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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 or taya konulan öneriler ile ilerlenmesi konularında 
sorumludur. Accenture hizmetlerinin herhangi bir fayda sağlayacağını beyan ve garanti etmez ve bu faydaların doğması konusunda güvence verilemez.  
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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”), işbu 

Gözetleyici Kontrol ve Veri Toplama (“SCADA”) Tasarım Raporu’nu, “SCADA Sisteminin Yenilenmesi ve 

Yedeklenmesi Projesi” kapsamında BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi için kurulumu sağlanan SCADA 

sisteminin gelecekteki tasarımı için görüşlerini aktarmak ve yol gösterici olmak için sunmaktadır. 

Her zaman olduğu gibi Danışman, sadece mevcut tasarıma ilişkin önerilerini yani SCADA modülleri 

arasındaki entegrasyonları sunmakla kalmayıp, BOTAŞ’ın halihazırda bulunmayan, ama ileride 

gerekebilecek fonksiyonları da dahil olmak üzere gelişimi için de çalışmalarda bulunmuştur. Bu yaklaşım 

enerji yönetim sistemlerini, analitik ve bulut çözümlü uygulamaları içermektedir. Bu mevcut SCADA 

tasarımının eleştirisi olarak algılanmamalıdır; mevcut piyasa yapısında bu uygulamalar gereksiz olsa dahi 

yakın gelecekte kullanılabilir olacaklardır. 

Diğer modüllerin yanı sıra; bu ve diğer projelerin kapsamında Danışman’ın ihtiyaç analizi gerçekleştirdiği 

aşağıdaki modüllere ve diğer modüller ile olan entegrasyonlarına özel önem atfedilmiştir: 

 Simülasyon, 

 Coğrafi Bilgi Sistemleri (“CBS”), 

 Talep Tahmin Yazılımı, ve 

 Elektronik Bülten Tablosu (“EBT”). 

Bu gerçekleştirilirken Danışman, Siemens’in mevcutta kurulumunu gerçekleştirdiği SCADA uygulamalarını 

dikkate alarak, BOTAŞ’ın bu mevcut tasarımıyla ihtilafa düşmeyecek şekilde önerilerini getirmiştir. 

SCADA fonksiyonalitesinin tüm kazanımlarını sağlamak adına SCADA tasarımına kapsayıcı bir yaklaşım 

gerekmektedir; böylelikle kontrol merkezi içi ve dışındaki tüm modüller entegre edilerek birlikte çalışabilir: 

Şekil 1 SCADA ve Tamamlayıcı Modüllerinin Örnek Gösterimi 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

İşbu rapor aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır: 

 1. Kısım Giriştir, 

 2. Kısım SCADA tasarım opsiyonlarına genel bir bakışı sunmaktadır, 

 3. Kısım SCADA fonksiyonaliteleri ile bileşenlerin entegrasyonu irdelemektedir, 

 4. Kısım Sonuçtur. 
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2. SCADA TASARIMI OPSİYONLARI VE GÖRÜŞLER 

2.1. Mevcut Doğal Gaz Yönelimleri ve İş Gereksinimleri 

Danışmanın konuya yaklaşımına uygun olarak SCADA sistemi tasarımı ve genel Bilişim Teknolojileri 

(“BT”)/Operasyonel Teknolojiler (“OT”) mimarisi iş gereksinimleri ile piyasa zorlukları tarafından 

şekillendirilmektedir. Mevcut doğal gaz yönelimleri, düzenleyici kuruluşlar tarafından şart koşulduğu 

şekilde; arz güvenliğini iyileştirmek, güvenliği arttırmak ve toplam sahip olma maliyetini düşürmek adına 

basit ve dijital anlamda donatılmış organizasyonları çağırmaktadır.  

Aşağıdaki tablo doğal gaz piyasasındaki mevcut zorlukları özetlemektedir: 

Şekil 2 Bugünün Doğal Gaz Piyasalarındaki Yönelimler ve Zorluklar 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

Arz güvenliği, siber saldırılar ve varlık kullanımı ile yönetimi BOTAŞ açısından öncelikli önemdedir. Ayrıca 

doğal gaz piyasasının serbestleşmesi ve tarife yapılarının yeniden değerlendirilmesi ile birlikte düzenleyici 

kuruluşlar tarafından yatırım tavanına, dolayısıyla gelir hesaplamaları ile maliyet kalemlerine ilişkin artan 

bir baskının görülmesi kaçınılmazdır. 

Mevcut sistem mimarisinden entegre bir kontrol ve karar verme merkezine geçiş sağlanırken aşağıdaki 

değişikliklerin başlatılması kaçınılmazdır: 

 Süreçler: Mevcut süreçlerin çoğu, özellikle statik varlık yönetiminde, kağıt üzerinden takip 

edilmektedir ve bu durum, hatalara ve iş tekrarlarına neden olur. Şebekenin işleyeşinin ve 

durumunu, iyi kurgulanmış tek hat şemaları ile dijital ve interaktif haritalar üzerinden yürütülmelidir, 

 Bilgi: Tek bir noktadan aktarılamayan bilgiler, farklı varlık paydaşları arasında hatalı, karmaşık bilgi 

akışı yaratarak, parçalı analizlere neden olur. Kontrol odasında merkezi bilgi ve bir merkezi bilgi 

merkezine entegre edilmiş karar mekanizmaları parçalı bilgi yerine bütün bilgi analizine yardımcı 

olur, 

 Analiz: Mevcut BT / OT mimarisi, tarihsel veri analizlerinde, şebeke planlamasına ve arızalara / 

arızalara tepki olarak yalnızca reaktif eylemlere izin verir. Az kesinti ve etkili planlama, gerçek 

zamanlı verilere dayanan proaktif analitiği kullanan proaktif bir kontrol merkezi oluşturmak ile 

sağlanır, 

 Verimlilik: Birçok koordinasyon noktası, sayısız manuel müdahale ile başarılı bir kesinti yönetimini 

sağlamak için gereklidir. Bununla birlikte, entegre sistemler, çift girişli ve manuel işlemleri 

azaltırken, modern ve kolay kullanıcı arayüzü kullanıcı deneyimini geliştirir. 
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Bu projenin kapsamında olmasa dahi BOTAŞ için, iletim sistemi işletmeciliğinin mevcut ve gelecekteki 

gereksinimlerine uygun olarak bir yetkinlik modelinin tesis edilmesi gerekmektedir: 

Şekil 3 İletim Sistemi İşletmecileri için Örnek Yetkinlik Modeli 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

 

Yetkinlik modeli her bir alanda (kurumsal hizmetler, varlık yönetimi, analitik, vb.) gerek duyulan yetkinlikleri, 

kullanıcılar tarafından faydalanılacak olan dijital sağlayıcıları ile birlikte ortaya koymaktadır. Böyle bir 

yetkinlik modeli alt yetkinliklere indirgenerek; çalışma modeli, organizasyon ve süreçler oluşturulmaktadır. 

BT/OT çözüm mimarisi ile SCADA tasarımı, iş gereksinimleri ile piyasa zorluklarını dikkate alınarak, İletim 

Sistemi İşletmecileri yetkinlik modeli çerçevesinde sistem ve araçları organizasyon ile uyumlaştırmalıdır. 

Benzer bir yaklaşıma Danışman’ın Aralık 2016 tarihli Proje Başlangıç Raporu’nda yer verilmiştir. 

Yukarıda sunulan yaklaşımın hangi ölçüde uygulandığı bilinmemekle birlikte farklı SCADA tasarım 

opsiyonları aşağıdaki kısımda sunulmuştur. 
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2.2. Doğal Gaz Kontrol Odaları için Tipik Sistem Mimarisi 

Mevcut uygulamadan bağımsız olarak, entegre doğal gaz kontrol odası için tipik sistem mimarisi aşağıda 

sunulmuştur: 

Şekil 4 Doğal Gaz Kontrol Odası için Sistem Mimarisi 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

Yukarıdaki şekil, SCADA (Enerji Yönetim Sistemi - EMS, Arıza Yönetim Sistemi - OMS) temel işlevleri 

arasında simülasyon, sözleşme yönetimi ve belge deposunun kontrol odasında bulunacağını 

göstermektedir; CBS, Kurumsal Kaynak Planlama ("ERP") ve Talep Tahmin, İşgücü Yönetimi ("WFM") gibi 

diğer analitik platformlar entegrasyon otobüsleri üzerinden SCADA ile entegre olarak kontrol odasının 

dışındadır. 

Bu kontrol odası mimarisinin temel özellikleri şunlardır: 

 SCADA / EMS / OMS ile Merkezi Hizmet: Bu, tüm bilgileri, tek bir merkezde, en iyi karar verme 

amacına hizmet eder, 

 Entegrasyon: Gerçek zamanlı varlık verileri, CBS ve ERP verileri gibi, için tek bir noktalı doğruluk 

oluşturmak için entegrasyon çok önemlidir. Bu, aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak 

anlatılacaktır, 

 İzleme & Kontrol: Her ikisi de bir merkezi konumdan yapılır, 

 Simülasyon ve SCADA arasındaki sıkı entegrasyon: Bu, simülasyon sonuçlarının doğru karar 

verilmesinde önemli bir rol oynamasını sağlar, 

 İki Katlı Servis Aracı: Bu, sağ taraftaki kritik altyapı alanı ile sol taraftaki harici veya diğer sistemler 

arasında güvenli iletişim sağlamaktadır. İki yönlü bilgi alışverişini de mümkün kılıyor, 

 Tam Otomatik Gerçek Zamanlı Veri Yansıtma ve Senkronizasyon Mekanizmaları: 

Kullanılamama risklerini en aza indirgeyerek çalışma süresini en üst düzeye çıkarırlar. 

Ancak, önceki bölümde ele alındığı gibi, farklı iş ihtiyaçları gerektiren başka sistem mimarileri de mevcut. 

Seçenekler aşağıdaki şekildedir: 
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Şekil 5 Sistem Mimarisi için Diğer Opsiyonlar 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

 

Merkezileşme derecesi yine iş gereksinimlerine bağlı; BOTAŞ TSO'da olduğu gibi, tamamen entegre bir 

SCADA, geniş bir şebekeye ve çok sayıda izleme ve kontrol hizmetine sahip bir TSO için çok yararlıdır. 

Tamamen entegre bir SCADA ortamında, kullanıcı, ekranda doğrudan bulunabilen gerekli tüm bilgileri ve 

güçlü görselleştirmeleri içeren bir çözüm içerisinde çalışmanın avantajına sahiptir. Sınırlı kontrol 

mekanizmalarına sahip küçük bir TSO, muhtemelen, varlık statüsünde sınırlı değişiklikler, sınırlı kontrol 

mekanizmaları ve analitiklerin sınırlı kullanımı ile merkezi olmayan bir SCADA çözümü ile çalışacaktır. 

Şebeke nispeten basitse (örneğin, az sayıda boru hattı), tam entegre SCADA'da sunulan güçlü görsel 

sunumlar pek de yararlı değildir. Genel olarak, SCADA alımından önce, tasarım, satın alımı destekleyecek 

şekilde yerine getirilir. 

Doğal olarak, SCADA satıcıları kendi tasarımlarına sahiptir; Dolayısıyla merkezileşme derecesi, RfP 

aşamasındaki SCADA satıcılarının seçiminden önce tartışılması gereken bir soru olarak kalır. BOTAŞ TSO, 

satıcı hakkında bir süre önce bir karar aldı ve uygulama tamamlanmak üzere. Danışman, yalnızca farklı 

seçenekleri göstermek için farklı tasarım seçeneklerini ortaya koymuştur. 
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3. HEDEF SCADA TASARIMI VE BİLEŞEN ENTEGRASYONU 

3.1. Mevcut SCADA Çözüm Mimarisi 

BOTAŞ tarafından seçilmiş tedarikçi olan Siemens, bir seneyi aşkın “SCADA Sisteminin Yenilenmesi ve 

Yedeklenmesi Projesi”ni yürütmektedir; projenin 2017 senesi içerisinde tamamlanarak bakım ve denetim 

periyodunun başlatılması beklenmektedir. 

Doğal gaz kontrol odası için Siemens ürünlerinin genel görünümü aşağıda verilmiştir: 

Şekil 6 Siemens Doğal Gaz SCADA’sı ve Diğer Bileşenlerinin Görünümü 

 

Kaynak: Accenture Analizi, Takım Analizi 

Yukarıdaki tasarıma istinaden, şeklin alt kısmından üstüne doğru ilerlenirse: 

 Uzak Terminal Üniteleri (“RTU”) ve alt istasyonlar ile iletişim, ICCP ve IFS türü iletişim protokolleri 

üzerinden gerçekleşmektedir. Görev 1 – İhtiyaç Analizi Raporu’nda bahsedildiği üzere BOTAŞ 

özelinde saha ile iletişim, DNP 3 protokolleri üzerinden gerçekleşecektir, 

 SCADA, arayüzü (“UI”) ve saha iletişimi doğal gaz kontrol odası içerisinde “Spectrum Power High 

Speed Bus” tarafından korunmaktadır; yani doğal gaz kontrol odasının geri kalanı ile iletişim ve veri 

akışı bu entegrasyon aracı üzerinden gerçekleşmektedir, 

 Geçmiş veri saklayıcı (“Historian”), doküman yönetimi, arıza yönetimi, kontrat yönetimi, simülasyon 

yazılımı ve BOTAŞ’ın özelinde olduğu gibi mevcut ise SCADA içerisindeki çok kısa vadeli talep 

tahmin aracı da ürünün içerisinde yer almaktadır, 

 Şekil 4’te yer aldığı üzere ikincil kademede “Kurumsal Servis Aracı” adındaki araç, doğal gaz 

kontrol odasının dışındaki CBS, Talep Tahmin ve ERP gibi araçlar ile entegrasyonu sağlamaktadır. 

İletişim güvenliği SCADA ve dış alanlar ile bu iki entegrasyon aracı üzerinden sağlanmaktadır, 

 Enerji yönetimi, sosyal medya, vb. bulut sistemler üzerinde koşan analitik platformlardan, şu anda 

BOTAŞ’ın gündeminde olmasa dahi gelecekte fayda sağlanabilir, 

 Beklenildiği ve 2.2. kısımda tartışıldığı üzere mevcut BOTAŞ SCADA tasarımı, doğal gaz kontrol 

merkezi tasarımına ilişkin tümüyle entegre bir yapı sunmaktadır. 

SCADA içerisindeki farklı alanlar, aşağıdaki şekilde irdelenmiştir: 
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Şekil 7 SCADA İçerisindeki Farklı Alanlar 

 

Kaynak: Accenture Analizi, Takım Analizi 

SCADA'nın temel işlevleri, endüstriyel müşterilerin, enerji santrallerinin, şehir kapılarının vb. bulunan 

RTU'lar ve teknik ekipmanlar (örn. Gaz kromotografları) yoluyla iletişim protokolleri üzerinden SCADA'ya 

akan saha verilerini, Historian, Döküman Yönetimi yoluyla tarihsel verilerin tutulmasına izin vermektir. Arıza 

Yönetimi, Varlık Yönetiminde tahmini kesinti yönetimini kullanırken kesintileri izler ve buna göre alarmları 

tetikler. Simülasyon, mevcut durum hesaplamaları ve gelecekteki durum tahminleri için kullanılırken, 

SCADA dahili talep tahmini, 2 haftalık öngörme tahminlerini gerçekleştirir. Görev 1 - İhtiyaç Analizi 

Raporunda belirtildiği gibi, bu işlevsellik Simülasyon aracı ve / veya kontrol odasının dışındaki daha gelişmiş 

Talep Tahmini araçları ile değiştirilebilir. 

Kontrol odası içerisindeki ve dışındaki SCADA modüllerinin entegrasyonları bir sonraki kısımda 

tartışılmaktadır. SCADA sistemine atıf yapıldığında SCADA’nın tüm temel özellikleri (Historian, UI, EMS) 

anlaşılmalıdır. 

3.2. Hedef SCADA Tasarımı için SCADA Modülleri ile 

Bileşenlerinin Entegrasyonu 

3.2.1. Öncelikli CBS Entegrasyonları 

CBS; veri üretimi, hücre-vektör dönüşümü, adres bilgilerinin saklanması, yakınlık analizi, topolojik analiz ve 

varlık verilerinin görselleştirilmesini  gerçekleştirebilir. CBS’nin dinamik değil, statik varlık verisinin sahibi 

olduğunu anlamak önemlidir. Dinamik veri yani akışlar, Simülasyon aracında saklanmaktadır. 

CBS ile kontrol odası içi ve dışındaki SCADA modüllerine dair entegrasyon önerileri şöyledir: 

Şekil 8 Önerilen CBS Entegasyonları 

 

Kaynak: Takım Analizi 
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Görev 1 – İhtiyaç Analizi Raporu ile ilgili çalıştayda tartışıldığı üzere bu entegrasyonların faydaları şöyledir: 

 CBS ve Kurumsal Varlık Yönetimi (“EAM”): Bu, CBS'de ve Kurumsal Varlık Yönetimi ("EAM") 

yazılımında tanımlanan varlıkların tam yaşam döngüsü (tasarım, yapım, devreye alma, işletme, 

bakım, sökme ve yenileme) için tüm varlıkları kontrol etmeyi sağlar. Ayrıca, varlıkların güvenliği, 

izlenmesi vb. konularda zorunlu mevzuatla tam uyumlu olmasına izin verir. Yapılan şebeke 

verilerini, finansal verilerle projeler ve yatırımlar için birleştirmek, BOTAŞ için tarife önermelerini 

haklı kılabilir. 

EAM ile ERP, İşgücü Yönetimi, Mobil ve Ağ Planlama’nın entegerasyonu şunları mümkün 

kılacaktır: 

o Bakım Planlama ve Programlama, 

o Satınalma ve Yedek Parça Yönetimi, 

o İş Emri Yönetimi, 

o Varlık Güvenilirlik Yönetimi, 

o Arıza Simülasyonları, 

o Diğer Varlıklar ile İlgili Raporlamalar, ile 

o Ağ Planlama (eğer farklı bir araç kullanılıyorsa). 

 CBS ve Arıza Yönetimi: Statik verinin görselleştirilmesi sonucu varlıklar üzerindeki arızalar tespit 

edilerek daha hızlı giderilebilir; böylelikle Sistem Ortalama Kesinti Süresi Endeksi (“SAIDI”) ve 

Sistem Ortalama Kesinti Frekansı Endeksi (“SAIFI”) gibi Temel Performans Göstergeleri (“TPG”) 

iyileştirilebilir. 

Aşağıdaki şekil CBS entegrasyonları ile ulaşılan TPG iyileştirmelerini özetlemektedir: 

Şekil 9 CBS Entegrasyonuları ile Ulaşılan TPG İyileştirmeleri 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

 CBS ve İşgücü Yönetimi, Mobil: CBS verilerine ve kesinti yerini değerlendirerek, bölgeye yakın 

çalışanları olay yerine hızlı bir şekilde gönderilebilir. IP telefonları, tabletleri vb. Ile daha fazla mobil 

entegrasyon, kalite ve hızı artırır. 

 CBS ve Döküman Yönetimi: Belgeler, CBS varlıklarıyla bağlantılıdır, böylece inşaat, inşaat 

malzemeleri, işletme el kitapları ve diğer teknik dokümanlar bulunabilir. 
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3.2.2. SCADA ve Simülasyon Entegrasyonu 

Görev 1 – İhtiyaç Analizi Raporunda anlatıldığı gibi, simülasyon araçları, şebekedeki sensörleri bulunmayan 

yerlerde şebeke davranışını taklit eder; çünkü her noktaya sensör koymak uygun değildir, dolayısıyla 

şebekedeki siyah noktaları kapsar. Ayrıca, simulasyon sonucu üretilen senaryolar, şebekenin mevcut ve 

gelecekteki durumları hakkında bilgi edinmek için yürütülebilir. 

Durum tahmini ve simülasyon, SCADA sistemine henüz tam olarak entegre edilmemiş belirli bir yazılım 

gerektirir. Şebekenin herhangi bir noktası için bilgi almak için SCADA'dan Simülasyon aracına girdi 

sağlanacaktır; dolayısıyla ikisi bütünleşecektir. Çoğunlukla siber güvenlik nedenleriyle veri akışı manuel 

yapılır; yani otomatik veri akışı olmaz, ancak veriler gerektiğinde SCADA'dan Simülasyon aracına 

gönderilir. 

SCADA - Simülasyon Entegrasyonu sonucunda Girdi-Çıktı ilişkisi aşağıdaki gibidir: 

Tablo 1 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 

 

Diğer önerilen entegrasyonlar şöyledir: 

Şekil 10 Diğer Önerilen Simülasyon Aracı Entegrasyonları 

 

Kaynak: Takım Analizi 
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Bu entegrasyonların sağladığı kazanımlar şöyledir: 

 Simülasyon ve Arıza Yönetimi: Bu entegrasyon, görevlilerin kritik durumları öngörmesine 

yardımcı olması ve şebeke durumunu öngörmede yardımcı olur. Görevli, kararlarını Simülasyon 

senaryoları yoluyla destekleyecektir. 

 Simülasyon ve Kontrat Yönetimi: Simülasyon sonuçları mevcut sözleşmeleri de dikkate alacaktır. 

Bu, miktar bilidirmi, tahsisat ve teyit günlük operasyonları yerine uzun vadeli sözleşmeler için 

özellikle önemlidir. 

 Simülasyon ve EAM: Simülasyon stratejik planlama için teorik senaryolar için kullanılabilir. 

Tasarım ve test değişiklikleri, ağdaki mevcut varlıklara uygulanabilir. 

3.2.3. Öncelikli Talep Tahmin Aracı Entegrasyonları 

Talep tahmini, tahmini zaman çizelgesine göre kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki bölüme ayrılır. Bu 

nedenle, aşağıda açıklandığı gibi, her iki parça için de farklı entegrasyon düşünülmelidir. 

Talep Tahmini ve SCADA modülleri için entegrasyon önerileri aşağıdaki şekildedir: 

Şekil 11 Önerilen Talep Tahmin Aracı Entegrasyonları 

 

Kaynak: Takım Analizi 

Talep Tahmini Aracının piyasa katılımcıları tarafından girilen miktar bildirimlerini alması için kısa vadeli 

talep tahmini, EBT ile entegre hale getirilecektir. Bu, Gaz Kontrol Müdürlüğünün, gerçek zamana dayalı 

tahminleri ile miktar bildirimleri / yeniden miktar bildirimlerini takip etmesini, şebeke stoğu hesaplamaları 

düzenlemesini ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin operasyonel olarak yönetmesini sağlar. Talep 

tahmininin sonucuna göre, miktar bildirimi girenlere onay gönderilebilir. 

Entegrasyon tarafından etkilenen diğer işlemler şu şekildedir: 

Tablo 2 EBT – Talep Tahmin Aracı Entegrasyonu ile Yönetilecek Süreçler (İngilizce) 

Süreç Tanım 

Tabular Trends A clear overview of nominations, confirmations, deviations 
during a (gas) day 

Swap Management Agreement between multiple neighbouring network operators for 
the diversion of certain amounts of gas from one entry/exit point 
to another 

Operational Balancing Agreements Agreement between two (neighbouring) network operators to 
settle operational differences between confirmed values and the 
actual realised values 

Third-Party Support Extensions for specific custom needs (e.g. storage orders, 
trader interfaces, etc.) 

Kaynak: Takım Analizi 
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EBT, Faturalama, Teminat Yönetimi, Mutabakat vb. gibi gerekli arka ofis uygulamalarının yürütülmesini 

sağlamak için ERP ve Faturalandırma sistemleri ile daha da entegre olmaktadır. Dahası, Talep Tahmin 

Aracı, manuel veri akışının önlenmesi için bazı Web Servis uygulamaları üzerinden Hava durumu hizmetleri 

ile de entegre edilebilir. 

Uzun vadeli talep tahmini için ayrı bir araç olması durumunda, EAM ve Şebeke Planlama araçlarıyla 

entegrasyonu sağlanacaktır. Çoğu durumda, mevcut talep tahmin araçları, 15 yıla kadar öngörüler sunacak 

kadar gelişmiştir. Bu nedenle, CBS, EAM ve Talep Tahmininin çıktısına göre, varlık risklerini önceliklendirir 

ve ihtiyaçlar optimize edilmiş bir yatırım planıyla koordine edilir. Süreç aşağıdaki gibi görselleştirilmiştir: 

Şekil 12 Örnek Varlık Yatırım Planlama Süreci (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

Yukarıdaki şekil, işin türüne (sermaye, bakım vb.) ve kaynağına (pazar katılımcıları, hükümetler arası 

anlaşmalar vb.) göre değişebilen iş, boru hattı yatırım stratejisine ve planlamaya, maliyetlerine, kaynaklara 

ve takvime göre filtrelenir. Öncelikli yatırımlar, yıllık planların bir parçası olarak planlanır ve buna göre 

gözden geçirilir / güncellenir. İş yürütüldükten sonra, yatırımlar hala ömürleri boyunca performansları için 

izlenmektedir. Bu entegrasyonun başlıca faydaları şunlar: 

 Sermaye harcamaları, hedeflenen yatırımlar vasıtasıyla% 5 ila% 10 oranında azaltılır, 

 Sermayenin önceliklendirilmesi ve işletme / bakım OPEX harcamalarının daha da azaltılması, 

 Yıllık harcamalarda, dolayısıyla tarifelerde değişkenlik önlenir, 

 Yıllık planlar yıldırım düşürme noktalarını ve zorlukları ortaya çıkarmak için her yıl gözden geçirilir, 

 Bütçeleme, tarihi kaynak harcamalarını değil, gerçek varlık ihtiyaçlarına bakarak yapılır. 
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3.3. RTU’lar Üzerinden Sahada Veri Transferi 

Danışman RTU tasarımı hakkında Siemens SCADA Yenileme ve Yedekleme Projesi'nden bilgi toplamıştır. 

Proje, fiber optik halka topolojileri ile dört çeşit WAN bağlantısı içerir. Bu bağlantılar vanalardan, RMS 

istasyonlarından, BOTAŞ Genel Müdürlüğüne, bölge müdürlüklerine ve Yapracık Tesislerine yapılan veri 

transferini karşılar. Halkalar ayrı E1 bağlantıları vasıtasıyla bağlanır. Sabit hat yoksa, yedekleme amacıyla 

3G tabanlı özel APN bağlantıları kullanılır. Halkalardan biri için örnek bir bağlantı şeması aşağıda verilmiştir: 

Şekil 13 RTU Halkaları için Örnek Bağlantı Grafiği 

 

Kaynak: BOTAŞ, Siemens 

 

Uzaktan izleme, çift yönlü verilere izin verir; bu, merkezi izleme yeri (ör: SCADA), kontrol bilgileri, ekipmanın 

kontrol edilebildiği ve izleneceği siteye geri gönderebileceği anlamına gelir. vana kapatma uygulamaları 

buna bir örnektir. Dahası, önceki bölümlerde açıklandığı gibi, RTU'lar, ekipman durumu bilgilerini 

gönderdikçe varlık izleme sistemi sahadan başlar; kıyaslama ve enerji optimizasyonu için RTU verisinin 

sürekli ölçülmesi kullanılabilir. Arızalar nedeniyle acil durum kapama riski, planlanan servis aralıkları ile 

ortadan kaldırılabilir. 

Senkron Dijital Hiyerarşi ("SDH") ekipmanları vanalar, istasyonlar, RMS ve kompresör istasyonlarında 

RTU'lar ile birlikte bulunur. SDH ekipmanı, yüksek hızlı iletişim imkanı sağlar. SDH ve RTU'lar Ethernet 

veya E1 bağlantıları ile bağlanırken, SDH ekipmanları fiber optik kablolar vasıtasıyla birbirine bağlanır. 

Radyo ekipmanları 10'dan fazla lokasyonda bulunmaktadır. Sahadan Ethernet veya E1 bağlantılarıyla 

alınan SCADA verileri fiber optik kablolarla BOTAŞ Yapracık Tesisleri SCADA kontrol merkezine SDH 

ekipmanı üzerinden aktarılmaktadır. 

Sahada SDH sistemlerini yönetmek için Ağ Yöneticisi (NM, 1353 NM Release 7.4.5), Bölgesel Şebeke 

Yöneticisi (RM, 1354RM Sürüm 7.4.9 - NR7) ve Optik Yönetim Sistemi (OMS Release 11.2.8) sistemleri 

bulunmaktadır. Sahadaki tüm SDH ekipmanı için; ağ yönetimi sistemi üzerinden denetim, alarm saptama, 

performans izleme, trafik kompozisyonu ve kontrolü gibi operasyonlar yürütülür. Ağ Yönetim Sistemleri, 

yaklaşık 250 ekipmanı denetler. 

NM ve RM sistemleri şu anda aşamalı halde kaldırılmaktadır. Mevcut Optik Yönetim Sisteminin kapasitesini 

göz önüne alarak, NM ve RM üzerinde çalışan tüm cihazların bu sisteme aktarılması planlanmaktadır. 
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Aşağıdaki şekilde SDH ekipmanları F / O prizleri vasıtasıyla bağlanırken, SDH ve RTU'lar Ethernet ile 

bağlanmaktadır: 

Şekil 14 SDH Bağlantılarının Gösterimi 

 

Kaynak: BOTAŞ, Siemens 

Yeni RTU kurulumları ve iletişim protokolü güncellemeleri açısından SCADA Yenileme ve Yedekleme 

Projesi ile ilgili yapılan iş, yedek RTU'lar arasındaki tartışmalara ilişkin Görev 1 - İhtiyaç Analizi Raporunda 

bahsedildi. Sahadaki ACE3600 RTU'ların mevcut seti, DNP 3 protokolleri üzerinden iletişim kurar ve 

fazlalığı gidermek için fiber optik bağlantılar, geniş bant IP, Ethernet ve diğer iletişim teknolojileri üzerinden 

veri iletebilir. Bu olay aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: 
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Şekil 15 RTU tarafından Merkezi Gözlem Lokasyonuna Aktarılan Verinin Gösterimi (İngilizce) 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

 

Mevcut RTU-SCADA iletişimi basittir, çünkü seri veya IP tabanlıdır ve trafik akışı son derece yönetilebilir 

ve kontrol altındadır. Güvenlik açısından, RTU'lar şifrelenir ve yerleşik saldırı tespit sistemi ile dahili güvenlik 

duvarlarına sahiptir. 

Sahadan alınan bilgiler, akış ölçümleri, basınç ve RTU için fiziksel durum bilgilerini içerir. Alınan veri seti 

BOTAŞ işlemleri için tatminkar olsa da, bu veriler Görev 1 – İhtiyaç Analizi Raporu'nda açıklandığı gibi, 

şebekenin kör noktalarını kapsayacak şekilde bir simülasyon aracı ile iyi yorumlanmalıdır. 

BOTAŞ'tan edinilen bilgiye göre, BOTAŞ şebekesindeki RTU'lar maksimumda 20 Mb'lik bir WAN bağlantı 

kapasitesi üzerinden 1 kb / s bilgi aktarmaktadır; bu da aktarılan bilgi hacminin iyi bir aralıkta olduğunu 

ortaya koyuyor. Ayrıca, bu tür RTU'lar 100 MB'a kadar geniş bant hızlarında iletim kapasitesine sahiptir; 

1kb / s bilgi aktarımı da kolayca gerçekleştirilmektedir. Raporlama amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile 

iletişim kurmak için STM-1 kapasitesi 155.520 Mbit / s ve STM-4: 622.080 Mbit / s'dir. Şebekedeki RTU'ların 

sayısını göz önüne alarak, veri merkezinde yaklaşık 25,228 Gb'lık bir veri toplanacak ve bu da veri merkezi 

tasarımı içinde yer alabilecek düşük bir hacim olacaktır. 

3.3.1. RTU / Alt İstasyon-SCADA Haberleşmesi için Siber 

Güvenlik Tasarımı 

RTU ve alt istasyon bağlantı güvenliği, BOTAŞ'ta veri bütünlüğünün ve daha geniş veri güvenliği 

mimarisinin temel bileşenlerinden biridir. Başka bir deyişle, SCADA güvenlik mimarisinin son noktalarını 

temsil eden veri güvenliği sahadaki RTU'lar ve alt istasyon merkezleri ile başlar ve bu ekipmanın fiziksel ve 

siber güvenlik açısından iyi işleyen bir doğal gaz ticaret merkezi için kritik önem taşır. 

Danışman, sahadaki mevcut güvenlik konusundaki durumla ilgili şu sonuca varmıştır: 

 Motorola ACE 3600 RTU'ların güvenlik özellikleri şebeke çevresinde eşit derecede 

bulunmamaktadır. RTU / Trafo Merkezi-SCADA iletişimi şebeke boyunca şifrelenmez, 

 İletişim, seridir (diğer bir deyişle RTU'ların bazıları Modbus-Seri RS-232/422 / 485'tir) ve bazı 

RTU'lar IP (TCP) tabanlı bağlantılara sahiptir, 

 RTU-SCADA iletişimi bir siber güvenlik açıdan yapılandırılmamıştır. 
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Dikkate değer olarak, alt istasyon merkezi-SCADA iletişimi için iki tür güvenlik tasarımı bulunmaktadır: 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir: 

Figure 16 RTU / Alt İstasyon-SCADA İletişimi için Güvenlik Tasarım Seçenekleri 

 

 

Source: Team Analysis 

Yukarıdaki şekildeki notlar şu şekilde açıklanmaktadır: 

 BOTAŞ 'ın bulunduğu gibi bir ortamda, RTU'lar hem seri hem de TCP tabanlı iletişim sağlayabilir. 

Fiziksel olarak mümkünse, tüm iletişim kutusunu TCP tabanlı olarak dönüştürmek için bir Seri / 

TCP dönüştürücü kullanılır, 

 Her iki tasarımda da, ağ şifreleme, veriler hem veriler RTU / alt istasyon merkezinden ayrılırdığında 

hem de SCADA sunucusuna girdiğinde etkinleştirilir, 

 Güvenlik Geçidi, dağıtılmış tasarımda olduğu gibi her bir RTU / alt istasyonundan önce veya 

merkezi tasarımdaki gibi sadece SCADA sunucusundan önce yerleştirilir, 

 Ağ şifreleme, Güvenlik Ağ Geçidi ve Seri / TCP Dönüştürücüsü, tüm RTU'lar / Alt İstasyonların 

önüne yerleştirilir. (RM-A, RM-B İstasyonları, Kompresörler vb.) nüne yerleştirilir. 

Motorola ACE 3600 RTU'ların özellikleri incelendiğinde, RTU'ların erişim kontrolü, dahili güvenlik duvarları, 

saldırı tespit sistemleri, şifreleme özellikleri ve diğer siber güvenlik standartlarına sahip olduğu gözden 

geçirilmiştir. Ancak BOTAŞ'ın mevut durumda, tüm özelliklerin etkinleştirilmediği görülmüştür. 

Danışmanın RTU / Alt İstasyon iyileştirme önerileri - SCADA güvenliği şu şekildedir: 

 SCADA-RTU konfigürasyonunda TLS / SSL seçenekleri etkinleştirilmelidir, 

 TCP tabanlı RTU'lar için RTU Güvenlik Duvarı Modbus (502) portundan başka hiçbir erişim izni 

verilmemelidir, 

 BOTAŞ için erişim kontrol politikaları hazırlanmalı ve buna göre personele erişim yetkisi 

verilmelidir, 

 Kural setleri, normal çalışmayı sürdürmek için operasyonel mantıkla eşleşecek şekilde 

tanımlanmalıdır, 
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 Motorola ACE 3600 en iyi uygulamaları takip etmelidir; yani, RTU'lar için siber güvenlik özellikleri 

şebekedeki tüm RTU'lar ve alt istasyon merkezleri için etkinleştirilmelidir, 

 Güvenlik Geçişi, dağıtılmış tasarım gibi RTU'ların önüne konumlandırılmalıdır, 

 Seri tabanlı RTU'lar fiziksel olarak mümkünse TCP'ye dayalı RTU'lara dönüştürülmelidir. Değilse, 

yukarıda gösterildiği gibi bir Seri-TCP dönüştürücü kullanılmalıdır, 

 Eğer ilave güvenlik isteniyorsa, veriler dahili ve harici şebekeler arasındaki trafiği izlemek ve 

işlemek için SCADA sunucusuna veri aktarılmadan önce RTU / Alt istasyonlar ile LAN / WAN 

şebekesi arasında ek bir donanım çözümü yerleştirilmelidir. 

Buna ek olarak, akıllı şebekeler ile ilgili olarak Uluslararası Elektroteknik Komisyonu ("IEC") tarafından 

100'den fazla standart tanımlanmıştır. Danışman, BOTAŞ'ın kilit standartları gözden geçirmesini ve onları 

kabul etme istekliliğinin değerlendirmesini öneriyor. Danışman, asgari olarak, acil olarak aşağıdaki temel 

standartların yerine getirildiğini düşünmektedir: 

 Ortak Bilgi Modeli: IEC 61968 - Ortak Bilgi Modeli Dağıtım Yönetimi ve IEC 61970 - Ortak Bilgi 

Modeli Enerjisi. Bu standartlar BOTAŞ'ın şebeke modellemesi ve iletişimi için ortak bir kelime 

haznesi ve temel ontoloji tanımlamasını sağlayacaktır, 

 Siber Güvenlik: IEC 62351 - Güç Sistemi Kontrol İşlemleri için Bilgi Güvenliği. İletişim ağı ve 

sistem güvenliği sorunları, TCP / IP profilleri ve ICCP ve alt istasyon otomasyonu ve koruması için 

güvenlik gibi sistem yönetimi ve bilgi alış verişi için güvenlik gereksinimleri bu standartla ilgilenir. 

Ayrıca, Kuzey Amerika Elektrik Güvenilirliği Şirketi ("NERC"), elektrik şebekesinin güvenilir 

çalışması için gerekli varlıkların siber güvenlik için en iyi uygulamalarını ele almaktadır. Gaz 

şebekesi için de benzerlikten bahsedilebilir, 

 Alt İstasyon Otomasyonu: IEC 61850 - Trafo Merkezindeki İletişim Ağları ve Sistemleri. Bu, alt 

istasyon merkezleri, açık ve birlikte çalışabilir sistemler ve mimarilerdeki iletişim için küresel 

standardı temsil eder, 

 SCADA Şebekesi: IEC 60870 (-5-101 / 104) - İletim protokolleri, IEC 60870-6 (ICCP, TASE.2) – 

İç Kontrol Merkezi İletişim Protokolü. SCADA şebekesi için dahili ve harici şebekeler için iletişim 

protokolleri tanımlanmıştır. 

3.3.2. RTU'lar / Santraller için Fiziksel Güvenlik Önlemleri 

BOTAŞ veri merkezi için fiziksel önlemler Danışman’ın Görev 1 - İhtiyaç Değerlendirme Raporunda 

tartışılmıştır. Bir hatırlatma olarak, kilit tedbirler şunlardı: 

 Fiziksel Güvenlik: Güncel veri odalarına giriş izsiz ve herkese açık olduğundan, biyometrik 

önlemler alınacaktır. Erişim kontrol cihazı, CCTV, interkom, hırsız alarmları ve kameralar gibi veri 

merkezi için izleme temel unsurları etkinleştirilecektir, 

 Yangın Ölçümleri: Yangın söndürme kontrol paneli, duman algılama, yangın söndürme sistemleri 

gibi anahtar unsurlar monte edilecektir, 

 Sertifikasyon ve Standartlar: Fiziksel güvenlik ve yangın önleme ile ilgili olarak, BICSI, Uptime 

Institute gibi genel kabul görmüş standartlara uyulur ve belgelendirilir. 

RTU'ların ve alt istasyon merkezlerinin fiziksel güvenliği için, yani RTU dolapları ve alt istasyon binaları için, 

Danışman tarafından aşağıdakiler önerilmektedir: 

 RTU'lar gibi kontrol merkezlerinin ve alt istasyolar / saha ekipmanlarının fiziksel güvenliğini 

sağlamak için entegre bir Güvenlik Operasyon Merkezi kurulmalıdır. Bir Güvenlik İşlem Merkezi, 

olayları, alarmları, bakım ve şebeke operasyonlarını toplar ve izler. Ekipman ve sistemlerin fiziksel 

güvenliği böyle bir merkez aracılığıyla izler. Operasyonlara yönelik tehditler, sistemlerin 

hassasiyetlerine karşı değerlendirilir ve yeterince raporlanır. 09.05.2017 tarihinde yapılan 
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toplantıda, ETKB'nin bağlı tüm kurumlar için böyle bir seçeneği zaten düşünmekte olduğu gerçeği 

ortaya çıkmıştır. 

 Alt İstasyon / RTU fiziksel saldırı kullanım durumları oluşturulacaktır. Bu, trafo merkezlerinde 

bulunan sistemleri ve cihazları tanımlamak ve ardından saldırı senaryoları üretmek yoluyla başlar. 

Saldırı senaryoları, kullanım durumu senaryolarıyla ayrıntılı olarak genişletilir; alarmlar ve cihaz 

günlükleri, kullanım durumunun benzetimini kullanarak etkinleştirilir. Alınan dersler ve iyileştirme 

noktaları eyleme dönüştürülür. Böyle bir kullanım durumu aşağıda verilmiştir: 

Şekil 17 Alt İstasyonlar için Fiziksel Güvenlik Kullanım Durum Örneği 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 Aşağıdaki fiziksel güvenlik cihazları kurulacaktır: Video Gözetimi - Kamera (IP veya Analog CCTV), 

Termal Kamera, Kart Okuyucu ve / veya Biyometrik Erişim, Kabin Girişi Alarmı ve Genel Yapı 

Alarmı. Tüm görüntüler ve videolar referans olarak bir sunucu tarafından desteklenen bir Fiziksel 

Erişim Kontrol Sisteminde birleştirilecektir. 

Şekil 18 Örnek Kabine Video Gözetim Sistemi Fotoğrafları 

 

Kaynak: EPRI, Honeywell 

 Yeterli ağ altyapısı kurulacaktır. İdeal olarak, Alan Alanı Ağı, Alt İstasyon Yerel Alan Ağı ve Alt 

İstasyon Geniş Alan Ağı, yukarıda tartışılan siber güvenlik önlemleri yoluyla birbirlerine güvenli bir 

şekilde bağlanacaktır. Bu, tüm RTÜ'ler için değil, kritik trafo merkezleri için geçerli olabilir 
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4. SONUÇ 

Bu raporda ele alınan konulardan aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir: 

 

 BOTAŞ TSO'nun yetkinlik modeli, alt yeteneklere indirgemek için oluşturulmalıdır; ve işletme 

modeli, organizasyonu ve süreçleri bunun dışına itilir. IT / OT çözüm mimarisi ve SCADA tasarımı, 

sistemleri ve araçları kuruluşla hizalamak için yetenek modeli doğrultusunda iş / pazar ihtiayçlarını 

karşılamalıdır. 

 Merkezileşme derecesine göre farklı SCADA tasarımları vardır. BOTAŞ TSO'da olduğu gibi, 

tamamen entegre SCADA, karmaşık bir ağa ve çok sayıda izleme ve kontrol hizmetine sahip bir 

TSO için çok yararlıdır. 

 SCADA satıcılarının ürünleri kendi tasarımlarına sahiptir; dolayısıyla merkezileşme derecesi, RfP 

aşamasındaki SCADA satıcılarının seçiminden önce tartışılması gereken bir soru olarak kalır. 

BOTAŞ TSO, satıcı hakkında uzun süre önce bir karar almıştır ve uygulama tamamlanmak 

üzeredir. 

 Anahtar SCADA ve Modül Entegrasyonları: 

o CBS'de ve Kurumsal Varlık Yönetimi ("EAM") yazılımında tanımlanan varlıkların tam 

yaşam döngüsü (tasarım, yapım, devreye alma, işletme, bakım, sökme ve yenileme) için 

tüm varlıkları kontrol etmeyi sağlar, 

o CBS ve Arıza Yönetimi statik verileri görselleştirmek; bu nedenle kesintiler varlık verisi 

üzerinde algılanabilir ve kesintiler hızla kaldırılabilir, bu da Anahtar Performans 

Göstergelerini arttırabilir, 

o CBS ve İşgücü Yönetimi, Mobil olay yerinde ekipleri hızla gönderir, 

o CBS ve Döküman Yönetimi inşaat işlerini, işletme el kitapları ve diğer teknik 

dokümantasyonların yerini belirler 

o Simulasyon ve Arıza Yönetimi görevlilerin kritik durumlarda hareket etmesine yardımcı 

olur ve bu gibi durumlarda şebeke durumu izler, 

o Simulasyon ve Sözleşme Yönetimi mevcut uzun dönemli sözleşmeleri göz önünde 

bulundurur, 

o Simulasyon ve EAM stratejik planlama için teori senaryoları tasarlar, 

o Uzun Vadeli Talep Tahmin ve EAM, 15 yıla kadar tahminleri sağlamak ve varlık risklerini 

ön plana çıkarmak için CBS, EAM ve Talep Tahmini çıktılarını koordine etmek için optimize 

edilmiş bir yatırım planı ihtiyacını karşılar. 

 

 Son olarak, BOTAŞ şebekesinde, sahadan alınan bilgiler, en yoğun zamanda 20 Mb'lik bir WAN 

bağlantı kapasitesi üzerinden 1 kb / s'lik bir bilgiye ulaşmaktadır; bu, aktarılan bilgi hacminin çok iyi 

bir aralık içerisinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca raporlama amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü 

ile iletişim, STM-1 kapasitesi 155.520 Mbit / s ve STM-4: 622.080 Mbit / s arasında bağlantılar 

kullanılmaktadır. Şebekedeki RTU'ların sayısını göz önüne alarak, veri merkezi tasarımı içinde yer 

alabilecek düşük bir veri hacmi toplanacak. RTU / Alt Şebeke Merkezinin fiziksel ve siber güvenlik 

için öneri tedbirleri - SCADA iletişimi, ağ yükseltmeleri ile ilgili olarak dikkate alınacaktır.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
  


