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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 dah il 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. GİRİŞ 

EU-IPA13/CS-02.b referans numaralı BOTAŞ SCADA Sisteminin Değerlendirilmesi ve Tasarımına İlişkin 

Danışmanlık Hizmetleri Projesi (“Proje”) Teknik Şartnamesine uygun olarak Accenture (“Danışman”), 

mevcutta devam eden “SCADA Sisteminin Yenilenmesi ve Yedeklenmesi Projesi” kapsamında BOTAŞ 

İletim Sistemi İşletmecisi’nde kurulumu gerçekleştirilen ve liberalleşen doğal gaz sektörünü destekleyecek 

olan Gözetleyici Kontrol ve Veri Toplama (“SCADA”) sisteminin güçlendirilmesi adına aşağıdaki ihtiyaç 

analizini sunmuştur. 

Danışman Aralık 2016 tarihli Proje Başlangıç Raporu’nda BOTAŞ’ın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi 

adına, SCADA sistemiyle ilişkili olarak ek önerilerde bulunmuştur. Bu İhtiyaç Analizi raporu ilgili kısımlarında 

bu önerilere atıfta bulunmaktadır; ancak bu raporun ana amacı, Teknik Şartname’de açıkça belirtildiği 

üzere, işbu raporda yer aldığı sırayla aşağıdaki maddeler için bir fark analizini gerçekleştirmektir: 

 Veri Merkezi, 

 Videokonferans Sistemi, 

 Simülasyon Aracı ve Coğrafi Bilgi Sistemi (“CBS”) ile entegrasyonu, 

 Talep Tahmin Aracı, 

 (Yedek) Uzaktan Ölçüm Birimleri (“RTUs”). 

İhtiyaçların daha iyi anlaşılması adına Danışman, bu raporun yazımı sürecinde aşağıdaki toplantıları / 

çalıştayları düzenlemiş veya bu toplantılara katılım göstermiştir. Danışman tedarikçilerle, tarafsızlığına 

zarar vermeyecek şekilde, biraraya da gelmiştir: 

Şekil 1 İhtiyaç Analizi için Danışman Tarafından Düzenlenen/Katılım Gösterilen Toplantılar / 

Çalıştaylar 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 

Bu çalıştaylar gerçekleştirilirken Danışman, Teknik Şartnamenin kapsamında olmamasına rağmen, 

katılımcılar tarafından gündeme getirilen, özellikle BOTAŞ Yapracık ve diğer bölge müdürlüklerini bağlayan 

ağ altyapısına ilişkin diğer ihtiyaçları da dikkate almıştır. Bu ihtiyaçlar, sahadan verilerin toplanması ve 

dolayısıyla İletim Sistemi İşletmecisinin etkin işleyişi adına kritik önem taşımaktadır. Bu sebeple işbu rapor, 

bu ihtiyaçların giderilmesi adına kaynak aktarılması adına bir temel teşkil edebilir. Ancak Danışman kapsam 

dışındaki gereksinimler için Teknik Gereksinimleri ve Piyasa Araştırması dokümanlarını hazırlamayacaktır. 

Bu konu ilerleyen kısımlarda detaylıca irdelenmiştir. 
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2. BOTAŞ VERİ MERKEZİ TESİSİ ANALİZİ 

2.1. BOTAŞ Saha Analizi 

BOTAŞ veri merkezi tesisine ilişkin olarak mevcut ve gelecekteki sahası dikkate alınarak olanakları ve 

opsiyonları değerlendirmektedir. Saha ziyareti sonucu hazırlanan bu dokümanın amacı, BOTAŞ’a vereceği 

karara ilişkin olarak yol gösterici olmaktır. Açık ve iyi tanımlanmış bir yol haritası için genel bir veri merkezi 

stratejisinin oluşturulması ve belirli bir zaman diliminde somut aksiyon adımlarının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu dokümandaki gözlemler, BOTAŞ Yapracık Tesisleri’ne Ocak 2017’de gerçekleştirilen 

saha ziyareti sonucunda, Bilkent’teki BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve diğer bölge müdürlükleri de dikkate 

alınarak oluşturulmuştur.  

BOTAŞ Yapracık Tesisleri D200 karayolunun kenarında, geniş bir alanı kapsayacak şekilde 

konumlanmıştır: 

Şekil 2 Harita Üzerinde İşaretlenen Önemli BOTAŞ Lokasyonları 

 

Kaynak: Google Maps 

 

Veri merkezi analizi gerçekleştirilirken tesis içerisinde aşağıdaki lokasyonlar dikkate alınmıştır: 

 Yapracık Merkez Binası: Haritada 1 olarak gösterilen, ana Bilişim Teknolojileri (“BT”) sistem 

odasının bulunduğu binadır; 

 SCADA Sisteminin Yenilenmesi ve Yedeklenmesi Projesi kapsamında yenilenmekte olan Gaz 

Kontrol Müdürlüğü Binası: Haritada 2 olarak gösterilen, halihazırda SCADA sistem odasının 

inşaatının devam ettiği binadır; 

 İnşaat halinde olan yeni Ankara Bölge Müdürlüğü Binası: Haritada 3 olarak gösterilen, gelecekte 

potansiyel bir sistem odasının konumlandırılması düşünülen binadır; 

 Mevcut Ankara Bölge Müdürlüğü Binası: Haritada 4 olarak gösterilen, telekom iletim ekipmanlarını 

içeren bir BT sistem odasının bulunduğu binadır. 

Aşağıdaki harita lokasyonları görselleştirmektedir: 
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Şekil 3 BOTAŞ Yapracık Tesislerindeki Önemli Lokasyonlar 

 

Kaynak: Google Maps 

 

Yapracık Merkez Binası (1) ana BT odasını içermektedir. Son zamanlarda gerçekleşen bir çalışma ile 

Merkez Binası, Gaz Kontrol Müdürlüğü Binası personeline yer yaratmak adına (e)’yi de içerecek şekilde 

genişletilmiştir: 

Şekil 4 Yapracık Merkez Binası ve Gaz Kontrol Müdürlüğü Binası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Google Maps 

Gaz Kontrol Müdürlüğü Binasının SCADA sistemi bileşenlerini ve personelini barındırması planlanmaktadır. 
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Yeni Ankara Bölge Müdürlüğü Binasının (3) kaba inşaatı ve çekirdeği tamamlanmıştır. Ancak belediye 

izinlerinden ötürü inşaat şimdilik durmuştur. 

Şekil 5 Yeni Ankara Bölge Müdürlüğü Binası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Google Maps 

Binanın mevcut planları gözetildiğinde, bina içerisindeki belirli bir alanın gelecekte BT odası olarak 

kullanılmak üzere ayrıldığı anlaşılmıştır.  

Mevcut Ankara Bölge Müdürlüğü Binası (4), bir BT odasını ve telekomünikasyon ekipmanlarının çoğunu 

içermektedir. Yapracık Tesisleri ile Genel Müdürlüğü bağlayan radyo iletişim kulesi de burada 

konumlandırılmıştır. Bu bina Merkez Bina’dan yaklaşık 2 kilometre uzakta olup, tesis içerisindeki bir yol ile 

ulaşımı kolaylıkla sağlanabilmektedir. 

Şekil 6 Mevcut Ankara Bölge Müdürlüğü Binası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Google Maps 

İlerleyen kısımlarda aktarıldığı üzere bu saha analizi ve kapsam dahilindeki binalar; veri merkezi tesisi 

değerlendirmesi, ağ altyapısı sorunları, veri merkezi konsolidasyonu ile videokonferans çözümü önerileri 

için dikkate alınmıştır. 
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2.2. BOTAŞ Veri Merkezi Mevcut Durum Analizi 

BOTAŞ Veri Merkezi Tesisleri, Yapracık Tesisleri ve Felaket Kurtarma Merkezi (“FKM”) olarak iki 

lokasyonda kurgulanmıştır. Genel güvenlik kontrolleri tesis girişlerinde uygulanmaktadır ancak bu noktadan 

sonra biometrik güvenlik önlemleri bulunmamaktadır. Lokasyonlar kolayca ulaşılabilecek ofis binalarıdır ve 

veri merkezi odaları bu binaların içerisinde konumlandırılmıştır; veri merkezi alanlarına girerken güvenlik 

belgelendirme veya doğrulama önlemleri bulunmamaktadır. 

Detaylı BOTAŞ Yapracık Tesisleri analizi, aşağıdaki şekile istinaden sunulmuştur: 

Şekil 7 BOTAŞ Yapracık Tesisleri Gösterimi 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 

Yapracık Tesisleri kampüs içerisinde biri Yapracık Merkez Binası, diğeri Ankara Bölge Müdürlüğü’nde 

olmak üzere iki veri merkezi odasını kapsamaktadır. İnşa halindeki yeni Gaz Kontrol Müdürlüğü Binası ile 

yeni bir sistem odası kurulacak olup, kampüs içerisinde veri sistemlerinin konumlandırılabileceği üç 

potansiyel lokasyon oluşacaktır.  

Yapracık Merkez Binası düşünüldüğünde veri merkezi tesisleri için aşağıdaki alanlar adreslenmelidir: 

 Mimari: Bina 24 m2 büyüklüğündeki bir sistem odasını içermektedir. Yangın güvenlik önlemleri 

alınmamıştır; sadece odanın dışında bir yangın tüpü bulunmaktadır. Yükseltilmiş zemin 

bulunmamaktadır. 

 İnşaat: Oda, veri merkezine uygun bir yapı özelliğine sahip değildir. Bina herhangi bir ofis binası 

özelliğinde olup, sismik önlemler dikkate alınmamıştır. 

 Altyapı: Veri merkezi odasının altyapı elemanları Yapracık Merkez Binası ile aynıdır. Ayrık ve 

yedekli bir yapı bulunmamaktadır. Bu durum, tek arıza noktası ihtimalini güçlendirmektedir. 

 Mekanik: Oda içerisinde günlük hayatta kullanılan oda tipi klimalar bulunmaktadır. 

 Elektrik: Oda içerisinde iki Kesintisiz Güç Kaynağı (“UPS”) bulunmaktadır. Elektrik sistemi binanın 

tek jeneratörüne bağlıdır. Bataryalar odanın dışında, koridorda yer almaktadır. 
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 Elektronik Güvenlik: Oda içerisinde biometrik giriş önlemleri veya kameralar bulunmamaktadır. 

Odaya giriş tek bir kapıdan fiziksel anahtar ile sağlanmaktadır. Yangın çıkışı veya metal kollu bir 

kapı bulunmamaktadır. 

 Bina Yönetim Sistemi (“BYS”) – Güç Yönetim Sistemi (“GYS”): BYS veya GYS 

bulunmamaktadır. 

Mevcutta oda içerisinde dört sistem rafı bulunmaktadır. 

Ankara Bölge Müdürlüğü Binası sistem odalarını içeren iki farklı odayı barındırmaktadır: 

 Mimari: Bina 25 m2 büyüklüğündeki bir sistem odasını ve bir sistem rafını içeren diğer bir odayı 

barındırmaktadır. 30-40 cm yükseltilmiş bir zemin bulunmaktadır. Veri sistem odasının yanındaki 

ayrı bir odada bataryalar, UPS ve yangın güvenlik sistemi bulunmaktadır. Güvenlik için “HFC 227” 

gazı kullanılmakta ve bir kanal, gazı oda içerisinde dağıtmaktadır. 

 İnşaat: Oda, veri merkezine uygun bir yapı özelliğine sahip değildir. Bina herhangi bir ofis binası 

özelliğinde olup, sismik önlemler dikkate alınmamıştır. 

 Altyapı: Veri merkezi odasının altyapı elemanları Ankara Bölge Müdürlüğü Binası ile aynıdır. Ayrık 

ve yedekli bir yapı bulunmamaktadır. Bu durum tek arıza noktası ihtimalini güçlendirmektedir. 

Kısaca durum, Yapracık Merkez Binası ile aynıdır; bina yapımında sistem odası özellikleri ön 

planda tutulmamıştır. 

 Mekanik: Oda içerisinde günlük hayatta kullanılan oda tipi klimalar bulunmaktadır. 

 Elektrik: Sistem odasının yanındaki odada bir UPS bulunmaktadır. Bataryalar ve yangın güvenlik 

sistemi aynı oda içerisindedir. Elektrik sistemi dışarıda bulunan binanın tek jeneratörüne bağlıdır. 

 Elektronik Güvenlik: Oda içerisinde biometrik giriş önlemleri veya kameralar bulunmamaktadır. 

Odaya giriş tek bir kapıdan fiziksel anahtar ile sağlanmaktadır. Yangın çıkışı veya metal kollu bir 

kapı bulunmamaktadır. 

 Bina Yönetim Sistemi (“BYS”) – Güç Yönetim Sistemi (“GYS”): BYS veya GYS 

bulunmamaktadır. 

Mevcutta oda içerisinde dört sistem rafı bulunmaktadır. 

Son olarak Gaz Kontrol Müdürlüğü Binası’nın 15-20 m2’lik bir sistem odasını içermesi ve Yapracık 

Tesisleri’ndeki birincil SCADA sistemleri için yedek altyapıyı ifade eden Felaket Kurtarma Merkezi’nin diğer 

BT ve SCADA sistemlerini içermesi beklenmektedir. 

2.2.1. Ana Bulgular 

Saha ziyaretinin sonucunda gözlemlenen ana bulgular aşağıdaki şekilde kategorize edilmiştir: 

 Tesislerdeki Farklı Lokasyonlar: Veri odaları tesislerin içerisinde farklı lokasyonlarda 

bulunmaktadır. Gaz Kontrol Müdürlüğü binası ayrı bir sistem odasını içerecek ve konuyu yönetim 

ve bakım anlamında daha karmaşık hale getirecektir. 

 Elektrik Sistemleri: Veri merkezleri, ofis binalarının elektrik altyapısına doğrudan bağlı olup, kendi 

elektrik sistemlerini kullanmamaktadır. Operasyonun kritikliği göz önünde bulundurulduğunda 

elektrik ve mekanik tasarımın dağıtık ve yedekli şekilde oluşturulması gerekmektedir. Aşağıdaki 

şekilde böyle bir sistem görselleştirilmiştir: 
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Şekil 8 Dağıtık Elektrik Altyapısı Örnek Gösterimi (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

 

Mevcut durumda elektrik kesintisi veya elektrik ünitesi yedeklerinin arızalanması durumunda 

sistemi besleyecek ikinci bir sistem bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum, tek arıza noktasına 

işaret etmekte olup, elektrik kesintisi durumunda sistem arızası anlamına gelecektir. 

 Soğutma: Mevcut durumda odaların içerisinde oda tipi klimalar bulunmaktadır. Dolayısıyla 

soğutma etkisiz ve standartların uzağındadır. Soğutma ihtiyaçları hesaplanarak makul bir soğutma 

tasarımı gerçekleştirilmelidir. BOTAŞ’ın veri merkezlerini konsolide etmek veya genişletmek gibi 

bir düşüncesi oluştuğunda mevcut soğutma sistemleri yeterli olmayacaktır. Elektrik tüketimi 

beklenenin üzerinde olacaktır; bu durum uzun vadede yüksek işletme giderlerine yol açacaktır. 

Aşağıda Ankara için ASHRAE değerleri verilmiştir; etkin bir soğutma stratejisini belirlemeden önce 

bu verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir: 
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Şekil 9 Bilgi Amaçlı Olarak ASHARE Ankara Değerleri (İngilizce) 

 

Kaynak: ASHARE, http://cms.ashrae.biz/weatherdata/STATIONS/171290_p.pdf sayfasından alıntılanmıştır 

 

 Güvenlik: Mevcut sistemdeki sorunlardan biri de güvenliktir. Güvenlik kontrolleri sadece tesis 

girişinde sağlanmaktadır; girişten başarılı şekilde geçtikten sonra ziyaretçiler ve çalışanlar veri 

merkezi alanına başka bir önlem olmadan ulaşabilmektedir. Herhangi bir biometrik önlem 

bulunmamakta ve Yapracık Merkez Binası’ndaki odaya bir oda anahtar ile girilebilmektedir. Mevcut 

Ankara Bölge Müdürlüğü Binası’ındaki sistem odalarına olan girişler doğru konumlandırılmamıştır; 

zira odalar doğrudan koridora açılmakta olup, yine herhangi bir biometrik doğrulama 

bulunmamaktadır. Veri merkezi tesislerindeki diğer odalara da kampüsteki ziyaretçi ve çalışanlar 

ulaşabilir. Veri merkezi bileşenlerini gözetlemek, veri merkezi girişleri kadar önemlidir; tasarım 

fazında genel güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır: 
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Şekil 10 Veri Merkezinin Ana Güvenlik Elemanları (İngilizce) 

 

Kaynak: CISCO Systems 

 Sismik Ölçümler: BOTAŞ’ta örneğindeki gibi, veri merkezlerinde işletim zamanı kritik önemde 

olduğunda sismik ölçümler analiz edilmelidir. Deprem esnasında veri merkezi bileşenleri ciddi zarar 

görebilir. Bu sonuçlardan da olası arıza sürelerinden kaçınmak adına sismik ölçümlemeler 

uygulanmalıdır: 

Şekil 11 Ankara Sismik Haritası  

 

Kaynak: Ankara Deprem Araştırma Dairesi 

 Yangın Mevzuatı: Yangın durumunda veri merkezinin içerisindeki bileşenler ciddi zarar görebilir, 

veri merkezi uzun süreli devre dışı kalabilir veya veri merkezinin içerisindeki çalışanların canı 

tehlikeye düşebilir. Dolayısıyla yangın mevzuatı incelenerek veri merkezi lokasyonu için 

uygulanmalıdır. Yerel mevzuat ile Uluslararası Bina Endüstrisi Danışmanlık Hizmetleri (“Building 

Industry Consulting Services International – BICSI”) yangın koruma elemanlarına ilişkin standartları 

belirlemektedir: 
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Şekil 12 Veri Merkezinin Yangın Ölçüm Elemanları (İngilizce) 

 

Kaynak: BICSI 

 Sertifikasyon ve Standartlar: Veri merkezi sahiplerinin en uygun çözümü analiz etmeleri ve 

uygulamaları adına dünya çapında geçerliliği olan iyi uygulamalar ve standartlar belirlenmiştir. 

Böylelikle yetersiz tasarlanmış veya gereğinden fazla yapılandırılmış bir tesisten kaçınılabilir. Bu 

sertifikasyonlar ve standartlar aşağıdaki gibidir: 

o “The Uptime Institute”: “Uptime Institute” bağımsız sertifikalandırmalar ile kritik altyapının 

performansını, verimliliğini ve güvenilirliğini arttırmayı amaçlayan bir organizasyondur. 

o TIA 942: “The Telecommunications Industry Association” (“TIA”)’nın ANS/TIA-942-A Veri 

Merkezleri için Telekomünikasyon Altyapısı Standardı, bir Amerikan Ulusal Standardı (“ANS”) 

olup, tek sahipli kurumsal veri merkezleri ve çok sahipli internet bazlı veri merkezleri de dahil 

olmak üzere veri merkezleri ve bilgisayar odaları için asgari telekomünikasyon altyapısı 

gereksinimlerini belirlemektedir.  

o ASHRAE: ASHRAE’in açılımı Amerikan Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Mühendisleri 

Odası’dır (“American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers”). 

o BICSI: BICSI, bilgi ve iletişim teknolojisi çevrelerinde etkin olan, kablolama ve kurulum 

profesyonellerinden oluşan dünya çapında aktif bir birliktir. 

o LEED: “Leadership in Energy and Environmental Design” (“LEED”), Amerika Birleşik Devletleri 

Yeşil Binalar Birliği (“United States Green Building Council - USGBC”) tarafından geliştirilmiş 

olan, binaların çevrecilik performansını değerlendirmek ve sürdürülebilir tasarımlar ile piyasa 

dönüşümünü sağlamak amacıyla kullanılan bir derecelendirme sistemidir. 

o Avrupa Birliği (“AB”) Mesleki Kuralları: AB mesleki kuralları, AB Komisyonu ile endüstri 

arasında kurulmuş, veri merkezi verimliliğini arttırmayı ve veri merkezi karbon ayak izini asgari 

düzeye indirmeyi hedefleyen bir işbirliğidir. 

 

Şekil 13 Veri Merkezi için Sertifkalar ve Standartlar 

 

Kaynak: Takım Analizi 
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2.3. BOTAŞ Yapracık Veri Merkezi için Öneriler 

Çalıştaylar sonucu açık bir veri merkezi stratejisi gözlemlenmediği için Danışman, BOTAŞ veri merkezi 

tesislerine ilişkin önerilerini aşağıdaki varsayımlar altında getirmektedir: 

 Mevcut sistem odaları konsolide edilecektir. Teknik anlamda ve yönetim seviyesinde 

gerçekleştirilen çalıştaylarda paydaşlarda bu görüşün hakim olduğu anlaşılmıştır. Mevcut sistem 

odaları Yapracık Tesisleri geneline dağılmıştır. Nihai durumda ana kontrol merkezi Yapracık’ta 

konumlandırılacak ve Felaket Kurtarma Merkezi tarafından desteklenecektir. 

 Yeni Ankara Bölge Müdürlüğü Binası’nda yeterli alan bulunacak ve yeni gereksinimler 

dikkate alınabilecektir. İnşa halindeki bu binanın kesin bir tamamlanma tarihi bulunmamaktadır. 

Ayrıca odaların dağılımı açık değildir; dolayısıyla Danışman, veri merkezi ihtiyaçlarına uygun olarak 

belirli bir alanda yeniden tasarımın yapılabileceğini varsaymaktadır. 

 Ayrışma gereksinimleri dikkate alınmamıştır. Danışman diğer projelerinde raporladığı üzere 

ayrışmayı güçlü bir şekilde desteklemektedir; ancak buna ilişkin Danışman’ın dikkate alabileceği 

bir zaman planı açıklanmamıştır. Ayrışma e-posta sunucuları bile dahil olmak üzere BT 

sistemlerinin tamamiyle ayrıştırılmasını gerektirecektir. Bu durum İletim Sistemi İşletmecisi için 

daha fazla sistem rafı ve alan gereksinimi anlamına gelecektir. Ancak pratik olarak Danışman, 

ayrışmanın yakın gelecekte gerçekleşeceği ihtimalini dikkate almamakta ve bu varsayımla 

çalışmalarına devam etmektedir. 

BOTAŞ ayrıca bağımsız fiziki sunucuların farklı BT sistemlerini taşıdığı için bakım, yönetim ve yedekleme 

anlamında zorluklarla karşılaşıldığını ifade etmiştir. Veri merkezi, sunucu gereksinimlerini karşılayacak, 

ölçeklenebilir sanal sunucuları içermelidir. SCADA, yazılım, videokonferans sistemi gereksinimleri ve diğer 

sistem gereksinimleri, sanal sunucular tarafından karşılanmalıdır. 

Aşağıda verilen veri merkezi opsiyonları, bahsi geçen opsiyonlar için ön gereksinimleri ifade etmektedir ve 

bir sonraki kısımda raporlanmıştır: 

2.3.1. Yapracık Merkez Binası içinde Veri Merkezi 

Gaz Kontrol Müdürlüğü Binası’nın tamamlanmasını takiben Yapracık Merkez Binası ve yanındaki ek 

binadaki bazı ofisler bu binaya taşınacaktır. Bu durum veri merkezi için yaklaşık 100 m2’lik bir beyaz alan 

oluşturacaktır. Böylelikle mevcut veri merkezi odalarını konsolide etmek ve mevzuat gereksinimlerine 

uygun olarak genişlemek mümkün olacaktır. Burası kullanımda olan bir alandır; zaman planı uygun şekilde 

ayarlanabilir ve en hızlı çözüm olarak uygulanabilir. Ancak binanın veri merkezi kısmı yukarıda bahsi geçen 

kriterlere uygun olarak soğutma, yangın güvenliği, güvenlik ve enerji gereksinimleri açılarından 

değerlendirilmelidir. 
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Şekil 14 Yapracık Merkez Binası Veri Merkezi Örnek Yerleşim Planı 

 

Kaynak: Takım Analizi 

2.3.2. Yeni Ankara Bölge Müdürlüğü Binası içinde Veri 

Merkezi 

Bu binanın inşaatının ne zaman tamamlanacağı belirli olmadığı için bu opsiyon belirsizlik içermektedir; yeni 

veri merkezinin acil bir ihtiyaç olduğu düşünüldüğünde bu bina en iyi opsiyonu sunmamaktadır. Ancak bu 

bina yeni bir bina olduğu ve yeniden tasarım mümkün olduğu için konsolidasyon ve gelecekte genişleme 

mümkün olabilecektir. Daha fazla beyaz alan ve BT odaları eklenerek toplam yaklaşık 100 m2 alana 

ulaşılabilir. Sistem odası operasyon merkez olarak kullanılabilir. Yeniden tasarım ile birlikte elektrik ve 

mekanik elemanlar da planlanmalıdır. 

 

Şekil 15 Yeni Ankara Bölge Müdürlüğü Binası Veri Merkezi Örnek Yerleşim Planı 

 

Kaynak: Takım Analizi 
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2.3.3. Modüler Veri Merkezi 

Yukarıda bahsi geçen iki opsiyona ilave olarak BOTAŞ, modüler bir veri merkezini de tercih edebilir. BOTAŞ 

tedarikçilerden, saha ziyaretleri gerçekleştirdikten ve BOTAŞ’ın beyaz alan gereksinimlerini anladıktan 

sonra yukarıdaki standartların sağlandığından emin olarak teklif toplayabilir. Modüler veri merkezleri hızlı 

bir çözüm sunabilir, gelecekteki büyümeyi karşılayabilir ve SCADA kontrol merkezlerine yakın olarak 

konumlandırılabilir. Tedarikçiler sertifikasyonları ve standartları sağlamalıdır; ayrıca genellikle modüler veri 

merkezleri daha pahalıdır.  

BOTAŞ’ın operasyonlarının kritikliğini belirlemesi, bir yol haritasının oluşturulması ve elektrik ile mekanik 

sistemlerinin dağıtık (2N, N+1) olarak tasarlanabilmesi adına önem taşımaktadır. Ayrıca konsolidasyon, 

migrasyon ve optimizasyonu mümkün kılınabilir. Uzun vadede bu BOTAŞ’a fayda sağlayacaktır; zira 

mevcut beyaz alanın yeniden yapılandırılması m2 gereksinimini düşürecektir.  

Tüm varsayımlar ve opsiyonlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

Şekil 16 Yapracık Veri Merkezi Varsayımları ve Opsiyonları 

 

Kaynak: Takım Analizi 

23 Şubat 2017 tarihindeki teknik toplantıdaki görüşmeler dikkate alınarak yeni merkezinin ikinci opsiyonda 

bahsi geçen yeni Ankara Bölge Müdürlüğü Binası’nda konumlandırılacağına karar verilmiştir. Tedarikçiler 

veri merkezi gereksinimleri için saha ziyareti yapmak adına davet edilmiş olup, bu gereksinimler binanın 

yeniden tasarımının bir parçası olacaktır. Binanın tamamlanmasını takiben veri merkezi yaklaşık 100 m2 

beyaz alana sahip bir odaya yerleştirilecektir. 

2.3.4. BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde (Bilkent) Veri Merkezi 

09.05.2017 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda Bilkent’teki BOTAŞ 

Genel Müdürlüğü lokasyonunda bir veri merkezi opsiyonunun, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile BOTAŞ İletim 

Sistemi İşletmecisi (Yapracık) mevcut veri odalarının dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekliliği ifade 

edilmiştir. Accenture, BOTAŞ Genel Müdürlüğü personeli ile görüşerek aşağıda ifade edilen, standartların 

altında kalan özellikleri işaret eden bulguları tespit etmiştir: 

 Mevcut BOTAŞ Genel Müdürlüğü tesisleri yaklaşık 50 m2’lik bir veri merkezi beyaz alanı ile sekiz 

tam, iki yarım sistem rafını içermektedir, 

 Veri merkezinin mevcut sismik elemanları, binanın genel elemanları ile aynıdır. Sismik ölçümler 

bina için gerçekleştirilmiş olsa dahi veri merkezi için gerçekleştirilmemiştir, 
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 Yapracık veri merkezi odaları ile benzer olarak BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ndeki veri odası, sadece 

oda tipi bir klimayı içermekte olup, soğutma anlamında yukarıda bahsi geçen standartlar ile uyum 

göstermemektedir, 

 Veri odasının dışında bir UPS bulunmaktadır, 

 Yapracık Tesisleri’nden daha iyi bir uygulama geliştirilerek veri odasına erişim kartlı bir sistem ile 

sağlanmaktadır ve erişim sadece öngörülen personel tarafından, gerekli kart izinleri alınarak 

gerçekleştirilmektedir. Giriş ve çıkış kayıtları takip edilmektedir. 

09.05.2017 tarihli toplantı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen görüşmeler, Yapracık ile BOTAŞ 

Genle Müdürlüğü arasında fiber optik kablolamanın mevcut olmadığını ortaya koymuştur; Yapracık 

Tesisleri ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü, Radio Link üzerinden haberleşmektedir. BOTAŞ Genel 

Müdürlüğü’nde bir veri merkezinin kurulumu, iki yerleşke arasında ciddi bir fiber optik yatırımını beraberinde 

getirecektir. 

Şekil 17 BOTAŞ Yapracık Tesisleri ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü Arasındaki Kuş Uçuşu Mesafenin 

Gösterimi 

 

Kaynak: Google Maps 

İki yerleşke arasındaki kuş uçuşu mesafe yaklaşık 23 kilometredir. BOTAŞ Yapracık Tesisleri’ndeki veri 

odalarının farklı lokasyonlarda olması, fiber optik kablolamanın kuş uçuşu hattı takip edemeyip bazı 

noktalarda sapacağı ve kuş uçuşu hattın özel mesken alanlarından geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, 

fiber optik kablo uzunluğunun 30 kilometreyi geçmesi beklenmektedir. Accenture, fiber optik alanındaki 

önde gelen iki sağlayıcı ile iletişime geçerek aşağıdaki tahminleri elde etmiştir: 

 Fiber optik kablolama ile işçilik maliyeti 75 TL/metre mertebesindedir, 

 Belediye ile gerekli hallerde diğer devlet kurumlarından alınacak izinlerin maliyeti 30 TL/metreye 

ulaşmaktadır, 

 Yukarıdaki rakamlar tedarikçi karlarını içermemektedir. Tedarikçiler için kar marjı, rekabetten ötürü 

düşük bir öngörü ile %15 olarak tahminlenmiştir. 

Yukarıdaki rakamlar düşünüldüğünde 1 metre fiber optik kablolamanın yaklaşık 120 TL tutacağı 

öngörülmüştür. İnşaat ve izin anlamında çözümü aylarca sürebilecek zorluklar hesaba katılmadan dahi fiber 

optik kablolama maliyeti 3.6 milyon TL’ye, yani bugünün döviz kurları ile yaklaşık 1 milyon Amerikan 

Doları’na (“USD”) karşılık gelecektir. 
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Yukarıdaki tahminler ile birlikte Danışman, BOTAŞ veri merkezi opsiyonları için aşağıdaki fayda-maliyet 

analizini sunmaktadır. Bu tahminlerin üst seviyede, BOTAŞ’ın hedeflenen sertifikasyon standartları, 

yedeklilik seviyeleri konularındaki kararlarına bağlı olarak değişebilecek olan fiyatlar oldukları 

hatırlatılmaktadır: 

Tablo 1 BOTAŞ Veri Merkezi Opsiyonları için Üst Seviye Fayda-Maliyet Analizi 

Çözüm 
Tahmini  

Maliyet Aralığı1 
Beyaz Alan 
Gereksinimi 

Tahmini  
Süre 

Yapracık Merkez Binası içinde Veri Merkezi 700-900 bin USD ~100 m2 4-7 Ay 

Yeni Ankara Bölge Müdürlüğü Binası içinde Veri Merkezi 700-800 bin USD ~75 m2 4-6 Ay 

Modüler Veri Merkezi 1 Milyon USD’den Fazla Modüler 4-6 Ay 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde (Bilkent) Veri Merkezi 
1 Milyon USD Fiber Kablo 

Maliyeti ile 400-500 bin USD 
~75 m2 4-6 Ay 

Kaynak: Takım Analizi 

Ayrıca yukarıdaki fiyatlar çoğunlukla liste fiyatları ile Danışman’ın bu alandaki uzmanlığını yansıtmaktadır; 

müşterinin pazarlık gücü hesaba katılmamıştır. Tedarikçiler fiyatlarını ihale gereksinimlerine göre 

sağlayacaktır. 

Aşağıdaki konular çerçevesinde: 

 BOTAŞ Yapracık Tesisleri’nde birden fazla veri odasının farklı lokasyonlarda, standartların 

uzağında, sertifikasız bulunması sonucu veri merkezine olan acil ihtiyaç, 

 BOTAŞ Yapracık Tesisleri’ndeki operasyonların sertifikalı bir veri merkezinin olmayışı sonucu fiziki 

ve siber güvenlik ile yangın önleme, soğutma ve elektrik sistemleri anlamında korunmasız olması, 

 BOTAŞ tarafında farklı lokasyonlarda bulunan veri odalarının güvenli bir veri merkezi tesisine 

taşınması hususundaki isteklilik, 

 İnşa halindeki yeni Ankara Bölge Müdürlüğü binasının yeniden tasarıma elverişli olması ve 

konsolidasyonunun daha düşük beyaz alan ihtiyacı sonucunu doğuracak olması, 

 BOTAŞ Genel Müdürlüğü opsiyonuna dair şehir merkezinde fiber kablolamaya ilişkin zorluklar ve 

maliyet, 

 Ayrışma sonucu, BOTAŞ Yapracık Tesisleri’nde BT ayrışması zorunluluğunun getireceği diğer veri 

merkezi ihtiyaçları, 

 Yukarıdaki fayda-maliyet tablosu itibariyle ikinci opsiyonun en düşük maliyet ve en kısa süreye 

sahip olması, 

düşünüldüğünde Danışman, Yapracık Tesisleri’nde BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi operasyonlarına 

ilişkin bir veri merkezinin oluşturulmasını, mevcut çözümlerin zafiyeti ve operasyonların kritikliğini de göz 

önünde bulundurarak önermektedir. BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi personeli veri merkezinin, yukarıdaki 

kısımlarda ifade edildiği şekilde yeni Ankara Bölge Müdürlüğü binasında kurulması hususundaki istekliliğini 

bildirmiştir. 

2.4. Veri Merkezi Tesisi Tasarımı için Accenture Yaklaşımı 

Bu kısma kadar Danışman, BOTAŞ Yapracık Tesisleri’ndeki veri merkezi tesisinin acil teminine ilişkin 

pragmatik çözümler önermiştir. Sunulan öneriler detaylı çalıştaylar ve saha ziyareti analizlerinin sonucu 

olarak oluşturulmuştur ve gerçekçidir. 

                                                      
 
 
1 Gösterge fiyat aralığını ifade etmektedir. Fiyatlar müşterinin pazarlık gücü, tedarikçi liste fiyatları, mevzuat gereksinimleri, standart 
ve sertifikasyon gereklilikleri ile diğer faktörler sebebiyle değişiklik gösterebilir. 
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Ancak Accenture’un veri merkezi dönüşümü yaklaşımı, veri merkezi tesisi ve BT kararları alınmadan önce 

dikkate alınması gereken üç alanı kapsamaktadır. Bu alanlar aşağıdaki şekilde görselleştirilmiştir: 

Şekil 18 Veri Merkezi Dönüşüm Yolculuğu (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

Yönetim ve BT alanları eşit derecede önemli olmakla birlikte BOTAŞ’ın gündeminde olan konu tesis 

kısmıdır; mevcut veri merkezinin nasıl işletileceğine ve buna ilişkin nasıl bir çözümün gerektiğine dair bir 

karar verilmeye çalışılmaktadır.  

Tesis anlamında veri merkezi operasyonları başlamadan önce aşağıdaki adımların atılması gerekmektedir: 

 Veri Merkezi Stratejisi: Veri merkezi tesisi stratejisi, iş gereksinimlerinin nasıl dikkate alınacağını 

ve bunlara dair çözümlerin nasıl seçileceğini tanımlamaktadır. Stratejik planlama riski önleme veya 

tahminlemeye ilişkin bir girişim değildir. Strateji, hangi risklerin alınacağını ve gelecekteki işlerde 

bunun nasıl uygulanacağını aktarmaktadır. 

 Kavramsal Tasarım ve Alan Seçimi: Birçok rapor, çalışma ve uzman veri merkezinin nerede 

konumlandırılacağına ilişkin kritik faktörleri açıklamaktadır. Veri merkezi tesis ve etkin operasyonu 

ile maliyet faktörleri, kritik altyapının nerede bulundurulup bakımının sağlanacağına ilişkin iş 

kararlarına etki etmektedir. Küçük veya büyük işletmeler kendi şirketleri ve BT sistemleri için en iyi 

kararı vermek adına birçok kriteri göz önünde bulundurmalıdırlar. Buradaki amaç, karar kriterlerini 

ve opsiyonlarını kırılımlara indigeyerek veri merkezi inşa etme, iş sürekliliği tesisi kurma veya 

mevcut bir tesiste kolokasyon alanı satın alma gibi kararları yönlendirmektir. 

 Detay Tasarım: Veri merkezi tesisi tasarımı; veri merkezi tesisi kaynaklarını, mimari yerleşim 

planını ve tüm tesis altyapısını modelleme ve tasarlama sürecidir. Veri merkezinin bir 

organizasyonda veya BT anlamında geliştirilmeden ve uygulanmadan önceki kavramsal tasarımını 

sağlamaktadır. 

 Veri Merkezi İnşası: Veri merkezi inşası, veri merkezinin ve tesisinin fiziki inşası için kullanılan 

süreçler setidir. Veri merkezi tesisi operasyonları başlamadan önce uygulanması gereken yapım 

standartları ve veri merkezinin operasyonel düzenlemelerini içermektedir. 

Şekil 19 Veri Merkezi Tesisi Adımları (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture Analizi 
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3. VİDEOKONFERANS ARACI ANALİZİ 

İşbu İhtiyaç Analizi Raporu’nun en çok hedeflenen çıktılarından biri de videokonferans aracıdır. Mevcut BT 

mimarisi dahilinde BOTAŞ, Yapracık Tesisleri’ndeki Ankara Bölge Müdürlüğü’nde bulunan PRI temelli PBX 

sistemleri üzerinden iletişmektedir. Danışman konuya, videokonferans araçlarının kısıtlı yetkinliklerinden 

ziyade, “Birleşik İletişim Çözümleri” açısından yaklaşmıştır. Mevcut tasarımda BOTAŞ’ın tüm 

lokasyonlarına ses ve video hizmetleri sağlayacak bir sistem mevcut değildir. 

Veri VLAN altyapısı boru hattı istasyonlarından SCADA kontrol merkezine gözlem amaçlı, BOTAŞ Genel 

Müdürlüğü’ne de raporlama amaçlı veri transferi sağlamak üzere kurgulanmıştır. Yönetim VLAN altyapısı, 

boru hattı istasyonlarının statülerinin raporlanması adına SNMP verilerinin iletimesini sağlamak amacıyla 

kurgulanmıştır. 

Mevcut tasarımda internet üzerinden sesli iletişim ve son kullanıcılar arası video aramalarını sağlayacak 

ses veya video VLAN bağlantısı bulunmamaktadır. Bölgelerdeki BOTAŞ ofisleri göz önüne alındığında, 

farklı lokasyonlardan videokonferans yöntemiyle iş toplantılarının gerçekleştirilmesine gereksinim 

duyulmaktadır. Gerçekleştirilen çalıştayın sonucu olarak, 200 son kullanıcının bahsi geçen toplantılar için 

böyle bir sistemi aktif olarak kullanacağı belirlenmiştir. 

3.1. Videokonferans Aracı için Öneriler 

İletişim altyapısı organizasyonlar arası veri akışının sağlanması adına kritik önem taşımaktadır. Bu örnekte 

de “Birleşik İletişim Çözümleri”, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile bölge ofisleri arasındaki iletişimi sağlamalıdır. 

Uçtan uca bir iletişim çözümü BOTAŞ için, kullanıcılara aşağıdaki hizmetleri sağlayacak şekilde 

tasarlanmalıdır: 

 Çevrimiçi ve Çevrimdışı Ses Aramaları 

 Dışarıdan Gelen Aramalar için Sabit Hatta Aktarım 

 Ses Konferans Aramaları 

 Video Aramaları 

 Videokonferans (BOTAŞ için Öncelikli Gereksinim) 

 Video Son Kullanıcı Noktaları (BOTAŞ için Öncelikli Gereksinim) 

 Video Arama Desteği içeren IP Telefonları 

 Anlık Mesajlaşma 

 İşbirliği 

Yukarıdaki gereksinim listesinde bahsi geçtiği üzere BOTAŞ için öncelik, 200 son kullanıcıyı destekleyecek 

ve video toplantıları mümkün kılacak şekilde bir videokonferans çözümünü konumlandırmaktır. Bu hedef 

doğrultusunda video toplantıları gerçekleştirmek adına oda temelli bir videokonferans amacı tasarlanabilir: 
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Şekil 20 Oda Temelli Videokonferans Aracı Tasarımı 

 

Kaynak: CISCO Systems 

Merkezi bir videokonferans sistemi BOTAŞ topolojisi içerisindeki tüm kullanıcı noktalarına hizmet 

sağlayabilir. Mimarinin üst seviye bir gösterimi aşağıdaki gibidir: 

Şekil 21 Videokonferans Trafiğinin Üst Seviye Gösterimi 

 

Kaynak: CISCO Systems 
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Uygun performansı sağlamak adına ağ yapısı; yüksek ağ genişliğini sağlayacak, yüksek çözünürlüğü 

(“HD”) ve hatta aynı anda birden fazla HD video yayınını destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu sebeple 

ağ yapısı kurulacak video uygulamaları tarafından yaratılacak trafik de düşünülerek oluşturulmalıdır. 

İlk tahminleme olarak, oda temelli video çıkış noktasının, HD videokonferans sistemini desteklemek adına 

12 Mbps ağ genişliğini sağlaması gerekmektedir. En yoğun zamanlarında BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ndeki 

ve BOTAŞ Yapracık Tesisleri’ndeki kullanıcıların on konuşma gerçekleştirmesi / kabul etmesi ve Bölge 

Müdürlükleri’ndeki kullanıcıların beş konuşma gerçekleştirmesi / kabul etmesi beklenmektedir. Bu 

varsayımla2: 

 BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ndeki WAN yönlendiricilerinde 12x10=120Mbps video trafiği 

gözlemlenecektir, 

 BOTAŞ Yapracık Tesisleri’ndeki WAN yönlendiricilerinde 12x10=120Mbps video trafiği 

gözlemlenecektir,  

 Bir Bölge Müdürlüğü’ndeki WAN yönlendiriclerinde 12x5=60 Mbps video trafiği gözlemlenecektir. 

Bu trafiği etkin yönetme adına hizmet kalitesini de dikkate alarak yeterli WAN ve LAN ağ tasarımı 

sağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
2 Test edilmiş ve kullanılmakta olan genel kural, katmanlar arası ek ağ işlemlerini ve %10 hata payını korumak adına video bant 
genişliğini %20 yukarıda tahminlemektir. Bunun yanı sıra yukarıda gerçekleştirilen hesaplamalar örnekte verilen kullanım için en kötü 
senaryoyu dikkate almakta, ancak %100 arama olarak adlandırılan kullanıcıların aynı anda video arama yapacağını 
hesaplamamaktadır. Kaynak: “Scalability and Performance, Chapter 7 Deployment Guidelines for Video Networks, Creating a Video 
Ready Network, Cisco Video and Telepresence Architecture Design Guide”. 
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4. CBS ENTEGRASYONU İLE AĞ SİMÜLASYONU 

Gaz tüketimindeki dalgalanmalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili elektrik üretimi ve dolayısıyla 

doğal gaz kombine çevrim santrallerinin dalgalı elektrik üretimi gibi birçok sebepten kaynaklanmaktadır. 

Arızaları önlemek adına bu durum, simülasyon araçlarının durum tahminleme özelliği ile yönetilebilir. 

Ağdaki her önemli noktaya sensör yerleştirmek, çok pahalı olduğu gibi fiziki olarak da mümkün olmayabilir. 

Genellikle sensörler, ağdaki giriş çıkış noktaları ile kompresör istasyonlarına yakın şekilde yerleştirilir. 

Ancak ağdaki doğal gazı yönetmek adına operatör, doğal gazın karakteristiklerini birden fazla noktada takip 

edebilmelidir. Durum tahminleme veya simülasyon, ağ durumunu tahminleyerek operatörlerin mevcut ve 

gelecekteki durumunu anlamaya yardımcı olurlar. Ayrıca operatörler, arz güvenliğinden ödün vermeyerek 

varlıkları maliyet açısından etkin şekilde yönetmeleri adına düzenleyici kuruluşların baskısı altındadırlar. 

Durum tahminleme ve simülasyon spesifik yazılımlar olup, hiçbir SCADA sistemi içerisinde standart olarak 

entegre edilmemiştir. Bu karmaşık hesaplamalar, spesifik yazılımların oluşmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Bu hesaplamalar ile SCADA’nın yakın entegrasyonu, operatörün doğru karar vermesi adına doğru bilgiyi 

edinmesini sağlamaktadır. Doğal gaz simülasyonu ve hesaplamaları, organizasyonun birden fazla kısmına 

yardımcı olabilir: 

Şekil 22 Doğal Gaz İletim Sistemi İşletmecisi için Hesaplama ve Simülasyon Aracı Özellikleri 

(İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

Simülasyonun etkileri aşağıdaki resimde basitçe gösterilmiştir. Hesaplamalar ve simülasyon, operatörlere 

karar destek anlamında yardımcı olmaktadır: 

Şekil 23 Karar Destek için Simülasyon Hesaplamaları Örneği (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture Analizi 
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Simülasyon aracı ile aşağıdaki girdi ve çıktı karakteristikleri ölçümlenebilir: 

Tablo 2 Simülasyon için Girdi-Çıktı İlişkisi 

Girdiler (Giriş/Çıkış Noktaları ile Kompressör İstasyonlarında) Çıktılar (Ağdaki Herhangi Bir Noktada) 

Akış Akış (m3/s) 

Basınç Basınç (bar) 

Akış Hızı İletim Şebekesi Stoğu (nm3) 

Gaz Kromatograflar ile Ölçülen Doğal Gaz Kalite 
Parametreleri (Methan, Ethan, O2, vb.)  

Akış Hızı (m/s) 

Sıcaklık Operasyonel Gaz Yoğunluğu (kg/m3) 

 Kalorifik Değer (kWh/m3) 

 Wobbe Endeksi (MJ/nm3) 

 PE Numarası 

 Sıcaklık (°C) 

 Kompresör Enerji Tüketimi (kW) 

 Adiyabatik Isı (kJ/kg) 

 Farklı Doğal Gaz Bileşenlerinin Yüzdesi (mole%) 

 H2O Çiğ Noktası (Verilen Basınçta °C olarak) 

 Hidrat Denge Sıcaklığı (Verilen Basınçta °C olarak) 

Kaynak: Takım Analizi 

Simülasyon aracı operatörlere aşağıdaki ana fonksiyonaliteler çerçevesinde yardımcı olmaktadır: 

 RTU ölçümlerine benzer olarak sonuçların hesaplanması ve simüle edilerek SCADA sistemine 

zaman serisi olarak girdi sağlaması, 

 Sonuçların kullanıcı dostu arayüzlerde çizilmesi ve gösterimi, 

 Hatlardaki “pig” durumunun hesaplanarak pigin takiplenmesine destek verilmesi, 

 Bir ölçümün limit değerleri aştığı durumda reaktif ve proaktif alarmların yaratılması, 

 Mevcut durum, potansiyel durum ve geçmişteki senaryoların destek amaçlı oluşturulması, 

 Ağdaki kompresörlerin kullanımı ve tüketimi için kompresör grafiklerinin oluşturulması, 

 Arızaların, gaz akışı için alternatif rotaların ve arıza sürelerinin azaltılması için senaryolaştırma, 

 Ölçüm cihazlarının olmadığı ağ noktalarının gerçek zamanlı statülerini görselleştirmek adına ileri 

analitik yöntemlerinin sunulması. 

İki tür simülasyon bulunmaktadır: 

 Mevcut Durum Hesaplamaları: Ölçümlere olan bağımlığın azaltılması adına ağın herhangi bir 

noktasındaki basınç ve akış gibi bazı parametreler analiz edilerek ölçüm yanlışları düzeltilebilir. Bu 

operatörlerin bazı değerlerin ağdaki dağılımını anlamalarını mümkün kılmaktadır. Simülasyon bazı 

hesaplamaların mümkün olmadığı yerlerde ağdaki görünmeyen noktaları doldurmaktadır. Mevcut 

durum simülasyonunun ana üç amacı aşağıda verilmiştir: 

o Sayaçlar tarafından doğrudan ölçümlenemeyecek öngörüler verilmektedir. Böylelikle ağ 

operatörleri doğal gaz kalitesini ve toplam tüketimi tam olarak takip edebilmektedir, 

o Mevcut durum hesaplamaları operatörlere müşterileri ile olan sözleşmesel yükümlülüklerini 

yerine getirip getiremeyeceklerine dair bilgi sunmaktadır, 

o Sayaç ve simülasyon sonuçları arasında sürekli farklılıklar tespit edildiğinde, sayaç 

üzerindeki arızalı ekipman tespit edilerek ağın güvenliği yükseltilebilir. 
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 Gelecek Durum Simülasyonu: Ağın mevcut durumu ile doğal gaz arz ve talep tahminleri 

birleştirilerek ağın gelecekteki durumu tahminlenmektedir. Gelecek durum simülasyonu gaz akışı, 

basınç, doğal gaz kalite bileşenlerine ilişkin fikir vermektedir. Her bir ağ bileşeninin davranışını 

tahminlemek adına formüller ve algoritmalar bulunmaktadır. Bu özellik, değişen koşullarda bu 

bileşenlerin nasıl davranacağına dair tahminleme yapılmasını mümkün kılmaktadır. Tahminlenen 

doğal gaz talep ve arz limit değerleri oluşturmakta olup, bu bilgi gelecek durum simülasyonu 

modellemesinde ağın durumunun birkaç saat içerisinde nasıl olacağına dair tahminleme 

yapmaktadır. Gelecek durum simülasyonunun üç amacı aşağıda verilmiştir: 

o Kestirimci model operatörün iyi düşünülmüş kararlar vermesini ve yapacağı değişikliğin 

etkilerini önceden görmesini sağlamaktadır. Operatör bir kompresörü açıp açmayacağını 

veya bir santrali devre dışı bırakıp bırakmayacağını önceden bilebilecektir. Böylelikle 

kestirimci model, kompresör benzeri kaynakların optimize kullanımlasına ve dolayısıyla 

maliyetlerin ve çevresel etkilerin asgari düzeye indirilmesine yardımcı olmaktadır, 

o Kritik durumlarda kestirimci model ağdaki zayıf noktaların tespitinde kullanılmakta ve 

operatörler, örneğin aşırı soğuk havalarda varlıkların limitlerini test ederek nereye 

odaklanacaklarına karar vermektedir, 

o Simülasyon modelleri operatörler için olası aksiyonlarının sonuçlarını görme adına uygun 

bir oyun alanını teşkil etmektedir; özellikle operatörler, ağın ender veya aşırı durumlarda 

aksiyonlarına nasıl cevap vereceğini deneyimlemektedir. 

SCADA sistemi ve veritabanı ile doğrudan bağlantı vasıtasıyla aşağıdaki senaryolar uygulanabilir: 

 Durum Tahminleme Senaryoları: Durum tahminleme ağdaki noktalar ve düğüm noktaları için 

mevcut durum tahminlemesi yapmaktadır. Parametrelerin mevcut değerleri hesaplanmakta, yeni 

hesaplamalar ise eski sonuçlar, aksiyonlar ve bunlara dair hesaplamalara göre oluşturulmaktadır. 

 “Survival” Senaryoları: Survival, herhangi bir aksiyon alınmadan ve ağdaki giriş-çıkış akışları 

değiştirilmeden ağın gelecekteki beklenen durumunu tahminlemektedir. Tüm koşullar aynı kalmak 

kaydıyla ağın ilk sorunları nerede çıkartacağına dair bir öngörü getirmektedir. Survival 

senaryosunun davranış biçimi aşağıda görselleştirilmiştir: 

Şekil 24 Survival Senaryosu Tanımı (İngilizce) 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 

 “What-If” Senaryoları: What-if senaryoları ağın değişen koşullar altında oluşacak durumuna ilişkin 

geribildirim sağlamaktadır. Ağın davranışları, gelecek durum simülasyonları ve geçmiş olayların 

analizi ile tahminlenebilir. What-if senaryosunun davranış biçimi aşağıda görselleştirilmiştir: 
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Şekil 25 What-If Senaryosu Tanımı (İngilizce) 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 Akış Tahminleme: Akış tahminleme; geçmiş akışlar, hava durumu tahminleri ve gelecekteki akış 

tahminleri kullanılarak istatistiki algoritmalar sunmaktadır. Özel gün (örn. haftasonu, tatiller, büyük 

kesintiler) tahminlemeleri de sunulmaktadır. Akış tahminleme ağın mevcut denge durumunu 

gözetmekte ve giriş-çıkış noktalarındaki bildirimler ile tahsisatları kullanmaktadır. SCADA sistemi 

ile tam bir bağlantı zorunlu değildir. 

Piyasadaki tüm simülasyon araçları tarafından sunulmayan iki farklı fonksiyonalite de bulunmaktadır. 

Kompresör grafiklerinin kullanımı operatörlerin kompresör kullanımını, doğal gaz tüketimini ve maliyet 

yönetimini optimize etmelerine yardımcı olmaktadır. Operatörler kompresör grafiklerini kullanarak 

istasyonların işletme giderleri ve çevresel etkilerine dair fikir sahibi olmakta ve kararlarını öngörü ile 

verebilmektedir. Grafikler; kompresörlerin performans karakteristiklerini ve mevcut işleyiş parametrelerini 

analiz etmeyi ve farklı kompresör ünitelerinin doğal gaz tüketimlerini karşılaştırmayı mümkün kılmaktadır: 

Şekil 26 Kompresör İstasyonu Grafiği Örneği (İngilizce) 

 

Kaynak: Takım Analizi 

Diğer fonksiyonalite ise en zoru olan istasyon durumlarınının tahminlenmesidir. Kompresör, “reducer” ve 

“blending” istasyonlarının davranışları tahminlenerek operatörler doğru kararı vermede daha iyi öngörüye 

sahip olmaktadır. Çoğu hesaplama ve simülasyon aracı istasyonlara dair öngörüde bulunmamakta ve 

sadece istasyonların etrafındaki boru hatlarının durumunu tahminlemektedir. 
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Mevcutta SCADA yenileme projesinin parçası olarak bir gerçek zamanlı simülasyon aracının kurulumu 

sağlanmakta olup, kabul testleri gerçekleştirilmektedir. BOTAŞ uygulama ve eğitimler tamamlandıktan 

sonra bu simülasyon aracının tüm fonksiyonalitelerini kullanmayı hedeflemektedir. Ayrıca BOTAŞ’ta 

çevrimdışı bir boru hattı simülatörü de kullanılmakta olup, BOTAŞ’ın ağını ve potansiyel genişlemesini 

görselleştirmektedir. BOTAŞ ekibi, ağ ve yatırım planlamada kendilerine yardımcı olacak olan çevrimdışı 

“Unsteady-State Simulation–USM” modülüne ilişkin ihtiyacı ayrıca dile getirmiştir. 

Coğrafi Bilgi Sistemi (“CBS”) konumsal veya coğrafi verinin yakalnması, saklanması, işlenmesi, analiz 

edilmesi ve sunulmasına ilişkin tasarlanan bir araçtır. Sistem, statik veriye ilişkin olarak varlık ilişkileri, 

bağlantıları ve eğilimlerini işlemektedir. Fiziki varlık verisine ilişkin olarak tüm özellikler sistemde 

yönetilebilir. CBS ile adreslenebilen zorluklar aşağıdaki tabloda verilmiştir: 

Tablo 3 CBS ile Adreslenen Zorluklar 

Zorluklar Tanım 

Mevzuat 

 Varlıkların yaşlanması ve yatırımların optimize edilmesi 

 Mevzuat talepleri ve maliyet kontrol ile düşürmeleri 

 Arızalar için yaptırımlar 

Varlık ve İş Yönetimi 

 Varlık ve müşterilerin geniş alana dağılması 

 Varlık ve verilerin yapımına ilişkin süreçler 

 Varlıkların genel masrafları 

Yaşlanan İşgücü ve Altyükleniciler 
 Ağ ve altyüklenicilere bilgi aktarımı 

 Kurumsal hafızanın kurulması 
 
Kaynak: Takım Analizi 
 
 
Daha önemlisi kağıt haritalara olan bağımlılık hatalara ve tekrarlara yol açmaktadır. CBS mevcut ağ varlık 

verileri ile ağda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak interaktif haritalar yoluyla tüm şirket için (Genel 

Müdürlük ve Yapracık Tesisleri ile bölgesel ofisler) aynı bilgiyi paylaşmaktadır. Ayrıca ağ üzerinde dış 

bilgilerin ve isteklerin birleştirilmesini de mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla güvenilir verinin CBS üzerinde 

taşınması en önemli olgudur. CBS’nin ana fonksiyonaliteleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

 

Tablo 4 CBS’nin Ana Fonksiyonaliteleri 

Fonksiyonalite Coğrafi Haritada Gösterim Sorgu/Analiz Özelliği 

Veri Yaratma ve Yakalama Dinamik Takım Yeri Belirleme Müşteri Verisi 

Veri Gösterimi, Çıktısı ve Kartografi Mevcut ve Geçmiş Arızalar Dış Müşteri Verisi 

Konumsal Analiz Olaylar ve Alarmlar Tüketim Verisi 

Hücre-Vektör Dönüşümü  Müşteri Aramaları Dış Varlık Verisi 

Veri Tahminleme, Sistem Koordinatları ve 
Veri Kayıtları 

İş Emirleri  

Topolojik ve Kartografik Modelleme   

Geometrik Ağlar   

Coğrafi İstatistikler   

Adres Coğrafi Kodlama   
 

Kaynak: Takım Analizi 

 

Operatörler ağ tasarımını, veri bütünlüğünü, kayıp yönetimini, inşa, bakım ve teknik kontrol için iş emirlerini, 

arazi durumunu, mevzuat yükümlülüklerini ve çevre kurallarına uyumluluğu CBS üzerinden yönetebilirler. 

CBS’de operatör, bakım ekipleri, proje geliştiriciler, müşteri hizmetleri, ağ planlayıcıları ve yöneticiler olmak 

üzere çeşitli kullanıcılar tanımlıdır. Tüm kullanıcılar aynı veriye (“single-point-of-truth”), farklı arayüzlerde 

erişmektedir. Müşteri verisi ve tüketim verisi de CBS’de görselleştirilebilir. 
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CBS’nin SCADA ve Simülayon da dahil diğer arayüz sağlayan sistemlerle entegrasyonu, noktasal olarak 

(CBS’nin her bir araçla doğrudan entegrasyonu sağlanarak) veya bir ara katman üzerinden sağlanabilir. 

Ara katman üzerinden entegrasyon verinin ve haritalandırmanın arayüzler dışında oluşturulmasını 

sağlayarak tanımlanan parametrelere uygun olarak bilginin doğru yönlendirilmesini mümkün kılacaktır. Ara 

katmanın akıllı haritalandırma ve karar akış şemaları ile güçlendirilmesi, sistemlerin bağımsız olmalarını 

sağlayacak ve başka sistemlerdeki değişiklikleri takip etmelerine gerek bırakmayacaktır. Bu Görev 2 – 

SCADA Sistemi Tasarımı’nda detaylıca ele alınacak bir tasarım problem olsa dahi Danışman, Siemens 

SCADA tasarımı tüm arayüz teşkil eden sistemleri genel bir “Enterprise Service Bus” üzerinden bağladığı 

için CBS entegrasyonunun ara bir katman üzerinden konfigüre edileceğini rahatlıkla varsayılabilir. 

 
Yukarıdaki sebeplerden ötürü CBS, doğal gaz ağ operatörü için, statik varlık verisinin sahibi olarak, kilit 

sistemlerden biridir. CBS ve ilgili SCADA modüllerinin entegrasyonu ile aşağıdaki kazanımlar elde edilebilir: 

 

Şekil 27 CBS Entegrasyonu ve Kazanımları 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

 

Sistem Ortalama Kesinti Süresi Endeksi (“SAIDI”) ve Sistem Ortalama Kesinti Sıklığı Endeksi (“SAIFI”), 

doğal gaz İletim Sistemi İşletmecisi açısından özel önem teşkil etmektedir; CBS ile ağ topolojisi ve varlıklar 

üzerinde daha fazla bilgi sahibi olunarak hizmet kalitesi ve karlılık arttırılabilir. Varlık bakım geçmişi ve varlık 

kullanım profilinin modellenmesi, şu konularda yardımcı olabilir: 

 Arıza Risklerinin Asgari Düzeye Çekilmesi, ağ topolojisinin CBS aracı tarafından SCADA 

sistemine doğru aktarımı ile tekrar eden olayların kök sebeplerinin bulunması ile yönetilebilir, 

 Dış Olayların Etkilerinin Modellenmesi, azami enerji tüketiminin, mevsimsel olayların ve olağan 

dışı hava durumu olaylarının görselleştirilmesi ile mümkün kılınır, 

 Saha Gücünün Optimize Edilmesi, takımların iş tanımı, lokasyon ve ekipmana erişim dikkate 

alınarak yönlendirilmesi ile sağlanır. 

 

Danışman; CBS’nin BT anlamında ana uygulamalar ve kontrol merkezi içerisindeki SCADA, Arıza Yönetim 

Sistemi (“OMS”) ve simülasyon yazılımı ile entegre çalışarak tüm varlıklar için tek doğrulama noktası olarak 

kabul edildiğini ve bahsi geçen fonksiyonaliteleri kapsamak adına bir CBS aracı satın alınarak, kazanımları 

azami seviyeye çekmek adına ilgili SCADA modülleri ile entegre edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır.  
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5. TALEP TAHMİN ARACI 

Danışmanın Proje Başlangıç Raporu’nda ifade edildiği üzere Danışman, doğal gaz talep tahmini 

problemine iki açıdan yaklaşmaktadır: Kısa Dönemli ve Uzun Dönemli Tahmin. Bu ayrıştırıcı faktör 

aşağıdaki şekilde görselleştirilmiştir: 

Şekil 28 Kısa ve Uzun Vadeli Talep Tahminlemenin Farklılıkları ve Kazanımları 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

Mevcut durumda BOTAŞ’ın Gaz Kontrol Müdürlüğü, European Center for Medium-Range Weather 

Forecasts ile Türkiye Meteoroloji Kurumu’ndan aldığı meteorolojik veriyi zaman serileri olarak işlemekte ve 

“Multivariate Adaptive Regression Splines – MARS” algoritma modeliyle 1 günlük, 10 günlük, 32 günlük ve 

215 günlük doğal gaz talep tahminlerini hazırlamaktadır. MARS öğrenebilen bir algoritma olup, her bir ek 

veri girdisiyle kendini geliştirebilmektedir. SCADA’dan gelen tüketim verisi algoritmaya manüel olarak 

girilmekte ve özel günler (örn. tatiller, anma günleri) ile 22°C standart sıcaklık ile o günde ölçümlenen 

sıcaklık arasındaki farkı ifade eden HDD’ye göre manüel müdahalelerde bulunulmaktadır. 

SCADA Sisteminin Yenilenmesi ve Yedeklenmesi Projesi, SCADA’nın içerisinde yer alan, belirli istatistiki 

algoritmalar ve metodlar ile (örn. çoklu regresyon, Kalman Filter) 2 haftalık talep tahmin gerçekleştirebilen 

bir aracı getirmektedir. Bu araç SCADA’nın içerisinde olduğu için sahadan gelen verilerle doğrudan entegre 

olacak ve gelen veri ile aracın kendini geliştirebilmesi için manüel müdahaleler gerekli olmayacaktır. Ancak 

geçmiş veriler kurulum aşamasında aracın performansını arttırmak adına araca eklenmelidir. Ayrıca 

yukarıda tartışıldığı üzere bazı simülasyon araçları nokta bazlı olarak akışları tahminleyebilmektedir. 

Doğal gaz İletim Sistemi İşletmecileri, Elektronik Bülten Tablosu üzerinde yer alan piyasa spesifik 

bilgilerden ötürü artık çoğunlukla kendi geliştirdikleri kısa vadeli talep tahmin araçlarına yönelmektedir. 

Hollanda ve Almanya’da 15.000 km’den fazla iletim hattına sahip Gasunie, Almanya’da 12.000 km’den 

fazla iletim hattına sahip Open Grid Europe GmbH ve Fransa’da 5.000 km’den fazla iletim hattına sahip 

TIGF son örneklerdir. 

Bu kısa vadeli, SCADA içerisindeki talep tahmin aracı Gaz Kontrol Müdürlüğü’nün mevcut araçlarına bir ek 

olsa dahi bu araç, algoritmalar arası çapraz kontrolü sağlayacak istatistiki modellerden ileri gitmemektedir. 

Mevcut eldeki araçlar ile dahi kısa vadede hata oranı düşüktür. Ancak Danışman talep tahmininin, kısa ve 

uzun vadeli olarak; elektrik piyasası modellemesi, emtia fiyatları (örn. kömür ve doğal gaz fiyatları, CO2 

emisyon piyasası), doğal gazın gelişimi, elektrifikasyon, komşu ülkeler ile enterkonneksiyonlar, ek 
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kompresörler ile harmanlanan doğal gaz kaliteleri, farklı müşteri grupları için standart tüketim profileri (örn. 

farklı endüstriyel müşteriler, ticarethaneler, mesken tüketimlerinin günlük okunmayan sayaçlar olarak şehir 

kapılarında toplanması) gibi parametreler de dikkate alınarak yapılması gerektiğini düşünmektedir. 

Tablo 5 Doğal Gaz Talep Tahmin için Üst Seviye Girdi-Çıktı İlişkisi 

Girdiler (SCADA Entegrasyonu Dahil) Çıktılar 

Geçmiş ve Tahmini Sıcaklık Değerleri 
Model Temelli Tahminler (zaman serileri, AR, MA, 
ARIMA modelleri, regresyon, vb.) 

Geçmiş ve Tahmini Rüzgar Hızı Değerleri 
Kestirimci Değer Kombinasyonları (Birden Fazla 
Tahminin Kombinasyonu, örn. Bayes, Kalman Filter) 

Konum Özerlinde (örn. Nokta, Bölge) Geçmiş 
Tüketim Verileri 

Kısa Vadeli Talep Tahmin (Gün için, 1 Gün, 7 Gün, 
10 Gün, 1 Aylık) 

Yakın (<12 Saatten Az) Sayaç Değeleri  
(SCADA Değerleri) 

Uzun Vadeli Talep Tahmin (Çeyreklik, 1 Yıllık) 

Standart Tüketim Profilleri Simülasyon için Girdiler 

Diğer Meteorolojik Veri (örn. Radyasyon) 
Ağ Genişleme, 10 Yıllık Ağ Gelişimi Planları için 
Yatırım Planları Girdisi 

Kömür, Doğal Gaz, Emisyonlar için Spot Piyasa 
Fiyatları 

Gelecek Tahminler için Eğitim Verisi Setleri 

Kömür, Doğal Gaz, Emisyonlar için Vadeli 
İşlemler Piyasası Fiyatları 

Hata Oranları (Ortalama Hata Mutlak Değer, 
Ortalama Hata % Değeri, vb.) 

Kaynak: Takım Analizi 

 

Danışman SCADA kontrol merkezinin içerisinde yer alacak olan yeni aracın, zaman serileri ve hava durumu 

verilerine bağlı olan mevcut talep tahmin yöntemlerine ek bir çapraz kontrol algoritması olacağı ve sadece 

iki haftalık talep tahmini gerçekleştireceği sonucuna varmıştır. Yeni bir doğal gaz talep tahmin aracı satın 

alınmalıdır. Kısa vadeli tahmin SCADA ile yakından entegre olmalı, 6 aylık bir dönemi kapsamalı ve bildirim, 

yeniden bildirim ve tahsisatları desteklemelidir; uzun vadeli talep tahmin ise bir varlık yönetimi yetkinliği 

olup, kontrol merkezi dışında gerçekleştirilmektedir ve günlük operasyonlarla ilgisi bulunmamaktadır. Uzun 

vadeli talep tahminin çıktısı yatırım planını (altyapı planı) besleyecek iken, kısa vadeli talep tahmin günlük 

operasyonları besleyecektir. Kısa ve uzun vadeli talep tahmin, gerekli fonksiyonaliteler sağlandığı sürece 

aynı araç tarafından gerçekleştirilebilir. 
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6. YEDEK UZAKTAN ÖLÇÜM BİRİMLERİ 

Uzaktan Ölçüm Birimleri (“RTU”) verinin sahadan SCADA ağına aktarımı adına en önemli bileşeni temsil 

etmektedir. Bu aktarım aşağıdaki örnekte görselleştirilmiştir: 

Şekil 29 Sahadan RTU’lara Olan Veri Akışı 

 

Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi 

BOTAŞ iletim ağındaki toplam 650 Motorola ACE 3600 RTU basınç, sıcaklık, hacim, Üst Kalorifik Değer ve 

enerji içeriğine dair en kritik verilerin SCADA’ya aktarımını sağlamaktadır. Veri akşının iletimi MDLC 

protokolleri ile vana, pig istasyonları, kompresör istasyonları ve giriş-çıkış noktalarından sağlanmaktadır. 

Danışman Siemens ile iki kere biraraya gelerek SCADA Sisteminin Yenilenmesi ve Yedeklenmesi 

Projesi’nin kapsamını daha iyi anlamaya çalışmıştır. Bu toplantıların sonucunda aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

 Siemens kurulumları ile sahadaki RTU sayısı 650’den 800’e yükselecektir, 

 Siemens projesi kapsamında RTU’ların iletişim protokolü DNP 3 protokolüne yükseltilecektir. 

Gerekli protokol güncellemeleri Siemens tarafından sahada yürütülmektedir, 

 Fiber optik iletişim mümkün değilse RTU’lar GPRS üzerinden iletişecektir, 

 RTU’ların BOTAŞ Yapracık’taki ana kontrol merkezine veri gönderememeleri halinde veri, zaman 

fişiyle birlikte Felaket Kurtarma Merkezi’ne gönderilecektir, 

 RM-A istasyonlarındaki BOTAŞ RTU’ları ve MODBUS RTU’ları aynı iletişim protokolüne 

yükseltilecektir, 

 RM-A ve RM-B istasyonlarındaki yazılım güncellemeleri gerekli görülen yeni veri akışını (örn. bir 

önceki gün akışı, mevcut akış, toplam enerji) sağlayacaktır. 
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Kapsamlarında olmamasına rağmen Siemens, ilgili enstrümantasyona (örn. gaz kromatografları) ilişkin veri 

akışının iyileştirilmesi amacıyla güncellemelerde bulunmuştur. Yukarıda bahsi geçen çabaların hepsi, yeni 

RTU kurulumları ve yazılım güncellemeleri dahil olmak üzere, sahadan SCADA’ya veri akışının 

iyileştirilmesi anlamında katkıda bulunacaktır. Ayrıca EPDK’nın yaptırımları, özellikle dağıtım şirketlerinin 

sahipliğindeki şehir çıkış noktalarındaki verinin daha iyi aktarımını mümkün kılacaktır. 

Yedek RTU’lara ilişkin ihtiyaç, çalıştaylarda gündeme getirilmiştir. Bu ihtiyacı doğrulamak adına Danışman; 

Gasunie, Snam Rete Gas ve Nationalgrid’deki konu uzmanlarına soruyu yöneltmiştir. Ağdaki RTU sayısı 

veya yedek RTU’ların var olup olmadığı bilgisi, kamuya açık bilgi olmadığı için paylaşılmamıştır. Ancak 

yedek RTU ve enstrümantasyon yedek parça sayısına ilişkin örnek veri olmamasına karşın, arızlar ile ülke 

ve ağın büyüklüğü göz önüne alınarak yedek RTU’lar, yedek parça yönetimine istinaden tutulmalıdır; zira 

RTU ve enstrümantayonun temin süresi uzun olabilmektedir. Ayrıca Siemens’in SCADA Sisteminin 

Yenilenmesi ve Yedeklenmesi Projesi’nin kapsamında protokol güncellemeleri için herhangi bir servis 

anlaşması bulunmamaktadır; dolayısıyla RTU’ların kurulumu ve devreye alımını takiben yönetimi BOTAŞ 

ekibi tarafından gerçekleştirilmelidir. RTU’ların BOTAŞ varlığı olarak kurulumu ve devreye alınmasını 

takiben sahadaki BOTAŞ ekibi, RTU kurulumunu ve konfigürasyonunu gerçekleştirmede ve iletişim 

protokollerini yükseltmede yetkin olmalıdır. 

Toplantılar ve çalıştaylarda yedek RTU konusu ile yakından bağlantılı farklı bir gereksinim de dile 

getirilmiştir. İlgili BOTAŞ ekibi, kendileri tarafından iletilen aşağıdaki sebepler kapsamında, RMS 

istasyonlarındaki RTU’ların sunucu bilgisayarları ile ikame edilmesi konusunda çalışmaktadır: 

 Akış bilgisayarları panellerin üzerinde olup fiziki olarak herkes tarafından erişim sağlanabilmektedir. 

Çoğu dört haneli şifrelere sahip olup, kırılabilir. Akış bilgisayarları veri güvenliği açısından 

panellerin içerisinde olmalıdır, 

 Panel dışındaki veri transferi kabloları ölçüm ve aktarım riski taşımaktadır. Doğal gaz ölçümü ve 

veri transferine ilişkin tüm ekipmanlar kontrol odasında aynı panelin içine konulmalıdır, 

 Finansal ve operasyonel ekipmanlar ayrıştırılmalıdır. Mevcutta yerel SCADA bilgisayarları 

operasyonel ekipman olarak düşünülmekte olup, dağıtım şirketlerinin kullanımına açıktır; ancak 

finansal raporlama da aynı bilgisayarlar tarafından yapılmakta ve bu durum riske yol açmaktadır. 

Bu bilgisayarlara uzaktan erişim, oluşan riskten ötürü yasaktır; ancak aslında uzaktan erişim 

istasyon operatörleri için çok faydalı olabilecektir. Finansal raporlama yerel SCADA’dan çıkartılarak 

bilgisayarlara uzaktan erişim tekrar etkin hale getirilebilir, 

 BOTAŞ SCADA’nın RMS istasyonlarından alması gereken verilen bazıları akış bilgisayarlarından 

alınamamaktadır; çünkü Modbus listeleri ve akış bilgisayarları BOTAŞ’ın kontrolünde olmayan 

farklı konfigürasyonlar içermektedir. Tüm akış bilgisayarı konfigürasyonları kontrol edilerek Modbus 

listeleri BOTAŞ SCADA beklentilerini karşılayacak şekilde konfigüre edilmelidir, 

 Modbus RTU’ları, BOTAŞ RTU’ları, İstasyon RTU’ları, LCD paneller ve yerel SCADA; ölçüm, 

finansal raporlama ve veri transferi için kullanımakta olup veri, bu ekipmanlardan geçerken 

değiştirilebilir. İstasyon RTU’ları ve yerel SCADA finansal amaçlar için kullanılmamalı ve 

dokunmatik bir bilgisayar sunucusu Modbus RTU, BOTAŞ RTU ve LCD panellerini ikame ederek 

ekipman sayısını azaltmalıdır, 

 Sunucu bilgisayarları ölçüm panelinin dışında konumlandırılmalı, diğer tüm ekipmanlar panelin 

içinde olmalıdır. Rapor yazıcısı sunucu bilgisayarına bağlanmalı ve BOTAŞ SCADA’sı bu 

bilgisayardan veriyi alarak finansal verinin tek bir noktada yaratılmasını temin etmelidir, 

 İstasyonlardaki aynı bilgisayar sunucularını kullanarak ekipman standardı sağlanmalı ve bakım, 

tamir ve ikame maliyetleri düşürülmelidir, 

 BOTAŞ SCADA’sı RMS’lerden sadece istasyonlara ilişkin genel verileri almaktadır; güvenlik 

önlemlerine ilişkin sayaç hatlarına dair daha fazla veri alınmalıdır, 
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 Yakıt hattı düzelticilerinin bazıları finansal ölçümler gerçekleştirme olup, Modbus RTU’lar ile 

bağlantılı değildir; sunucu bilgisayarları bu düzelticilerden gelen verileri kaydetmeli ve okuyarak 

BOTAŞ SCADA’sına aktarmalıdır, 

 Bu revizyonları gerçekleştirmek suretiyle 300’den fazla BOTAŞ RTU’su ikame edilecek ve vana, 

çekiş vanası ve pig istasyonlarındaki RTU’lara yedek teşkil edecektir, 

 Opsiyonel olarak yedek bilgisayar sunucuları kullanılarak risk daha da düşürülebilir. 

Danışman BOTAŞ’ın bu fikiri uygulamaya geçirerek RTU’ları ihtiyaç olması halinde kullanmak üzere boşa 

çıkartmak istediği sonucuna varmaktadır. Sırasıyla 21 ve 23 Şubat tarihli CFCU ile Görev 1 – İhtiyaç Analizi 

sunumlarında varılan sonuca göre BOTAŞ, yukarıda bahsi geçen revizyonlara ilişkin olarak teknik 

gereksinimleri sunacak ve bu gereksinimler ihale kapsamına alınacaktır. 
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7. BOTAŞ AĞ ALTYAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

BOTAŞ Yapracık Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalıştaylarda, İletim Sistemi İşletmecisi operasyonlarını 

destekleyecek yeterli ağ altyapısının bulunmadığı ve bu durumun günlük operasyonlarda çeşitli zorluklara 

yol açtığı ortaya çıkmıştır. BOTAŞ personeli ağ altyapısının değerlendirilmesini özellikle istemiştir. 

Danışman veri akışı ve bilgi paylaşımı için kritik önemde olan ağ altyapısı ile ilgili sorunların irdelenmesi 

adına uzmanlarıyla birlikte fazladan zaman harcamıştır. Raporun bu bölümü, Danışman’ın tanımladığı 

sorunlar ve öneriler için BOTAŞ ve ETKB’nin bütçe ayırmak istemesi durumunda gerekçe teşkil edecek 

şekilde değerlendirilmelidir.  

7.1. BOTAŞ Ağ Altyapısının Mevcut Durum Analizi 

BOTAŞ ağ topolojisi, aşağıdaki şekilde gösterilen beş ana alanda analiz edilmektedir:  

Şekil 30 Boru Hattı Yönetimi Örnek Sistem Topolojisi 

 

Kaynak: Takım Analizi 

Genel Müdürlük, boru hattı yönetimi ve operasyonlarının bulunduğu alan olarak tanımlanmaktadır. Ana 

Kontrol Merkezi SCADA sisteminin sahibi olup; kontrol merkezindeki sunuculara ve uygulamalara aktarılan 

basınç, akış, sıcaklık ve diğer işletme parametrelerini takip etmektedir. Ana Kontrol Merkezi, operatörlere 

verinin görselleştirildiği ve yakın zamanlı kararların alındığı yerde bulunmaktadır. Yedek Kontrol Merkezi 

ise yedek SCADA sistemleri ile arıza durumunda kullanılmak üzere çoğaltılmış verilerin bulunduğu yerdir. 

Telekomünikasyon iletimi operasyonel ve yönetim amaçları için boru hattı istasyonu araçlarından kontrol 

merkezi uygulamalarına uçtan uca iletişimi sağlayan ağ bölgesidir. Sonuç olarak boru hattı istasyonları, 

doğal gazın boru hattı boyunca dağıtımı için birçok operasyonu üstlenmekte olup, hat boyunca birden fazla 

istasyon konumlandırılmıştır. İstasyonlar operasyonel ve yönetim verilerini SCADA kontrol merkezlerine, 

telekomünikasyon iletim omurgası üzerinden göndermektedir. 

 

BOTAŞ boru hattı yönetim sistemlerini, yukarıdaki çerçeve kapsamında, dağıtık bölgesel sistemler mimarisi 

şeklinde aşağıda gösterildiği üzere kurgulamıştır: 
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Şekil 31 BOTAŞ Boru Hattı Yönetim Sistemi Üst Seviye Topolojisi 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 

Şekil şöyle açıklanmaktadır: 

 BOTAŞ Genel Müdürlüğü: Ankara Söğütözü’nde bulunan Genel Müdürlük, BT ve ağ altyapısını 

içermektedir. Genel Müdürlük merkezi güvenlik noktasıdır ve BOTAŞ Yapracık Tesisleri’nin 

internete çıkış noktası olarak hareket etmektedir. Genel Müdürlük ayrıca Yapracık Tesisleri için 

standart L4-L7 ağ ve güvenlik hizmetlerini sunmaktadır. Bu hizmetler; Firewall, Active Directory, E-

Posta servisleri, DNS, DHCP’yi ve diğer bazı servisleri içermektedir. Genel Müdürlük ayrıca 

SCADA kontrol merkezi tarafından gerçekleştirilen periyodik operasyonel raporlamanın ulaştığı 

noktadır. 

 BOTAŞ Yapracık Tesisleri: Yapracık Tesisleri; kampüs içerisinde bulunan ofis binaları ve SCADA 

kontrol merkezi ile Felaket Kurtarma Merkezi de dahil olmak üzere yirmi iki bölgesel ofise hizmet 

veren BT ve ağ altyapısını barındırmaktadır. Yapracık Tesisleri BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne Radio 

Link üzerinden bağlanmıştır ve SDH yönelticileri üzerinden veri aktarımı sağlamaktadır. Yapracık’ta 

ağ altyapısını sağlayan iki ana nokta vardır: 

o Ankara Bölge Müdürlüğü, Yapracık BT altyapısı ile bölgesel ofislere bağlantıyı mümkün 

kılan Edge Ağ Switchleri ve yönelticilerini barındırmaktadır. Ek olarak bölgesel ofislere 

Active Directory, Firewall, DHCP, vb. standart hizmetleri sunan BT altyapısı buradadır. 

o Ek bir bina Yapracık için telekomünikasyon iletim altyapısının ana noktasını teşkil 

etmektedir. Ağ sistemlerini içeren iki ayrı oda bu binada bulunmaktadır:  

1. odada SDH sistemleri için SDH İletim ve Senkronizasyon cihazları bulunmaktadır. 

Siemens SDH STM-4, Alcatel-1 SDH STM-4 ve Alcatel-2 SDH STM-4 Chassis olmak 

üzere üç farklı SDH iletim sistemi bu odada bulunmaktadır.  

2. odada SDH sistemleri için Ağ Yönetim Sistemleri bulunmaktadır. Siemens SDH için 

sunucu temelli bir yönetim sistemi vardır. Alcatel Ağ Yönetim Sistemleri, HP Blade System 

Chassis’inin içerisinde konumlandırılmıştır. 
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 Bölgesel Müdürlükler / Ofisler: Türkiye’nin tüm bölgelerine dağılmış olan bu bölge ofisleri 

bulundukları bölgelerde BOTAŞ’ı temsil etmektedir. Yapracık’a BT servisleri için bağlanmak adına 

Edge Ağ Switchlerini yirmi bir bölge ofis binası bulunmaktadır. Bu ofisler basit BT sistemleri ile 

SCADA uygulamalarını içermektedir. 

o Felaket Kurtarma Merkezi, Yapracık’taki ana SCADA sistemlerine yedek teşkil eden BT ve 

SCADA sistemlerini barındırmaktadır. 

 Telekomünikasyon İletimi: Birincil SDH iletimi, boru hattı istasyonlarında SCADA çıkış noktaları 

(RTU) tarafından gönderilen/kabul edilen verinin iletimi için kullanılmaktadır; birincil iletim omurgası 

SDH temelli olarak halka mimari şeklinde kurgulanmıştır. Ethernet uçları olmadan SDH linkleri 

üzerinden SCADA kontrol merkezine gönderilen veriler, paket kapasitesine eklenmektedir. Yedekli 

iletimi sağlamak adına ikincil iletim, APN sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. SCADA uç noktaları 

GPRS ağına bağlıdır ve geçiş mekanizması, her istasyonda varsayılan sinyallerin dinlenmesi ile 

RTU’lar üzerinden harekete geçirilmektedir. 

 Boru Hattı İstasyonları: Türkiye genelinde farklı lokasyonlarda 800 çıkış noktası bulunmaktadır. 

Bu istasyonlar doğal gaz ölçüm bilgileri, çıkış noktalarının statülerini ve raporlama amaçlı istatistiki 

bilgileri göndermektedir. Veriler, SCADA ile BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne raporlama amaçlı transfer 

edilmektedir.  

 

Her binada yer alan uçtan uca ağ altyapısı aşağıdaki şekilde görselleştirilmiştir:  

Şekil 32 Örnek BOTAŞ BT ve Ağ Sistemleri Gösterimi 

 

Kaynak: Takım Analizi 
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7.1.1. Ana Bulgular 

Ağ değerlendirmesinin sonucunda ortaya çıkan ana bulgular aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır: 

 Merkezi BT ve Ağ Hizmet Yönetimi: Yapracık Tesisleri için standart BT ve altyapı hizmetleri 

BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Hizmet yönetimi merkezi olduğu için 

Yapracık Tesisleri BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne idari, operasyonel olarak ve değişiklik talepleri 

anlamında bağımlıdır. Bu durum Yapracık BT altyapısında sorunlara ve değişikliklere yavaş tepki 

süresi olarak tezahür etmekte ve boru hattı yönetimi sistemlerini etkilemektedir. 

Ek olarak güvenlik hizmetleri Genel Müdürlük ve bölge ofislerinde yüksek oranda 

merkezileştirilmiştir. Boru hattı boyunca her bir çıkış noktası güvenlik prensipleri düşünülerek, BT 

ve ağ güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmalıdır. 

 Yapracık Tesisleri’ndeki Dağınık BT ve Ağ Altyapısı: Yapracık Tesisleri’ndeki altyapı birden 

fazla bina ve sistem odası içerisinde dağınık halde bulunmaktadır. Bu bölünme, altyapının sahadaki 

yönetimi anlamında zorluklar yaratmaktadır. Ayrıca BT, ağ ve SCADA sistemleri için uçtan uca bir 

bakış bulunmamaktadır. 

 SDH Ağ Yönetim Sistemleri için Dağıtık Platformlar: Telekomünikasyon iletim mimarisinde 

Siemens ve Alcatel SDH cihazları, kontrol merkezi ve boru hattı istasyonlarında birlikte 

bulunmaktadır. Farklı tedarikçiler sebebiyle SDH sistemleri için ağ yönetimi, farklı platformlarda 

yürütülmektedir. Alcatel ağ yönetim sistemleri HP Blade merkezi sisteminde, Siemens ağ yönetim 

sistemleri ise bilgisayar sunucusu temelli sistemlerde bulunmaktadır. İzleme, takip ve yönetim 

amacıyla bu sistemlere erişim ve sistemlerin yönetimi farklı platformlar üzerinde gerçekleşmektedir. 

Bu durum ağ olaylarına cevap zamanını ve konfigürasyon değişiklikleri için tamamlanma sürelerini 

etkilemektedir. 

 Yedek İletim için Kısıtlı Servis ve Emre Amadelik: Yedek erişim, GPRS üzerinden bir APN 

bağlantısıyla sağlanmaktadır. Ancak GPRS servisi Türkiye’nin birçok bölgesinde kısıtlıdır. Bu 

durum, arıza ile SDH bağlantısının kaybı durumunda kısıtlı erişime ve hizmet kalitesine ilişkin 

sorunlara (örn. paket kaybı, gecikme, sapma) yol açabilir. 

 SDH Saha Takımının Kısıtlı Görüş İmkanı: SDH operasyonları esnasında saha takımlarını 

gözlemlemek ve takip etmek mümkün değildir. Saha takımlarının desteğe ihtiyaç duyması halinde 

bu durum sorunlara yol açabilir. 

 SDH Saha Takımının Kısıtlı Büyüklüğü: Mevcut SDH Operasyon ve Bakım takımı dört mühendis 

ve dört saha teknisyeninden oluşmaktadır. Dört mühendis SDH sistemlerinin izlenmesi, takibi ve 

konfigürasyonu olmak üzere merkezi operasyonlardan sorumludur. Saha takımı ise sahadaki 

problem çözme ve bakım işleriyle meşguldür. 

7.2. BOTAŞ Ağ Altyapısı için Öneriler 

Yukarıda tanımlanan sorunları adreslemek adına mevcut ağ altyapısı, aşağıdaki yönlendirici ilkelere göre 

analiz edilerek gözden geçirilmelidir: 

 Veri, Ses ve Video için Konsolide Ağ Mimarisi: BOTAŞ Genel Müdürlüğü, kontrol merkezleri, 

bölgesel ofisler, telekomünikasyon iletim sistemleri ve boru hattı istasyonlarını kapsayan mevcut 

ağ mimarisi tasarımı analiz edilerek gerekli yerlerde yeniden tasarlanmalıdır. BT ve ağ mimarisi 

konsolidasyonu; veri, ses ve videonu etkin ve güvenilir şekilde taşınması adına gereklidir. Tüm 

lokasyonlarda aşağıdaki prensipler dikkate alınarak bir analiz gerçekleştirilmelidir: 

o Yüksek emre amade ağ tasarımı, boru hattı operasyonlarını 7/24 taşıyacak şekilde 

düzenlenmelidir, 

o Ağ WAN, LAN ve güvenlik altyapısı etkin veri, ses ve video iletimini desteklemelidir, 
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o Veri, ses ve video için trafiği önceliklendirmek adına hizmet kalitesi tasarımı 

gerçekleştirilmelidir, 

o Dayanıklı bir ağ için yedekli mimari sağlanmalıdır. 

Yukarıda bahsi geçen tasarım prensiplerini sağlayamak adına ağ yeniden tasarımı ve sistem 

konsolidasyonu gerçekleştirilmelidir. 

 Entegre Ağ Yönetimi Yetkinlikleri: Olaylar, hatalar ve ağ performasına ilişkin kullanıcılara 

görünürlük sağlamak adına entegre bir ağ yönetim sistemi kurulmalıdır. Mevcut BOTAŞ sistemleri 

değerlendirilerek entegre bir platform tasarlanarak uçtan uca ağ gözlemleme yetkinliği 

geliştirilebilir: 

Şekil 33 Ağ Yönetim Platformu Entegrasyonu Örnek Gösterimi 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 

Ağ üzerindeki arıza yönetimi, güvenlik olayları ve alarmlar, operatör için görünür olmalıdır. 

Genelikler Syslog ve SNMP mekanizmaları arıza yönetimi için operatöre bildirim göndermektedir. 

Ek güvenliği sağlamak adına mümkün olan yerlerde SNMP V3 de kurgulanabilir. 

 

 Yüksek Emre Amade ve Güvenilir Telekom İletim Sistemi Mimarisi: SCADA kontrol merkezleri 

ile boru hattı istasyonları arasında yüksek emre amade ve güvenilir iletişimin sağlanması adına, 

aşağıda gösterildiği şekilde veri merkezleri ve yüksek kritiklikteki lokasyonlar arasında L1-L3 hizmet 

seviyeleri arasında sürekli emre amadeliği sağlayacak bir yeniden tasarım gerçekleştirilmelidir: 
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Şekil 34 Veri Merkezleri, Boru Hattı İstasyonları ve Fiziki Noktalar Arasındaki Veri Akışının Örnek 

Gösterimi 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 

Birincil ve ikincil iletim için de yeni teknoloji seçenekleri değerlendirilmelidir. Fiber altyapının mevcut 

olduğu durumlarda kurulum opsiyonları genellikle Ethernet, IP, MPLS ve DWDM teknolojilerini 

içermektedir. Fiber altyapının mevcut olmadığı bölgelerde “Worldwide Interoperability for 

Microwave Access – WiMAX”, “Third-Generation Mobile Network – 3G”, Long Term Evolution – 

LTE” ve Uydu benzeri güvenli, kablosuz ve hücresel sistem temelli hizmetler boru hattı 

operasyonları için bağlantı sağlayabilir. Aşağıdaki tablo bu teknolojileri belirli kriterlere göre 

karşılaştırmaktadır: 

 

Tablo 6 Telekomünikasyon İletim Teknolojilerinin Karşılaştırılması 

Teknoloji Ağ 
Genişliği 

Gecikme Uzaklık Güvenilirlik <50ms 
Yakınsama 

Hizmet 
Kalitesi 

Skillsets for 
Deploy/Operate 

Çoklu Servis 
Desteği 

Ethernet         

MPLS         

DWDM      N/A   

3G         

LTE         

Satellite         

WiMAX         

 
Kaynak: Takım Analizi 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 
 

8. SONUÇ 

İşbu raporda kapsanan konularda aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 

 

 Veri Merkezi: Saha analizinin sonucunda açık bir veri merkezi stratejisinin bulunmadığı ve inşa 

halindeki yeni binalar için veri merkezi tasarım parametrelerinin dikkate alınmadığı sonucuna 

varılmıştır. Veri merkezlerini konsolide etmek adına genel bir isteklilik bulunmakta olup, bu durum 

migrasyon ve optimizasyon yoluyla daha az beyaz alan gereksinimine yol açacaktır. Danışman üç 

yaklaşım önermiştir:  

o Gaz Kontrol Müdürlüğü Binası’nın tamamlanmasını takiben Yapracık Merkez Binası ile 

ek binadaki bazı ofisler taşınacak ve veri merkezi için yaklaşık 100 m2 beyaz alan 

açılacaktır. Burası mevcut bir alan olup, zaman planı uygun şekilde yapılabilir; bu çözüm 

en hızlı çözümü teşkil edebilir. 

o Yeni Ankara Bölge Müdürlüğü Binası için yeniden tasarım mümkün ise, daha fazla beyaz 

alan ile iki BT odası eklenerek toplam beyaz alan yaklaşık 100 m2’ye çıkarılabilir. Sistem 

odası operasyon merkezi olarak kullanılabilir. 

o BOTAŞ ayrıca tedarikçilerden modüler veri merkezi için tekliflerini iletmelerini isteyebilir; 

tedarikçiler bunun için saha analizi gerçekleştirmelidir. 

Opsiyon 2’deki yeni Ankara Bölge Müdürlüğü Binası için bir karar verilmiş olup, tedarikçiler veri 

merkezi gereksinimlerini tespit için saha ziyareti düzenlemek adına davet edilmişlerdir. Binanın 

tamamlanmasını takiben veri merkezi, yaklaşık ~100 m2’lik bir odaya konumlandırılacaktır. 

 Videokonferans Aracı: BOTAŞ için kullanıcıları memnun etmek adına uçtan uca bir “Birleşik 

İletişim Çözümleri” sistemi tasarlanmalıdır. Ancak BOTAŞ önceliklerini ön planda tutarak, hizmet 

kalitesini sağlayacak WAN ve LAN tasarımını da gözeterek, aynı anda on kadar arama 

gerçekleştirebilecek / kabul edebilecek bir videokonferans aracı satın alınmalıdır. 

 Ağ Simülasyonu: Mevcutta SCADA Yenileme projesi kapsamında gerçek zamanlı bir simülasyon 

yazılımı uygulanmakta olup, BOTAŞ uygulama ve eğitimler tamamlandıktan sonra bu simülasyon 

aracının tüm fonksiyonalitelerini kullanmayı hedeflemektedir.  

 CBS: CBS; BT anlamında diğer ana uygulamalar ve kontrol merkezi içerisindeki SCADA, OMS ve 

simülasyon yazılımı ile entegre çalışarak tüm varlıklar için tek doğrulama noktası olarak kabul 

edilmektedir; raporda bahsi geçen fonksiyonaliteleri kapsamak adına bir CBS aracı satın alınarak, 

kazanımları azami seviyeye çekmek adına ilgili SCADA modülleri ile entegre edilmelidir. 

 Talep Tahmin: Yeni bir doğal gaz talep tahmin aracı satın alınmalıdır. Kısa vadeli tahmin SCADA 

ile yakından entegre olmalı, 6 aylık bir dönemi kapsamalı ve bildirim, yeniden bildirim ve tahsisatları 

desteklemelidir; uzun vadeli talep tahmin ise bir varlık yönetimi yetkinliği olup, uzun vadeli talep 

tahminin çıktısı yatırım planını (altyapı planı) besleyecek iken, kısa vadeli talep tahmin günlük 

operasyonları besleyecektir. Kısa ve uzun vadeli talep tahmin, gerekli fonksiyonaliteler sağlandığı 

sürece aynı araç tarafından gerçekleştirilebilir. 

 Yedek RTU / RMS Güncellemeleri: Yedek RTU sayısı ile ilgili enstrümantasyon için örnek veri 

bulunmamaktadır; arızalar, ülkenin ve ağın büyüklüğü göz önüne alınarak, teslim sürelerinin 

uzunluğundan ötürü yedek RTU’lar bulundurulmaldır. Ancak BOTAŞ tarafından dile getirildiği üzere 

RTU’ların sunucu bilgisayarlar ile ikame edilmesi sonucu ölçüm ve veri güvenliği sağlanacak ve 

300’e kadar RTU uygun yerlerde kullanılmak üzere boşa çıkartılabilecektir. 

 Ağ Altyapısı: BOTAŞ Genel Müdürlüğü, kontrol merkezleri, bölgesel ofisler, telekomünikasyon 

iletim sistemleri ve boru hattı istasyonlarını kapsayan mevcut ağ mimarisi tasarımı analiz edilerek 

gerekli yerlerde yeniden tasarlanmalıdır. BT ve ağ mimarisi konsolidasyonu; veri, ses ve videonu 

etkin ve güvenilir şekilde taşınması adına gereklidir. Bu amaca hizmet etmek adına entegre bir ağ 

yönetim sistemi kurulmalıdır. Birincil ve ikincil iletim için yeni teknoloji seçenekleri 

değerlendirilmelidir. 
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İhtiyaç Analizinin sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Şekil 35 İhtiyaç Analizi için Özet Tablosu 

 

Kaynak: Takım Analizi 

6. Kısım’da değerlendirildiği üzere BOTAŞ, yedek RTU’ların temini yerine RMS istasyonlarındaki RTU’ların 

sunucu bilgisayarları ile ikame edilmesi seçeneğini tercih etmiştir. BOTAŞ bu revizyonlara ilişkin teknik 

gereksinimleri hazırlamış olup, BOTAŞ ihtiyaçlarına uygun olarak çıkılacak alım ihalesinde 

değerlendirilmek üzere iletecektir.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
  


