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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. TARİHÇE VE İŞİN KAPSAMI  

Accenture (“Danışman”), Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (“ETKB”) aşağıda yer 

verilen kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait “BOTAŞ SCADA 

Sisteminin Değerlendirilmesi ve Tasarımına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri”ni (“Proje”) sunmak adına 

seçilmiştir. Proje 14 Kasım 2016 tarihinde kontrat imzlanarak başlamış ve işbu Nihai Raporun, 23 Ağustos 

2017 tarihinde sunulmasıyla tamamlanmıştır.  

Bu çalışma ile aşağıdaki sonuçların elde edilmesi hedeflenmiştir:  

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

önemini tespit etmek,  

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

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

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

etmek,  

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

tasarlanması,  

 İhtiyaç analizinin ve SCADA sistemi ile doğal gaz kontrol araç / ekipmanları için ilgili yazılım ve 

donanım için teknik şartnamelerin hazırlanması,  

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

modelleme programları dikkate alınarak tasarımı, ve  

 SCADA sisteminin ve kurulacak kontrol merkezlerinin etkin çalışması adına oluşturulacak 

organizasyon yapısı için tekliflerin alınmasıdır.  

Danışman projeyi Teknik Şartnameye uygun olarak 3 ana görev altında tamamlamıştır:  

 Görev 1 – İhtiyaç Analizi 

 Görev 2 – BOTAŞ SCADA ve Doğal Gaz Kontrol Sisteminin Tasarımı 

 Görev 3 – Teknik Gereksinimler ve Piyasa Araştırması Dokümanları 

Bahsi geçen tüm görevlerde Bakanlığın amaçları ve politikaları göz önünde bulundurarak tamamlamıştır. 

Görevler ve tamamlanan çıktılar Teknik Şartname’ye uygun olarak aşağıda sunulmuştur: 
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Şekil 1 Teknik Şartnameye Uygun Olarak Tamamlanmış Çıktılar 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 

Yukarıda bahsi geçen çıktılara ilişkin olarak tamamlanma oranları ile teslim tarihlerine aşağıda yer 

verilmiştir.  

Şekil 2 Proje Planı ve Çıktıların Teslim Tarihleri 

 

Kaynak: Takım Analizi 
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2. ÇIKTILAR 

2.1. İhtiyaç Analizi Raporu 

Bu raporun ana amacı, Teknik Şartname’de açıkça belirtildiği üzere,  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”). 

Accenture, BOTAŞ İletim Sistemi İşletmecisi için "SCADA Yenileme ve Yedekleme Projesi" kapsamında 

kurulan Kontrol ve Veri Toplama ("SCADA") sisteminin geliştirilmesi için ihtiyaç analizini gerçekleştirmiştir. 

Danışman, ihtiyaç değerlendirmesini yaparken aşağıdaki toplantıları / çalıştayları gerçekleştirmiş veya 

katılmıştır. Danışman, sözleşme gereği tarafsızlığını koruyarak, satıcılarla / tedarikçilerle görüşmüştür: 

Şekil 3 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.  

Aşağıdaki hususlar, Danışman’ın BOTAŞ için bir dizi toplantı / çalıştaydan sonra değerlendirdiği ve 

derlediği her maddenin özetidir: 

 

 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:  
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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. 

BOTAŞ, ihtiyaç analizi sırasında Ankara Şubesinde yeni Veri Merkezi Oluşturulmasını karar 

vermesine rağmen, Görev 3 Teknik Şartname ve Pazar Araştırma aşamasında kararını değiştirdi. 

Son kararı bir Konteyner Veri Merkezi olmuştur, Görev 3 Teknik Şartname ve Pazar Araştırma 

Raporu’ da buna göre güncellenmiştir. 

 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: 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 4 İhtiyaç Analizi için Özet Tablosu 

 

Kaynak: Takım Analizi 

 

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. 

BOTAŞ, yukarıdaki şekilde yer alan Veri Merkezi kararı değiştirmiştir. Yeni karar bir Konteyner Veri 

Merkezi'nin kurulmasıdır. 

 

2.2. SCADA Sistemi Tasarımı Raporu 

Accenture (“Danışman”), 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 sunmuştur. 

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 
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 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 5 SCADA ve Tamamlayıcı Modüllerinin Örnek Gösterimi 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

 

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: 
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 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: 

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. Anahtar SCADA ve Modül Entegrasyonları: 

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

algılanabilir ve kesintiler hızla kaldırılabilir, bu da Anahtar Performans Göstergelerini arttırabilir, 

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

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

yerini belirler 

 Simulasyon ve Arıza Yönetimi görevlilerin kritik durumlarda hareket etmesine yardımcı olur ve bu 

gibi durumlarda şebeke durumu izler, 

 Simulasyon ve Sözleşme Yönetimi mevcut uzun dönemli sözleşmeleri göz önünde bulundurur, 

 Simulasyon ve EAM stratejik planlama için teori senaryoları tasarlar, 

 Uzun Vadeli 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. 

 

 

2.3. Teknik Şartnameler ve Piyasa Araştırma Raporu 

Accenture, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ve BOTAŞ’ın, AB 2015 IPA programı bir parçası olarak 

“Gaz Şebekesi Altyapılarının İyileştirilmesi” projesi kapsamında tedarik edilecek kalemler için gereken 

özellikler ve bütçe rakamları konusunda karara varmasına yardımcı olmak için aşağıdaki Teknik Şartname 

ve Piyasa Araştırma Raporunu sağlamıştır. 

Aşağıdaki teknik şartname ve ilişikteki piyasa araştırmaları, Görev 1 – İhtiyaç Değerlendirme Raporunun 

sonuçlarına göre aşağıdaki dört ürünler / modülleri içermektedir: 

 Veri Merkezi, 

 Video Konferans Gereci, 

 Coğrafi Bilgi Sistemi (“CBS”) Gereci, ve 

 Talep Tahmin Gereci  

BOTAŞ 4 numaralu şekile göre karar verilenden farklı Veri Merkezi opsiyonunu tercih etmiştir. Yeni karar 

bir Konteyner Veri Merkezini yansıtmakta olup, özellikler de bu doğrultuda güncellenmiştir. Yedek RTU’lara 

ilişkin olarak, BOTAŞ Yedek RTU’ları tutmamayı, onun yerine RMS istasyonlarındaki RTU’ları sunucu 

kişisel bilgisayarları ile ikame etmeyi seçmiştir. BOTAŞ ilgili revizyonlar için Teknik Şartnameleri hazırlamış 

olup, BOTAŞ ihtiyaçlarının gerektirdiği üzere yapılacak ihalede dikkate alınması için sunacaktır. Bu raporda 

belirtilen ürünleri / modülleri, özelikleri ile birlikte temin edip etmeme kararının tamamen ETKB, BOTAŞ 

veya diğer paydaşlara ait olduğu konusunda tereddüt yoktur. Danışman her bölümün başında sorumluluk 

reddi notlarını eklemiş olup, bu notlar teknik şartnamelerin / piyasa araştırma tablolarının ayrılmaz birer 

parçalarıdır.
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Hazırlanan teknik şartnameler ve piyasa araştırmaları, Görev 1 – İhtiyaç Değerlendirme Raporunu esas 

almakta olup, ilgili şartnamelerin hazırlanmasında Danışmana rehberlik etmek üzere BOTAŞ belli kararlar 

vermiştir. BOTAŞ’ın ve sağlayıcıların yorumları dikkate alınmış; fakat Danışman’ın danışmanlık rolü 

nedeniyle her zaman yansıtılmamıştır. Accenture teknik şartnameleri hazırlarken sağlayıcıdan bağımsız 

konumunu muhafaza etmiş olup; konumunda bir değişiklik olması halinde bu raporu ona göre 

güncelleyecektir. Accenture asla bir tedarikçiyi / sağlayıcıyı tercih etmemekte /işaret etmemektedir ve 

aşağıdaki teknik şartnameler sonucundaki bir ihaleye katılmayacaktır. 

Teknik şartnamelere ilişkin detaylı çalışmaya bakılmaksızın, kazanan ve/veya teklif veren sağlayıcılar 

gerekli işe teklif verirken/teslim ederken her zaman kendi tasarımlarını yapmak zorundadır; zira ürün, 

marka, model özellikleri sağlayıcıdan sağlayıcıya farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, sağlayıcıların kendi 

tasarım çalışmaları sonucunda aşağıdaki teknik şartnameler değişebilmektedir. Accenture, sağlayıcı 

çalışmalarından doğan değişikliklerden sorumluluk kabul etmemektedir. 

Sonuç olarak, Danışman, BOTAŞ'ın Danışmana verdiği kararlar doğrultusunda teknik şartnamlere ve pazar 

araştırmalarına yönelik  aşağıdaki maddeleri hazırlamıştır: 

 Veri Merkezi: BOTAŞ, bir Konteyner Veri Merkezine sahip olunması karar vermiştir. Danışman, 

teknik şartnameleri bu karara göre hazırlamıştır.  

 Video Konferans Aracı: BOTAŞ, hem BOTAŞ Genel Merkezi’nde hem de Yapracık Bölge 

Yönetimi’ndeki ihtiyaçlarını karşılamak için bir video konferans aracı temin etme niyetini belirtmiştir. 

Danışman teknik şartnameleri bu karara göre hazırlamıştır. 

 Coğrafi Bilgi Sistemi Aracı: Görev 1 – İhtiyaç Analizi Raporuna göre BOTAŞ’ın CBS aracı daha 

kanıtlanmış ve fonksiyonel bir CBS ile değiştirmeye ihtiyacı olduğu sonucuna varılmıştır. Danışman 

teknik şartnameleri bu karara göre hazırlamıştır. 

 Talep Tahmin Aracı: Görev 1 – İhtiyaç Analizi Raporuna göre BOTAŞ’ın talep tahmini aracı, 

mevcuttan daha fazla fonksiyon sunan, çok kısa vadeli bir talep tahmini gereciyle değiştirmesi 

gerektiği sonucuna varılmıştır. Danışman teknik şartnameleri bu karara göre hazırlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 
 

3. SONUÇ  

Rapor’un giriş kısmında da belirtildiği üzere, bu çalışma ile aşağıdaki sonuçların elde edilmesi 

hedeflenmiştir:  

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

önemini tespit etmek,  

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

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

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

etmek,  

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

tasarlanması,  

 İhtiyaç analizinin ve SCADA sistemi ile doğal gaz kontrol araç / ekipmanları için ilgili yazılım ve 

donanım için teknik şartnamelerin hazırlanması,  

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

modelleme programları dikkate alınarak tasarımı, ve  

 SCADA sisteminin ve kurulacak kontrol merkezlerinin etkin çalışması adına oluşturulacak 

organizasyon yapısı için tekliflerin alınmasıdır.  

Danışman, ihtiyaç analizini yaparak, SCADA ve Kontrol Odası tasarımı geliştirerek ve satın alma 

dökümanlarını sağlayarak projenin beklenen sonuçlarını karşılamıştır. Başlangıç Aşamasında, Danışman, 

BOTAŞ için Gaz Kontrol Odasının rolünü ve önemini, küresel kıyaslamalar, Accenture yaklaşımı ve Türkiye 

Enerji Sektörü ihtiyaçlarını göz önüne alarak aktarmıştır. BOTAŞ için etkin İletim Sistemi İşletmecisi 

operasyonlarına ve piyasa faaliyetlerine sahip olması için operasyonel mükemmellik, gaz talep tahmini gibi 

hususlara odaklanılmasını önerilmiştir. 

Danışman, etkin bir Gaz İletim Sistemi için SCADA ve veri iletişim sistemi için ana boşlukları, eksik 

fonksiyonları, sistemleri ve ekipmanları belirlemek için ihtiyaç analizi yapmıştır. Toplantıları sonucunda 

aşağıdaki bileşenler değerlendirilmiştir: 

 Veri Merkezi, 

 Videokonferans Sistemi, 

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

 Talep Tahmin Aracı, 

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

Accenture, yeni sağlanan SCADA sisteminin gelecek tasarımına yönelik konulardan bahsetmek adına  

SCADA Tasarımı ve Veri İletişim Sistemini paylamşmıştır. 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. İhtiyaç analizi ve tasarım aşamalarından sonra, SCADA sisteminin ve kontrol odasını verimli 

bir şekilde çalışması için "Gaz Şebekesi Altyapılarının İyileştirilmesi" kapsamın aşağıdaki bileşenlerin 

tedarik edilmesi kararlaştırılmıştır: 

 Veri Merkezi, 

 Videokonferans Sistemi, 

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

 Talep Tahmin Aracı, 
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Son olarak Accenture, ETKB ve BOTAŞ'ın gerekli bileşenlere yönelik şartname ve bütçe rakamları 

hakkında karar vermelerine yardımcı olmak adına teknik şartnameler ve pazar araştırmaları yapmıştır. "Gaz 

Şebekesi Altyapılarının İyileştirilmesi" projesi kapsamında tedarik edilecek dört ürün / modül için (Veri 

Merkezi, Videokonferans Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi ("CBS") Aracı ve Talep Tahmin Aracı) tüm 

bileşenleri ve miktarı; Tablo 1'de toplu olarak gösterilmiştir. Tüm teknik şartnamelere ve pazar 

araştırmalarına, Görev 3 Teknik Şartname ve Piyasa Araştırması Raporu’nda yer verilmiştir. Ayrıca, 

aşağıda her bir bileşen için iki satıcı firmanın model broşürleri ve fiyat kaynakları içeren zip dosyası ETKB 

ve BOTAŞ ile paylaşılmıştır. 

Tablo 1 Veri Merkezi, Videokonferans Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi ("CBS") Aracı ve Talep Tahmin 

Aracı için Tüm Bileşenler ve Miktarları 

Kalem 
Numarası 

İlgili Kalem Açıklaması Asıl Miktar 

1.  Soğutma Birimi DX 8 

2.  Konteyner Veri Merkezi 1 

3.  IP Güç Dağıtım Birimi (PDU) 22 

4.  Veri Merkezi Altyapı Yönetimi (DCIM) 1 

5.  Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) 2 

6.  Yapılandırılmış (MPO / MTP) ve Bakır Kablo 1 

7.  Raf Sunucuları 10 

8.  Blok Tip Disk Depolama Sistemi 1 

9.  SAN Anahtarı 2 

10.  Yedekleme Yazılımı 1 

11.  Ağ Erişim Kontrol Yazılımı 1 

12.  Güvenlik Bilgisi Olay Yönetimi (SIEM) Yazılımı 2 

13.  Ağ Sistemi Yönetim Yazılımı 1 

14.  Ağ Sistemi Yönetim Yazılımı 1 

15.  Video Konferans Aracı Toplantı Salonu 24 

16.  Müdür Toplantı Odası için Video Konferans Aracı  1 

17.  Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Aracı 1 

18.  Talep Tahmini Aracı 1 

Kaynak: BOTAŞ, Takım Analizi  
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4. ÖNERILER 

Danışman, BOTAŞ için etkin İletim Sistemi İşletmecisi operasyonlarına ve piyasa faaliyetlerine sahip olması 

için aşağıdaki hususlara odaklanılmasını önermektedir: 

 Kurumsal Yapı ve Strateji  

 Operasyon Model Tanımı 

 Organizasyonel Uyumluluk 

 İş Süreçleri Tasarımı 

Önerilen alanlar, Accenture’ın genel yaklaşımı perspektifinde aşağıda detaylandırılmıştır: 

 

4.1. Doğal Gaz İletim Sistemi İşletmecisi Sistemlerinin 

Kurulumuna ve Uygulanmasına ilişkin Kapsamlı Yaklaşım 

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

uyumluluktan nihai uygulamaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Accenture yaklaşımı ve projenin 

mevcut kapsamı, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir: 

Şekil 8 Doğal Gaz İletim Sistemi İşletmecisi Sistemlerinin Kurulumu ve Uygulanmasına İlişkin 

Accenture’un Yaklaşımı 

 

Kaynak: Accenture Analizi 

 

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

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

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

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

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

sebebiyle zorunludur. 
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Mevzuata uyumluluğu, departmanlar arası arayüzlerin tespit eden organizasyonel yapının ortaya 

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

gereksinimlerini karşılayan doğru sistemleri ve modülleri seçmek adına, sistem mimarisinin 

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

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

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

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

geliştirmesine doğrudan girdi sağlamaktadır. 

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

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

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

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

gereksinimler dokümante edilecek ve diğer özel hükümler ile birlikte teklif talebi oluşturulacaktır. 

Son olarak, yetkili kurumlar tarafından teklif talebi yayımlanmakta ve tedarikçi değerlendirmesi 

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

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

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

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

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

olarak görev yapmaktadır. 

 

4.2. BOTAŞ için Operasyonel Mükemmellik Çalışması 

İhtiyacı 

Accenture, SCADA / sistem geliştirme ve uygulamanın ön şartı olarak, operasyonel mükemmellik ile 

başlayarak, çalışma modelinin tanımlanması, organizasyonel uyumluluk ve iş süreçlerinin tasarımını 

öngörmektedir. 

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

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

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

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

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

birbiriyle uyumlu hale getiren bütüncül bir yaklaşımla ulaşabilir: 
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Şekil 9 BOTAŞ’ın Hedeflerine Ulaşması için Bütünsel Yaklaşım 

 

Kaynak: Takım Analizi 

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

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

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

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

dengelemeyi ve yatırım planlaması ile finansmanını içermelidir. 

Süreçlerin tasarımı ve dokümantasyonuna ilaveten: 

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

süreçlere göre gözden geçirilmelidir, 

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

gerekli eğitimler sağlanarak standardize edilmiş süreçlerin bu sistemler üzerine çalışması 

sağlanmalıdır, 

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

programları vasıtasıyla desteklenmelidir,  

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

alanlara ilişkin eğitim ve destek sağlanmalıdır. 

Proje takımı BOTAŞ’ın, Taşıtanlar ve Borsa gibi dış paydaşlarla iletişimlerini de dikkate alarak, süreçlerini 

standart hale getirmek adına bir Operasyonel Mükemmellik projesi gerçekleştirmesini ve organizasyonunu 

buna uyumlu hale getirmesini önermektedir. Bu aynı zamanda BOTAŞ’ın mevcut dönüşüm çalışmalarına 

yönelik süreci de kolaylaştıracak olup, SCADA sistemleriyle ilişkili olan dengesizlik yönetimi ve 

faturalandırma gibi faaliyetlerde, İletim Sistemi İşletmecisi enerji muhasebe ve finansal süreçlerinde 

doğrudan etkiye sahiptir. Aşağıda bir örnek sunulmuştur: 
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Kaynak: Accenture Analizi 

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

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

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

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

fonksiyonlarından yararlanmak adına aktif görev alacaktır. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
  


