmektedir. Tedarikçi seçimi süreci; ön yeterlilik, çözüm tanıtım sunumları, puan kartı 

değerlendirmesi, uygulama yol haritası ile plan ve maliyetin değerlendirmesi gibi faaliyetleri kapsamaktadır. 

Sistem uygulaması çoğunlukla Proje Yönetim Ofisi yaklaşımıyla güçlendirilir. Proje Yönetim Ofisi, önerilen 

süre ve bütçe dahilinde Teknik Şartnameye uygun, başarılı uygulama için ilerlemeyi raporlamak, ikazlarda 

bulunmak, zaman planını ve maliyetleri kontrol etmek adına Mal Sahibi Mühendisi (“Owner’s Engineer”) 

olarak görev yapmaktadır. 

Ancak Accenture’a bu Projede SCADA Sistemi Değerlendirilmesi, Tasarımı ve Sistem Gereksinimlerinin 

Geliştirmesi görevi verilmiş olup, Teknik Şartnameye göre hizmetlerin kapsamı önceki bölümlerde 

açıklanmıştır. 
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3. PROJE BAŞLANGIÇ FAZI ÖNERİLERİ 

Proje başlangıç aktiviteleri ve toplantıları sonucu olarak BOTAŞ’ın SCADA sistemi tasarımı ve 

uygulamasının sonuçlarından en iyi faydayı sağlaması adına başka fırsatlar belirlenmiştir. Kapsam dışı 

olmasına karşın Proje ekibi, bu önerileri Yönlendirme Komitesi’nin bilgilerine sunmaktadır. 

Yeterli bir SCADA sistemi ile etkin bir sistem işleyişi ve doğal gaz sevkiyatı için ihtiyaçları ve farklılıkları 

belirleme süreci gelişirken, Teknik Şartnameye göre Görev 1 – İhtiyaç Analizi kapsamında önerildiği üzere, 

BOTAŞ’ın temel İletim Sistemi İşletmecisi ve piyasa işleyişi fonksiyonları / görevleri dikkate alınmaktadır. 

Bu bağlamda mevcut mevzuat çerçevesi ve BOTAŞ’ın hem İletim Sistemi İşletmecisi, hem de piyasa 

işletmecisi (örn. EBT) olarak sorumlulukları incelenmiştir. Bulgular iki kategori altında sınıflandırılabilir: 

 1. kategori bulgular, Görev 1 ve Görev 3 icra edilirken ele alınacaktır, 

 2. kategori bulgular, bu Projenin ilerleyen aşamalarında kullanılmayacak olup, BOTAŞ’ın İletim 

Sistemi İşletmecisi olarak kurumsal kapasitesini geliştirmek adına farklı projelerde ele alınmak 

üzere raporlanmaktadır. 

Görev 1 – İhtiyaç Analizi Raporunun içeriğine ilişkin ana bulgular kısaca şöyledir:  

 Veri Merkezi: Üzerine mutabık kalınan bir veri merkezi stratejisi belirlenmemiş olup veri odaları, 

yerleşke genelinde dağınık halde bulunmaktadır. Ayrıca yeni Doğal Gaz Kontrol Merkezi ve yeni 

Ankara Bölge Müdürlüğü binalarının veri merkezlerine ev sahipliği yapıp yapmayacakları belli 

değildir. Mevzuat çerçevesi henüz netleşmemiştir ve bu durum operasyonel kritiklik için belirleyici 

bir faktördür. Bu sebeple Danışman, İhtiyaç Analizi Raporunda saha ziyareti sonucu olarak 

varsayımlar getirerek pratik öneriler sunacaktır. 

 Videokonferans Aracı: BOTAŞ personeli tarafından özellikle istenmekte olan videokonferans 

aracı kısıtlı fonksiyonalite sağlamakta olup Danışman konuya “Birleşik İletişim Sistemleri (“Unified 

Communications System”) açısından yaklaşmaktadır ve önerilerini bu doğrultuda getirecektir. 

 Ağ Simülasyonu: İlk analizlere göre mevcutta kurulumu gerçekleştirilen simülasyon aracı 

benzerlerine oranlar kısıtlı fonksiyonalite sağlamaktadır. Bu konuya Görev 1 – İhtiyaç Analizi 

Raporunda değinilecek ve simülasyon aracı fonksiyonaliteleri karşılaştırılacaktır. 

 CBS: Danışman SCADA Sisteminin Yenilenmesi ve Yedeklenmesi Projesi kapsamındaki CBS’nin 

yenilenmesine dair bazı çabaların olduğunu idrak etmektedir. Görev 1 – İhtiyaç Analizi Raporu bu 

çabalara CBS fonksiyonalitesini çerçevesini çizerek, ana tedarikçileri listeleyerek ve simülasyon ile 

entegrasyonunu vurgulayarak katkıda bulunacaktır. 

 Talep Tahmin: İşbu rapor probleme kısa vadeli ve uzun vadeli talep tahmin olarak iki açıdan 

yaklaşmaktadır. Kısa vadeli talep tahmin, SCADA Sisteminin Yenilenmesi ve Yedeklenmesi Projesi 

kapsamında SCADA içerisinde temin edilecek olan bir araç tarafından gerçekleştirilecektir. Uzun 

vadeli talep tahmin çok daha komplike olup, Avrupa’daki hemen hemen tüm İletim Sistemi 

İşletmecileri, piyasaları özelinde, kendi araçlarını geliştirmektedir. 

 Yedek RTU’lar: SCADA Sisteminin Yenilenmesi ve Yedeklenmesi Projesi kapsamında RTU’lara 

ilişkin bazı yazılım güncellemeleri gerçekleştirilecek olup, sahadaki RTU’ların sayısı arttırılacaktır. 

Yedek RTU alımına ilişkin genel bir isteklilik olsa da, bu durum Avrupa’daki İletim Sistemi 

İşletmecileri ile karşılaştırılacaktır. 

Danışman Proje kapsamı dışında olsa dahi çalıştaylarda gündeme gelen ve BOTAŞ İletim Sistemi 

İşletmecisinin güçlenmesine katkıda bulunacak olan ihtiyaçlara değinecektir. Yukarıda bahsi geçen 1. 

kategori bulgular Görev 1 – İhtiyaç Analizi Raporunda detaylıca ele alınacak olup, 2. kategori bulgular için 

Teknik Şartnamede herhangi bir rapor belirlenmemiştir. Bu sebeple işbu Proje Başlangıç Raporunda bu 

bulgulara değinilmektedir. 
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3.1. BOTAŞ için Operasyonel Mükemmellik Çalışması 

İhtiyacı 

Bölüm 2.3 ve Şekil 5’te belirtildiği üzere Accenture, SCADA / sistem geliştirme ve uygulamanın ön şartı 

olarak, operasyonel mükemmellik ile başlayarak, çalışma modelinin tanımlanması, organizasyonel 

uyumluluk ve iş süreçlerinin tasarımını öngörmektedir. 

Veri merkezi, talep tahmini, simülasyon araçları ve diğer benzer uygulamalar ve donanımlar edinmek 

suretiyle BOTAŞ’ın yetkinliklerini geliştirmek adına önemli gayret sarf edilmiş olsa da, bu yetkinlikler 

BOTAŞ’ın vizyonuna / misyonuna ulaşmasında yeterli olmayacaktır. BOTAŞ hedeflerine ancak stratejisini 

(piyasa ve mevzuat çerçevesi, vizyon / misyon), kurumsal strateji ve yapısını (çalışma modeli ve 

organizasyonel yapı), iş süreçleri ile bilgi teknolojileri ve sistemlerini, aşağıdaki resimde gösterildiği üzere 

birbiriyle uyumlu hale getiren bütüncül bir yaklaşımla ulaşabilir: 

Şekil 6 BOTAŞ’ın Hedeflerine Ulaşması için Bütünsel Yaklaşım 

 

Kaynak: Takım Analizi 

Bu yaklaşım, IT uygulamalarının ve sistemlerinin, BOTAŞ’ının genel stratejisini destekleyecek şekilde 

piyasa katılımcıları ve yatırımcılar için şeffaf, etkin ve güvenilir bir şekilde tasarlanacak geliştirilmiş iş 

süreçlerine göre tasarlanması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu iş süreçleri, asgari olarak, uzun vadeli 

talep ve arz tahminini, tarife fiyatı geliştirmesini, kapasite planlaması ve yönetimini, piyasa temelli 

dengelemeyi ve yatırım planlaması ile finansmanını içermelidir. 

Süreçlerin tasarımı ve dokümantasyonuna ilaveten: 

 organizasyonel yapı, rol ve sorumluluklar ile bunlara dair performans göstergeleri, tasarlanan 

süreçlere göre gözden geçirilmelidir, 

 SCADA, CBS, ERP ile diğer ilişkili modül ve sistemler temin ve entegre edilmeli, test edilmeli ve 

gerekli eğitimler sağlanarak standardize edilmiş süreçlerin bu sistemler üzerine çalışması 

sağlanmalıdır, 

 insan kaynakları yetkinlikleri, süreç ve sistemlerle uyumlu hale getirilmek adına, yoğun eğitim 

programları vasıtasıyla desteklenmelidir,  

 yatırım planlama, tarife fiyatlandırması, kapasite ve dengeleme işlemleri ile talep tahmin benzeri 

alanlara ilişkin eğitim ve destek sağlanmalıdır. 
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Dolayısıyla Proje kapsamına dahil olmamakla birlikte, Proje takımı BOTAŞ’ın, Taşıtanlar ve Borsa gibi dış 

paydaşlarla iletişimlerini de dikkate alarak, süreçlerini standart hale getirmek adına bir Operasyonel 

Mükemmellik projesi gerçekleştirmesini ve organizasyonunu buna uyumlu hale getirmesini önermektedir. 

Bu aynı zamanda BOTAŞ’ın mevcut dönüşüm çalışmalarına yönelik süreci de kolaylaştıracak olup, SCADA 

sistemleriyle ilişkili olan dengesizlik yönetimi ve faturalandırma gibi faaliyetlerde, İletim Sistemi İşletmecisi 

enerji muhasebe ve finansal süreçlerinde doğrudan etkiye sahiptir. Aşağıda bir örnek sunulmuştur: 

Şekil 7 Örnek Faturalandırma Sürecine Genel Bakış 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

Departmanlar ve dış paydaşlar arasındaki arayüzleri tespit eden süreçler, sorumlulukları netleştirerek, iyi 

işleyen likit bir doğalgaz ticaret merkezinin ön şartı olan piyasa şeffaflığını getirecektir. Ayrıca süreç 

haritaları sonucu ortaya çıkan sorumlu departmanlar, faaliyete geçtikten sonra sistemlerin ana fayda 

sağlayıcıları olacakları için, sistemlerin temin edilmesinde ve devreye alınmasında, uygulanan çözümün 

fonksiyonlarından yararlanmak adına aktif görev alacaktır. 

3.2. Bir İş Problemi Bakış Açısıyla Doğal Gaz Talep Tahmini 

Doğal gaz piyasası doğru tahmin yapılmasını gerektirmektedir; zira tahminlerdeki hata, farklı tüketim 

profilleri (örn. endüstriyel tesisler, elektrik santralleri, mesken tüketimi) nedeniyle iletim sisteminde önemli 

dengesizliklere, bunun sonucunda da yüksek dengesizlik maliyetlerine, piyasa risklerine ve LNG ve/veya 

depolama yönetimi gibi doğal gaz sevkiyat faaliyetlerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. 

Talep tahmini, sadece kullanılan aracın bir çıktısından ibaret değildir; daha önemlisi İletim Sistemi 

İşletmecisi için yararlı sonuçlara ulaşılması amacıyla doğru istatistiksel know-how setinin, doğru girdi seti 

ile birleştirildiği bir iş probleminin karmaşık yapıda modellenmesidir. Ön modelleme ve istatistiksel araçlara 

girdi sağlayacak doğru veri seti olmadan talep tahmini, İletim Sistemi İşletmecisinin etkin işleyişi için 

gereken sonuçları sağlamayacaktır. 

Dolayısıyla talep tahmini aşağıda gösterildiği üzere, sonuçları, analitikten yararlanan iş faktörlerinden elde 

edilecek daha kapsamlı bir yaklaşım ile gerçekleştirilecektir: 
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Şekil 8 Doğal Gaz Talep Tahminlemesine İş Problemi Bakış Açısıyla Yaklaşım (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

İletim Sistemi İşletmecisi performansını arttırmak adına iki alana odaklanacaktır: 

 dengesizlik maliyetlerini, kısa vadeli talep tahminini mükemmel hale getirmek suretiyle maliyet 

dalgalanmasını, depolama ve LNG tedarik maliyetlerini düşürerek ve etkin teslimat programlaması 

gerçekleştirerek minimize etmek, 

 tüketim profillerini oluşturmak suretiyle, doğal gazı ne zaman ve nasıl alınıp satılacağına karar 

vermek adına uzun vadeli arz/talep analiziyle etkin yatırım planlaması uygulayarak, gelirleri ve 

maliyetleri yönetmek. 

Bir İletim Sistemi İşletmecisi için Gaz Ticaret Platformunun (Dengeleme Platformu, Spot ve Vadeli 

Piyasalar) öngördüğü fonksiyonlarla dengeleme amaçlı doğal gaz alım/satım ihaleleri açma kararı 

verebilmesi adına, hem kısa hem de uzun vadede, piyasa ortamında açık pozisyonlarını tahmin etmesi 

özellikle önemlidir. Talep tahmin aracı, ihale hacimlerini belirlerken İletim Sistemi İşletmecisi için karar 

destek aracı olarak işlev görecektir. 

 

Halen devam eden SCADA uygulaması için Teknik Şartnamenin ilk taramasına göre talep tahmini, böyle 

kapsamlı bir metodolojiyle tanımlanmamıştır; Teknik Şartnamede, belirli istatistiksel algoritmalar ve 

yöntemler (örn. çoklu regresyon, Kalman Filtreleri, vb.) ile “kısa vadeli tüketim tahmininde, gelecek 1 hafta 

için tüketim tahmin edilecektir” denilmektedir. Bu durum, aşağıda gösterildiği üzere kısa ve uzun vadeli 

tahmin arasındaki ayrımın yapılmasını gerektirmektedir: 
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Şekil 9 Kısa ve Uzun Vadeli Talep Tahminlemenin Farklılıkları ve Kazanımları 

 

 
Kaynak: Accenture Analizi 
 

Gerek kısa gerekse uzun vadeli olsun, talep tahmini öncelikle piyasa istihbaratı ve öngörüsü ile 

modellenecek ve sürekli değişen piyasa dinamikleriyle uyumlu olarak güncel tutulacaktır. Asgari olarak 

aşağıdaki girdi seti, sadece girdi olarak kullanılmak yerine, tahminden doğru sonuçlar almak adına 

öncellikle modellenmelidir: 

 İletim Sistemi İşletmecisine doğrudan bağlı müşterilerin ve günlük ölçülmeyen sayaç müşterilerinin 

tüketim hacimleri,  

 Farklı müşteri grupları için standart tüketim profilleri, 

 Sözleşme miktarları, tahsisat verileri (geçici ve nihai), 

 Meteorolojik veri, 

 Özellikli günler de dahil olmak üzere geçmiş zaman serileri verisi, 

 Elektrik piyasası modellemesi: Doğal gaz çevrim santrallerinde üretilen elektrik, doğal gaz 

talebindeki dalgalanmanın en büyük sebebidir. Yakıt türleri arasındaki fiyat esneklikleri (örn. kömür-

doğal gaz geçişine sebep olan kömür ve doğal gaz fiyatları), emtialara arası ticarete sebebiyet 

veren “clean spread” marjları benzeri piyasa öngörüleri modele dahil edilmeli ve anlamlı 

tahminleme için dikkatle takip edilmelidir. 

 

Dolayısıyla talep tahmininin doğruluğu, sadece istatistiksel modellere ve kullanılan yöntemlere bağlı 

değildir; bu sebeple BOTAŞ’ın piyasa öngörülerini da dahil ederek bu probleme daha geniş bir perspektiften 

yaklaşması önerilmektedir. 
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3.3. İletim Sistemi İşletmecisi Sorumlulukları ve SCADA 

Entegrasyonu 

Her zaman görünür veya algılanır olmamakla birlikte İletim Sistemi İşletmecisi sorumluluklarının SCADA 

fonksiyonlarıyla doğrudan bağlantıları bulunmaktadır; bu sebeple SCADA sistemleri sadece veri edinme ve 

işleme gereci olmakla kalmayıp, aynı zamanda İletim Sistemi İşletmecisi sorumluluklarının yerine 

getirilmesinde yardımcı olmaktadır. Aşağıdaki şekilde bu sorumluluklar, SCADA modülleri ve fonksiyonları 

ile eşleştirilerek gösterilmiştir: 

Şekil 10 SCADA Modülleri ve Fonksiyonları ile Eşleştirilmiş İletim Sistemi İşletmecisi 

Sorumluluklarına Genel Bakış 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

Asgari olarak SCADA, diğer araçlar ve sistemler ile birlikte çalışarak aşağıdaki konularda İletim Sistemi 

İşletmecisine kolaylık sağlayacaktır: 

 Ağ Genişlemesi: SCADA’ya entegre simülasyon aracı, yatırımcılardan veya piyasa 

katılımcılarından ağ genişlemesi taleplerini aldıktan ve işledikten sonra, kendi girdilerini de 

sağlayarak durum tahmini (“state estimation”) yapacaktır, 

 Talep Tahmin: Yukarıdaki bölümlerde bahsedildiği üzere, yatırım planlaması senaryolarını 

geliştirmek adına; SCADA tarafından sağlanan verileri işleyerek ve çapraz kontrolünü yaparak, 

tahmin modelleme hizmetiyle birlikte, bağımsız bir talep tahmin aracından yararlanılmalıdır, 

 Kapasite Yönetimi: EBT ve/veya diğer yazılımların (örn. PRISMA, Gemini) yardımıyla SCADA, 

kapasite tahsisatlarını, kapasite kullanım oranlarını ve “Kullan Ya da Kaybet” ilkesini, AB 

mevzuatına uygun olarak izleyecektir. Bu durum İletim Sistemi İşletmecisinin piyasa katılımcıları 

için bütün alım-satım faaliyetlerinin (Dengeleme, Spot, Vadeli İşlemler) ayrılmaz bir bileşeni olan 

uzun ve kısa vadeli kapasite ihaleleri düzenlemesine imkan verecektir, 

 Dengeleme: SCADA, gaz ölçümlemesi gerçekleştirerek, sahadaki akışlara dair doğru verileri 

toplamalı ve her piyasa oyuncusu için dengesizlikleri hesaplamalıdır. SCADA ile entegre edilmiş 

bir karar destek aracının yardımıyla İletim Sistemi İşletmecisi, dengeleme gazı ihalelerindeki alım / 

satım miktarlarını belirleyebilecektir, 
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 Kalite Yönetimi: Gaz kromatograflarının derlediği veriler, simülasyon aracında görselleştirilerek, 

alarm tetikleme amacıyla SCADA’ya geri gönderilebilecektir, 

 Bildirim, Planlama ve Tahsisat: Alınan bildirim ve değişiklik bildirimlerine göre piyasa 

katılımcılarına ilk ve son tahsisatları tayin edilirken ve dolayısıyla planlama belirlenirken, akış 

verilerine ilişkin olarak SCADA gaz ölçümleri kullanılacaktır. 
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4. EK 

06.12.2016 tarihinde ETKB Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden temin edilen aşağıdaki 

şekilde Danışman’ın, Görev 3 – Teknik Gereksinimler ve Piyasa Araştırması Dokümanları kapsamında 

sunacağı tablo verilmiştir: 

Tablo 1 MFİB’e Uygun Olarak Oluşturulan Teknik Gereksinimler Tablosu 

 Kaynak: MFİB, ETKB 

 

Teknik gereksinimleri hazırlarken Danışman, MFİB yönergelerine uygun olarak, 1 ve 2 numaralı sütunları 

dolduracak olup; 3, 4 ve 5 numaralı sütunlar sırasıyla ihaleyi düzenleyen kurum ve değerlendirme komitesi 

tarafından doldurulacaktır.

1. 
Madde 

Numarası 

2. 
Talep Edilen Özellikler 

3. 
Önerilen Özellikler 

4. 
Notlar, Görüşler, 
Dokümantasyona 

Referanslar 

5. 
Değerlendirme 

Komitesinin 
Notları 

1 <……………………………>    

 <……………………………>     

 <……………………………>     

 <……………………………>    

 <……………………………>    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
  


