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Depolama Gazının Değerlendirilmesi 

OTSP’nin devreye girmesiyle birlikte piyasa oyuncularının teminat yükümlülükleri artış 

göstermiştir. Taşıtanların depolama yükümlülüğü bulunduğundan, depolama şirketinde mali 

değeri bulunan gazın teminat olarak değerlendirilmesi beklenmektedir. 

• Botaş İletim, depolama tesisi operatörleri ile anlaşma imzalayarak depo 

gazına rehin koyabileceklerdir. 

• Depolama kullanıcısı şirketler teminat sayılmasını talep ettikleri bu gaz 

miktarını gün öncesinde bildirecek ve rehin tutulan bu gaz dengesizlik 

teminatı yerine geçebilecektir.  

• Elektrik piyasasında dengeleme grubuna benzer bir yapı kurularak aynı 

zamanda bu gazın diğer piyasa oyuncuları adına rehin tutulmasına 

olanak sağlanabilir. 

• EPİAŞ teminatı konu gazın değerlemesini yapar ve gerektiği 

durumlarda Botaş İletim aracılığı ile teminat gereksinimi karşılayabilir. 
 

 

 

 

Miktar bilgisi 

Teminat talebi 

Rehin talebi 

Rehin talebi 



Günlük Depolama Kullanımları 

Depo kapasitesi olmayan Taşıtanların depolama gün içi program değişikliği imkanının genişletilmesi 

• Gün içerisinde depolama noktalarında yapılacak değişikliklerin bu miktarla kısıtlı olarak UDN ticaretine konu edilmesi 
beklenmektedir; 

• Gün içerisinde TMDB 

• Gün sonrasında Gün Sonu Ticareti 

• Son yıllarda  özellikle özel sektörün en büyük satış kanalı olan Elektrik Üreticilerine satış yapan Taşıtanlar iki piyasa 
arasındaki faz farkından etkilenmektedirler. Depolama enjeksiyon imkanı bu problemin çözümlerinden birisidir. 

 

00:00 23:59 

08:00 07:59 

G-1 ‘de ilk 16 Saat 

G ‘de son 8 Saat 

Elektrik Piyasası 

Doğal Gaz Piyasası 

Piyasalar Arasındaki Faz Farkı 



Günlük Tahsisat Protokolü Uygulaması 

 

 

 

 

EBT’de oluşturulacak yeni bir sayfa ile günlük 
tahsisat protokolünün önü açılabilir. 
• Dağıtım şirketi yeni oranları G-1’de  

EBT’ye girer. 
• Taşıtanlar yeni girilen oranları EBT 

üzerinden onaylar. 
• Eğer Taşıtanlar tarafından mutabakat 

sağlanmaz ise ay öncesi belirlenen oranlar 
geçerli olur. 

Günlük Kapasite rejimi ile birlikte günlük tahsisat protokolü uygulamasının da EBT üzerinden işler hale getirilirmesi 

faydalı olacaktır. 

Bu sayede; 
• Özel sektör için yeni satış kanalları ortaya çıkacaktır. 
• OTSP işlemlerinde ve likidite de artış olacaktır. 
• Son kullanıcıların piyasaya girme iştahları artacaktır. 

 



OTSP’de Yaşanan Sorunlar ve Beklentiler 

Ana Sayfada Yapılacak Değişiklikler 

• Teklif ekranında Al/Sat butonlarının yerlerinin değiştirilmesi (arasında 

boşluk bırakılması) oluşabilecek hataların önüne geçecektir. 

• Ana tobloda Gün Ertesi İşlemleri için sabah 08:00’den sonra yapılan 

işlemlerin(GRF’ye etkisi olmayan işlemler) ağırlıklı ortalamaya etkisi 

gözükmeye devam ediyor. Bunun düzeltilip GRF’nin sabitlenmesi yerinde 

olacaktır 

 

 

 

Ana Sayfada Yapılacak Değişiklikler 

• Taşıtanların yalnızca kendilerine ait günlük işlemlerini görebilecekleri bir 

bölüm piyasa oyuncuları tarafından beklenmektedir. 

• Teklif kısmında Aktif ve İptal dışında Pasif seçeneği de eklenebilir. 

• Ana sayfa güncellemesi problemleri olabilmektedir. Güncelleme sıklığı 

arttırılabilir. 

  

 

Teminat İşlemleri 
• Teminat yatırma ve çekme işlemlerinin anında olması beklenmektedir. 

Günde yalnızca 2 defa teminat yatırma yeterli olmamaktadır. 

• Tahsisatların saat 12.00’de açıklanmasından sonra teminat yatıralamaması 

gün ertesi işlemleri açısından problem oluşturmaktadır. 

• Teminatlar arasında  geçiş yapma olanağı tanınmalıdır. 
  

  

Sistemsel Geliştirmeler 

• Mobil uygulama: Sürekli ticaret olması nedeniyle kullancılar EPİAŞ STP sistemine 

yalnızca bilgisayardan değil mobil cihazlardan da girmek istemektedirler. Fakat internet 

sitesinin yapısından dolayı işlemleri yapmak kolay olmamakta ve bir çok hata 

yapılabilmektedir. Bu sebeple mobil uygulamanın yapılması yerinde olacaktır.  

• Dönemsel olarak yaşanan yavaşlamaların önüne geçilmeli sistem daha da hızlandırılmalıdır. 

Özellikle 12.30 civarında yoğunluk oluşabilmektedir. 



 

Otomatik Çıkış Süresinin Uzatılması 
• Uygulamadan otomatik çıkış seçeneğinin kapatılabilmesi ve otomatik 

çıkış süresinin tanımlanabilmesi eklenmelidir. 

 

 

 

 

Kullanıcı Yetki Limitlerin Belirlenmesi 

• Alış ve satış için ayrı limitler tanımlanması beklenmektedir. Böylelikle 

hatalı teklif girişlerinin önüne daha rahat geçilecektir. 

 

 

 

Sistemden Kaynaklanan Problemler 

• Web sitesinden kaynaklanan problemlerde taraflardan birinin talep etmesi 

neticesinde EPİAŞ’ın iki tarafın onayı ile eşleşmeyi iptal etme hakkının 

tanınması 

• Örnek: Hızlı al/sat butonundan kaynaklı olarak yaşanan problemden dolayı 

bir taşıtan farklı gün kontratından işlem yapmıştır ve bu işlemin iptaline 

ilişkin talebi olmuştur. 

 

EPİAŞ Tarafından Gönderilen Bilgi Mesajları 
• EPİAŞ tarafından gönderilen eşleşme mesajlarına teklifin içeriği de 

eklenebilir. 

• İlave dengeleyici tarafından yapılacak işlemlerin mesaj veya mail 

olarak da sistem kullanıcılarına gönderilmesi beklenmektedir. 

OTSP’de Yaşanan Sorunlar ve Beklentiler 



PUE ve ŞİD’e İlişkin Yaşanan Bazı Problemler ve 
Beklentiler 

Depolama Tesisine İlişkin Beklentiler 

– Depolama tesisinde gün içi program saatinin 16.45’e kadar esnetilmesi talep edilmektedir. Bu sayede depo 

tesisi kullanıcıları depolama tesisine ve Botaş İletim’e aynı program miktarını girmiş olacaktır.  

– Tahsisatın programa eşit olması beklenmektedir. Depolama tesisinde yaşanacak sorunlardan kullanıcılar en 

asgari şekilde etkilenmiş olacaklardır. 

BAST Dağıtım Sisteminin Değiştirilmesi 

– Dengeleme işlemleri neticesinde ortaya çıkan fiyat farklarından kaynaklı miktarların tamamının dağıtılması 

beklenmektedir 

EBT – STP Arasında Yaşanan Yazılım Kaynaklı İletişim Problemleri 

– Özellikle TMDB işlemleri neticesinde EBT sisteminden STP’ye giden verilerde yanlışlıklar olması ciddi teminat 

yükümlülüklerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 


