TEKNİK ÇALIŞMALARDA ELE
ALINAN BAŞLIKLAR VE ORTAK
ÇALIŞMA YAPILACAK HUSUSLAR

2015 Yılı ŞİD Değişiklik Önerileri
1) Deponun daha etkin kullanılması ve iletim sistemini daha sağlıklı
çalışmasına katkı sunması amacıyla, depo noktasına ilişkin günlük
kapasite rezervasyonlarının gerçekleştirilebilmesini temin için
çalışmaların başlatılması ve bu amaçla bir çalışma grubu kurulması.
2) ŞİD 3.7 maddesinin toptan satış şirketlerini de kapsayacak şekilde revize
edilmesine ve bu konuyla ilgili acil ŞİD değişiklik önerisinin hazırlanarak
EPDK’ya sunulması.
3) Planlı bakım ve onarım zamanlarında TMB ve TMDB’lerin nasıl
yapılacağı ile ilgili önerinin geliştirilmesi ve acil ŞİD değişiklik öneri
olarak EPDK’ya sunulması.
4) EBT üzerinden yayımlanacak verilere ilişkin değerlendirmenin EPDK
Doğal Gaz Piyasası Dairesi tarafından gerçekleştirilmesi.
5) LNG Terminalleri kaynama gazı önerisi ile ilgili tarafların üzerinde
mutabık kaldığı önerinin Daire ile yapılacak görüşmeler neticesinde
mevzuat haline getirilmesi .

Dengeleme Gazı Piyasası
1) Mevcut DGP Mevzuatı taslağının gerçekleştirilen çalışmalar
neticesinde revize edilmesi,
2) DGP yazılımında ilgili mevzuata ilişkin güncellemelerin
yapılması,
3) Oluşturulacak yeni mevzuat taslağı uyarınca yeni dönem
simülasyon çalışmalarının yürütülmesi,
4) Yapılacak simülasyonların ve ortak Çalıştayların akabinde
mevzuata son şeklinin verilerek tüm piyasa oyuncularının
yerinden erişimine imkan verebilecek bir platformun
oluşturulması için teknik çalışmalara başlanmasına,

Doğal Gaz Piyasasında Maliyetlerin Tespit
Edilmesine İlişkin Analiz
PETFORM
tarafından
konuya
ilişkin
hazırlanan ve Forumun birinci gününde
katılımcılar
ile
paylaşılan
sunum
değerlendirilerek, bu çalışmanın tüm
tarafların katılımını sağlayacak şekilde
derinleştirilmesi gerektiği üzerinde mutabık
kalınmıştır.

EBT ve Ölçüm Alt Yapısı
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren doğal gaz piyasasına ilişkin işlemlerin yeni EBT
üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmasından bu yana geçen 10 aylık süre
sonunda dağıtım şirketlerinden gelen gün sonu otomatik veri akış oranının
%60’lardan %90’lar mertebesine geldiği tespit edilmiştir.
1) Dengeleme gazı piyasası öncesinde G+1 saat 15:00’e kadar EBT’ye akan bu
verinin, dengeleme gazı piyasası devreye girdiğinde EBT’ye uygunluk
sağlaması hedefiyle veri akış zaman diliminin saat 10:00’a indirildiğinde de
aynı oranda korunmasının hedeflenmesi gerektiği,
2) Bayramlar başta olmak üzere tatil dönemlerinde otomatik veri akışının çok
düştüğü ve bu hususun çözülmesi gerektiği,
3) EBT’ye akmakta olan verilerin dağıtım şirketleri tarafından lokal
SCADA’larında bir ön filtreye tabi tutulup tutulmadığının bilinmediği,
4) BOTAŞ ve GAZBİR arasında EBT’ye veri akış uygulaması ile ilgili yeknesaklığı
sağlamak üzere gerekli ön toplantıların yapıldığı ve sahadaki uygulamalara
yönelik çalışmalar başlatıldığı,
tespitlerinde bulunulmuştur

