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YENİ EBT’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN PETFORM ÜYELERİNİN 
KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Sorun Çözüm Önerileri 

Geriye dönük onaylı TMB’ler kontrol edildiğinde bazı 

tarihlerden taşıyıcı onayı kalkmamasına rağmen taşıtan 

onayının kalktığı gözlemlenmektedir. 

Sistemde taşıyıcı programı onayladıktan sonra onayın kalkmaması için bir 

mekanizma geliştirilmelidir. 

Program Bildirimi (TMB/TMDB) sayfasındaki TMB 

kopyalama fonksiyonunun çalışmadığı gözlenmiştir. Ayrıca 

ŞİD’in Bölüm II 7.2.1. maddesi gereği TMB/TMDB 

girmediğimiz bir gün için, bir önceki onaylanan programımızın 

kopyalanması gerekliliğinin yeni sistemde çalışmadığı tespit 

edilmiştir. 

Kullanım kolaylığı için program kopyalanabilir olmalıdır. 

Bazı günlerde özel durumlar yaşandığında TMDB yapabilme 

saatinin saat 16:00’dan sonraya kalması olasıdır. Bu tür özel 

durumlarda Taşıyıcı onayıyla daha geç saatlere kadar 

(konfirme onayı gelene kadar) TMDB yapılabilmelidir. (Ya da 

bazı durumlarda Tedarikçiye gelen konfirmelerin akşam 

16:00’yı geçmesi durumunda tekrar TMB açılabilmesi 

gerekmektedir. Tedarikçi kaydedemediği durumlarda taşıtan da 

programını onaylayamamaktadır.) 

TMB Açılması gereken özel durumlar tanımlanmalıdır. Bunlar; 

- Bakım dönemleri 

- Depo gün içi revize durumu 

- Gaz kesintisi/kısıntısı olması durumları olarak sıralanabilir. 

 

TMDB butonu taşıyıcı TMB’ye onay vermeden önce 

çalışmamaktadır. (Özellikle yukarıda bahsettiğimiz TMB 

onayının kalktığı durumların yaşanmasında TMDB talep 

edilememektedir) 

Taşıyıcı onay vermediği takdirde de TMDB açılarak düzeltme yapılmalıdır.  
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Depo EBT’de gün içi revizyon işlemlerinin 15:30’a kadar 

yapılması sebebiyle gün içi işlemlerinin Yeni EBT üzerine 

kaydedilebilmesi için TMDB saatinin aynı gün en yine 15:30’a 

kadar yapılabilmesi gerekmektedir.  

Depo için gün içi değişiklik yapıldığında TMDB açılabilmesi için sistem 

düzenlenmelidir. Depo giriş ve çıkış noktalarında mutlaka gün içi TMDB 

yapılabilmelidir. 

 

İthalat Giriş Noktalarının bağlı olduğu transit boru hatları 

üzerinde Gaz Yılı öncesi anlaşmaya bağlanan bakım 

dönemlerinde yürütülen bakımdan veya arıza veya kazalardan 

kaynaklı eksik gaz girişi olabilmektedir. Taşıyıcı bilgisi ve 

onayı dahilinde, Yurt Dışı Operatör’den gelen günlük program 

onay bilgisi doğrultusunda TMDB yapma ihtiyacı 

duymaktadır. Ancak Yurt Dışı Operatör’den onay bilgisinin 

gelmesi ŞİD Madde 7.2.1’de belirtilen zaman sınırları 

dahilinde olamamaktadır. Mevcut durumda uygulanan 

yöntemin mevzuatla uyumu açısından TMDB prosedüründe 

revizyon gerekmektedir. Yeni EBT ile birlikte bu gibi 

durumlarda revizyon talep etmek mümkün olmayacak ve 

özellikle (eksik kalan gazı gün sonunda tamamlama imkanı 

olmazsa) toptan satıcılar için ciddi problemler ortaya 

çıkacaktır. 

ŞİD Madde 7.2.1 (Değişiklik) 

...Giriş Noktalarının bağlı olduğu boru hatlarında gerçekleşen planlı veya 

plansız bakım dönemlerinde Taşıtan Yurt Dışı Operatörünün en son onayını 

takiben 1 saat içinde TMDB talebini (operatör onayı ile birlikte) Taşıyıcı’ya 

iletir. Taşıyıcı TMDB’yi takip eden 1 saat içinde onaylar ve ilgili 

programlar bu onaya göre güncellenir. 

 

Müşteri veya Taşıtan bazında olmasa da Ana Giriş ve Çıkış 

noktaları tahsisatları şeffaf olmalıdır. Sözleşmeler ve 

Dengeleme Piyasası için önem arz etmektedir. 

Bu verilerin EBT üzerinden şeffafça paylaşılmasının gerekli olduğu 

değerlendirilmektedir.  

Data akışının hem EBT’nin işleyişi hem de dengeleme gazı 

piyasasının sağlıklı işleyişi açısından olmazsa olmazdır. Veri 

gelişinin her koşulda otomatik olamayacağını (sistem arızası 

vb. durumları yaşanabilir) kabul etmekle beraber sistemde 

Önerdiğimiz model kurulana kadar geçmiş günlerin ortalamasının alınacağı bir 

yöntem izlenebilir. Ancak; 
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yaratılan manuel giriş ekranıyla verilerin kesintisiz akışının 

sürmesini beklemekteyiz. 

Yine de yaşanabilecek bazı aksaklıklarda verinin manuel 

olarak da girilememesi durumu ile karşılaşıldığında bir 

yaklaşım ile Dağıtım Şirketleri’nin bir bu durumlarda bir veri 

girmesi söz konusu olabilir. Öncelikle: 

1)  Bu tür durumların süreklilik arz etmesinin önüne geçilmesi,  

2)Taşıtan’ın bu tür durumlarda 

dengesizlik/düzensizlik/kapasite aşım cezalarına maruz 

kalmaması. 

Gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bu ön şartların sağlanması sonrası değer gelmeyen noktalar 

için bir model kurularak (hava sıcaklığına, müşteri kategorisi, 

önceki tüketim değerlerine bağlı) değerlerin atamasının buna 

göre yapılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. 

Hafta içi tüketimleri 

Hafta sonu tüketimleri (Cumartesi/Pazar ayrı ayrı) 

Resmi tatil günleri tüketimleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 

Ancak her koşulda bu yöntemin son çare olacağı ve bir dağıtım şirketinin sürekli 

olarak bu yöntemi kullanması durumunda bir yaptırım ile karşılaşması 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

 

Program Bildirimi (TMB/TMDB)- Program miktarları sadece 

EBT ara yüzündeki alanlar teker teker doldurularak 

girilmektedir 

Kullanıcı tarafından yapılan yazım hatalarını azaltabilmek için, Excel ile 

Kopyala/Yapıştır özelliği ya da belirli formatta doldurulmuş bir şablonu İçeri 

Aktarma (Import) özelliği eklenebilir. 

TMB Sayfasında UDN Çıkış Toplam Miktarı gözükmekte, 

taşıtan adı gözükmemektedir.  

Kullanım kolaylığı ve hata yapılmasını azaltmak adına, TMB ana sayfasında 

UDN Çıkış kısmında satış yapılan firmanın adının da gözükmesi önerilmektedir. 

Yeni EBT üzerinde Gün Sonu Ticareti Talepleri’nin Taşıyıcı 

tarafından onaylanması gerektiği görülmektedir. Mevcut ŞİD 

Mevzuata uygun olması için yeni EBT üzerinde bu uygulamanın kaldırılması 

veya ŞİD kapsamında Taşıyıcı’nın; 



 

4 

 

kapsamında böyle bir uygulama bulunmamaktadır.  - Hangi durumlarda, 

- Hangi kriterler doğrultusunda, 

- Hangi zaman aralığı içinde gün sonu ticareti taleplerini değerlendireceği 

açıkça belirtilmelidir. 

EBT’de Gün Sonu Ticaretine izin verilen tarihler ŞİD ile 

uyuşmamaktadır ve hatalıdır. Ay’ın 20sine kadar olan günler 

için Ay’ın 26’sına kadar Gün Sonu Ticareti yapılabilmelidir. 

20’sinden sonraki Günler için sınır G+6 şeklindedir. EBT’de 

20’sinden sonraki günler için Gün Sonu Ticareti yapılacağında 

sürenin 26’sında sona erdiği uyarısı alınmaktadır, hâlbuki 

20’sinden sonraki günler için G+6 süresi geçerlidir.  

EBT’de Gün Sonu Ticaretine izin verilen tarihler ŞİD ile uyumlu hale 

getirilmelidir.   

Gün Sonu Ticareti işlemlerinin daha sağlıklı çalışabilmesi 

adına; Aylık döküm şeklinde talepler görülebilmeli, istenen 

şekilde filtrelenip sıralama yapılmalıdır. Ancak gün gün 

seçerek değerlerin görülebiliyor olması ve zaman zaman 

sistemin yoğunluktan yavaşladığı düşünüldüğünde, Gün Sonu 

Ticaretlerinin bildirilmesi ve onaylanmasında hatalara yol 

açmaktadır. Aylık listeler ve giden/gelen/tarih vb. filtreleme ve 

sıralama kullanım açısından faydalı olacaktır. 

Belirli bir tarih aralığı seçilerek işlemlerin toplu girilebilmesi kullanıcılar 

açısından faydalı olacaktır. 

Gün sonu ticareti sayfasında, ilgili günlere giriş yapıp, bu 

girişlerin karşı taraf tarafından onaylanması durumunda ilgili 

gün kapanmakta, ilave giriş yapılamamaktadır.  

İlgili Tedarikçi seçildiğinde bu tedarikçinin kolon şeklinde, şu 

anki gibi günlük değil, fakat tüm ayın Excel Kolonu mantığı 

ile önümüze gelmesi, satıcıların girip alıcıların onaylaması 

yöntemi uygulanabilir. 

Aynı güne aynı yönlü, aynı firma veya farklı bir firma ile ikinci bir giriş 

yapılabilmeli, ilk onay kaldırılmamalıdır. Uygulamaya ilişki alternatifler 

geliştirilebilir. Örneğin, ikinci versiyon onaylanmazsa ilk versiyon geçerli 

olabilir. Bu hususun yazılımda yapılacak değişiklikler vasıtasıyla düzeltilmesi 

gerektiği değerlendirilmektedir.  
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Gün sonu ticareti için tek taraflı çıkış yapılabilmesi Bir tarafın girmediği durumda yanlış fatura oluşumuna yol açacağı için Gün 

Sonu ticaretlerinde de uyarı sistemi ve uyumsuzluk halinde Taşıtan 

konfirmasyon e-mail’i aranmalıdır. 

- Gün Sonu Ticareti sayfasında giriş yaparken, şirket ve 

miktar bilgilerinin girişini yapmak için önce tarih 

seçmek yerine, şirketi seçtikten sonra açılan yeni 

pencerede tarih ve miktar bilgilerinin girişini yapmak 

süreci kolaylaştıracaktır. 

- Şirketler için yaptığımız Gün Sonu Ticaretlerini toplu 

bir şekilde görmemizi sağlayacak bir sayfa eklenmesi 

faydalı olacaktır. Gün Sonu Ticareti ile ilgili bekleyen 

talep bulunduğunda Giriş ekranında bir uyarı 

belirtilebilir(Örneğin; “Bekleyen bir adet Gün Sonu 

Ticaret talebiniz bulunmaktadır.” gibi). Aksi takdirde 

tek tek gün seçilerek kontrol yapılmaktadır. Bu 

kontroller işlemleri yavaşlatmaktadır ve zaman kaybı 

yaratmaktadır.  

- Gün Sonu Ticareti girişleri, Yeni Ebt ‘de G+6’ya kadar 

girilebilmekte ve onaylanabilmektedir. Ancak, şu an ki 

uygulamada Taşıtanlar, her ayın ilk 20 günü için en geç 

o ayın 26. günü saat 12:00 ’ye kadar, diğer günler için 

Gün Sonu Ticaret başvuruları ise, en geç G+6 saat 

12:00’ye kadar kendi aralarında gün sonu ticareti 

yapabilmektedirler. Bu kapsamda, ilgili ayın ilk 20 

gününe ait Gün Sonu Ticaret girişlerinin, ilgili ayın 26. 

İlgili işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için yazılım üzerinde değişikliklerin 

yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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Günü saat 12:00 ‘a kadar sisteme girilebilir ve 

onaylanabilir olması gerekmektedir. 

 

Günlük programların rezerve kapasiteyi aşması durumunda 

Taşıyıcı onayı alınmadan programların sisteme girişine izin 

verilmeyecektir. Bu durumda gaz arzının eksik olduğu 

durumlarda depo gibi farklı kaynaklardan veya fiziksel çıkış 

noktasında kapasite üzeri program yapmak kaydıyla sisteme 

fazla gaz getirmek isteyecek taşıtanların programlarını sisteme 

girememe durumu oluşabilecektir. 

Mevcut EBT’de olduğu gibi taşıtanların rezerve kapasiteyi aşan programlarının 

sisteme girilmesine müsaade edilmesi gerekmektedir. Taşıyıcı’nın günlük 

programları gözden geçirme süresinde rezerve kapasiteyi aşan programları da 

değerlendirmeye alması gerekmektedir. 

Satıcı G+1 için alıcıya çıkış için miktar girişi yaptığında ve 

Alıcı da bu miktarı onayladığında, Satıcı tekrar miktar 

değişikliğini Alıcı’nın onayı olmadan yapamamalı. Mevcut 

durumda, Satıcı’nın yaptığı herhangi bir değişiklik Alıcı 

tarafından onaylanmadığında Alıcı program yapmamış 

durumuna düşmektedir. Alıcı onayından sonra Satıcı miktarı 

değiştirdiği takdirde ve Alıcı revize miktarı onaylamaz ise, bir 

önceki onaylı program geçerli olmalıdır. Alıcı revize programı 

onaylarsa programın “onaylı” statüsü değişmeden miktar 

revize olmalıdır. 

Bu hususa ilişkin bir kontrol mekanizmasının çalıştırılmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.  

Depolama programlarının gün içi revize edilmesine yönelik bir 

menü bulunmamaktadır. Yeni EBT üzerinde geçmiş güne 

yönelik program değişikliği yapılamayacağını göz önünde 

bulundurursak gün içi revize program verilmesi gereken 

durumlarda taşıtanların revize programları sisteme girememesi 

sonucu mağdur duruma düşmeleri söz konusu olacaktır. 

Yeni EBT üzerinde gün içi revize program girilebilmesine yönelik 

değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Depolama tesisleri dengesizlikleri gidermek amaçlı Konuyla ilgili “sadece depolama tesislerine” yönelik bir günlük kapasite 
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kullanılabilmekte, bu sebeple aylık planlanan kapasite 

rezervasyonları dışında işlem gerekebilmektedir. Özellikle bu 

noktalar için kapasite üzeri program verme kısıtının olmaması 

gerekmektedir. 

rezervasyonuna önceki toplantılarda sıcak bakılmıştı. Bu husus ile ilgili gerekli 

değişikliklerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.  

 

Yeni EBT ile Depo EBT programları arasında giriş çıkışların 

tutarlı olabilmesi için bir akış olması gerekmektedir.  

Depo’da gün içi revizyon yapıldığı zaman bilginin otomatik olarak BOTAŞ’a 

akması sağlanmalı, bu bilgi sonucunda TMDB otomatik oluşmalıdır. 

Taşıtanların tedarikçilerinin hatalı program girmesi veya 

program girmemesi durumunda, ilgili taşıtanların girilen 

programları sistem üzerinden reddetmesine yönelik bir kontrol 

mekanizması bulunmamaktadır.  

Bu durumda taşıyıcının ilgili taşıtanlara TMDB yapma hakkı vermesi 

gerektiğinin uygun olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca, TMB onay 

mekanizmasında iki Taşıtandan program girmeyen veya onaylamayan taşıtanın 

mesuliyeti diğer Taşıtana yüklenmemelidir. 

Bazı noktalarda (örneğin Beygaz Bolu noktasında) gaz 

kullanım eşiği aşıldı uyarısı gelmektedir ve kapasite aktarımı 

gerçekleştirilememektedir. İlgili noktanın gaz kullanım eşiği 

belirtilen miktardan daha yüksektir. 

"Sorun çözülmüştür" denildiği halde problem hala devam etmektedir. 

BOTAŞ’ın çıkış kapasitesi aldığı her noktada gaz kullanım eşiği tanımlı 

olmalıdır. 

BOTAŞ’tan pozitif veya negatif yönlü talimat aldığımızda 

giriş ve çıkış noktaları birbirine eşit olmadığı için TMB 

onaylanamamaktadır.  

Özel durumlar için giriş ve çıkış miktarları eşit olmasa da onaylanabilmesi 

gerekmektedir. 

Transfer giriş noktaları için atıl kapasite taleplerinin sistemden 

yapılamaması 

Sistemde Ana Çıkış Noktalarında olduğu gibi Transfer Giriş Noktaları için de 

atıl kapasite başvuru imkânının tanınması başvuru işlemlerinin standart şekilde 

yapılmasını sağlayacaktır. 

GYİ Atıl Kapasite Başvurusu- Görüntüleme ve yeni başvuru 

için sadece bir dönemlik seçim yapılabilmektedir. 

Tüm yıllara ve dönemlere ait birlikte gösterilebilir, böylece Ara butonuna da 

gerek kalmayacaktır (mevcut filtreme fonksiyonu ile istenilen yıl ve döneme 

ulaşmak mümkündür). Başvuru yaparken birden fazla dönem için başvuru 

yapılabilir. 

- Belli bir çıkış noktasında bulunan müşterinin İlgili işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için yazılım üzerinde değişikliklerin 
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sözleşmesinin bitmesi veya devredilmesi durumunda 

gaz kullanım eşik değeri ilgili RMS/A ‘da müşterisi 

kalmayan taşıtana sorgulanmamalıdır. Bu doğrultuda 

tüm kapasitenin aktarılmasına olanak sağlanmalıdır. 

İkinci bir durum olarak; bir aydan uzun süren bakım 

vb. durumlar olması sonucunda gaz çekişinin 

gerçekleşmeyeceği dönemlerde gaz kullanım eşik 

değeri olmadan kapasite aktarımı sağlanabilmelidir. 

(Aynı zamanda bu konuda ŞİD değişiklik önerisi 

verilebilir.) 

- Yeni EBT üzerinde onaylanmış kapasite aktarımları, 

başvuru tarihleri içerisinde revize edilmek istendiği 

takdirde değişiklik yapılamamaktadır. Başvuru tarihleri 

içerisinde olmak kaydıyla revize edilmesi konusunda 

olanak sağlanmalıdır. 

- Kapasite Aktarımı ile ilgili bekleyen talep 

bulunduğunda Giriş ekranında bir uyarı 

belirtilebilir(Örneğin; “Bekleyen bir adet kapasite 

aktarım talebiniz bulunmaktadır.” gibi). 

 

yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Kapasite aktarımları aylık yapılabilmektedir. Kapasite 

Aktarımı işlemlerinde, aynı aktarım işlemini birkaç ay için 

yapılacak için bile olsa, her ay için aynı işlemin tekrarlanması 

gerekiyor. 

Kaç ay için yapılacaksa işlem geçerli ayların toplu seçimi yapılabilmeli. 
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Günlük dengesizlik-Sorgulama için sadece bir gün 

seçilebilmektedir 

Sorgulama için Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi seçenekleri ile bir tarih 

aralığındaki değerlerin sorgulanması sağlanabilir. 

Tahsisat- Sorgulama için sadece bir gün seçilebilmektedir. Sorgulama için Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi seçenekleri ile bir tarih 

aralığındaki değerlerin sorgulanması sağlanabilir. 

Tahsisat- Görüntülenen sonuçların Excel'e aktarılması için 

diğer sayfalarda olan buton, bu sayfada çıkmamaktadır. 

Excel'e aktarılmasının sağlanması, toplu değerlerin kullanıcılar tarafından 

değerlendirilmesi için kolaylık sağlayacaktır. 

Gaz Günü İşlemleri >Tahsisat Yönetimi > Son Tahsisat 

Raporu çekerken sadece bir gün için rapor 

görüntüleyebiliyoruz. 

Bu ekranda eski EBT’de olduğu gibi belirli bir istasyon ve  tarih aralığı 

verilerek rapor çekmek, kullanım kolaylığı sağlayacaktır. 

 

Giriş Noktası tahsisatı Tahsisat protokolü programa işlenmelidir. 

Çıkış noktası tahsisat protokolünün değişmesi Çıkış noktasında tahsisat protokolünün değiştirilmesine izin verecek EBT 

yazılımı yapılmalıdır. 

Yeni EBT Fatura İcmal Detayı menüsünde ŞİD 11.2.6 

maddesinde belirtilen bedeller görüntülenememektedir. Bu 

durum ilgili aya ait taşıtana düzenlenecek fatura tutarının yeni 

EBT üzerinde eksik belirtilmesine sebep olacaktır. 

Belirtilen fatura kaleminin ilgili menüye eklenip taşıtanlar tarafından 

görüntülenmesi gerekmektedir. 

Fatura icmal detayında; faturaya ait kalemlerin en azından 

toplamlarının olduğu bir ekran/rapor olmasının faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. 

Fatura mutabakatı için kullanıcı kolaylığı açısından faturaya ait tüm kalemlerin 

birarada görülebildiği bir liste/rapor oluşturulması yönünde sistemden bir ek 

rapor eklenebilir. 

Kullanıcı tanımlamalarında grup tanımlanabilmeli ve 

kullanıcılar gruplara atanarak grup bazında yetki 

verilebilmelidir. 

Kullanıcılar yetki grupları olarak genel gruplar altında gruplandırılabilmelidir. 

Örneğin, taşıtan yönetici grubu ve taşıtan kullanıcı grubu olarak 2 farklı 

yetkilere sahip grup tanımlanabilir. 
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Anlık kümülatif akış verisinde gaz günü başlangıcından o ana 

kadar ki kümülatif değerin olması talep edilmektedir. 

Anlık kümülatif akış verisi listesinde sabah 8:00’den itibaren kümülatif  toplam 

gelmesi kullanıcı kolaylığı açısından daha verimli olacaktır. 

İletişim modülünden yeni mesaj yazmak istediğimizde başlık 

konusu seçilememektedir. Bu sebeple de mesaj 

kaydedilememektedir. 

İlgili modülün çağrı sistemi olarak değerlendirilmesi kullanıcı açısından yararlı 

olacaktır. 

Kayıtlı şifreler bloke olduğunda giriş ekranındaki şifre 

hatırlatma butonu çalışmamaktadır.  

Kullanıcı giriş ekranından kendi mailine şifresini göndererek sonunu kendi 

çözümlemelidir. 

Akış verileri ekranında; bağlı nokta, nokta ve ölçüm zamanı 

azalarak sıralanmalı, en üste gelen değer en güncel değer 

olmalıdır. 

Default olarak tarih sıralı olarak gelmesi kullanım kolaylığı açısından daha 

verimli olacaktır. 

Anlık/Saatlik/Gün Sonu Akış- Arama sonuçlarının sıralaması 

karışık halde gösterilmektedir 

Sonuçlar default olarak tarihe göre sıralanarak gösterilebilir. 

Yeni oluşturulan kullanıcı kodu değiştirilememektedir Yeni tanımlanan kullanıcı için sistem rakamsal bir kullanıcı kodu oluşturmakta, 

bu kod sonrasında değiştirilememektedir. Kullanıcı tarafından kolay 

hatırlanabilir bir kullanıcı kodunun oluşturulmasına sistemin izin vermesi 

kullanıcının sisteme girişlerde hata yapmasının önüne geçecektir. 

Sistem dönemsel başvuru işlemleri için hatırlatma e-postası 

veya kısa mesaj göndermemektedir. 

Dönemsel başvuru işlemleri için hatırlatma mahiyetinde e-posta veya kısa mesaj 

gönderilmesi. 

EBT üzerinden çekilen çoğu raporlar için Excel’e aktarma gibi 

bir seçeneğimiz olmaması. 

Excel’e aktarma opsiyonunun olmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir 

Tahsisat değerleri rapor olarak alınamamaktadır. Yayımlanan tahsisat değerlerinin eski EBT’de olduğu gibi Taşıtan tarafından iki 

tarih arasının seçebileceği şekilde ve giriş-çıkış noktası seçim opsiyonunu da 

içerecek şekilde rapor olarak alma imkânının tanınması.  
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Günlük Dengesizlik değerleri rapor olarak alınamıyor. Taşıtan tarafından iki tarih arasının seçebileceği şekilde ve giriş-çıkış noktası 

seçim opsiyonunu da içerecek şekilde rapor olarak alma imkânının tanınması. 

Birçok sorgulama sonucunun oluştuğu durumlarda sonuçlar 

10'arlık sayfalar şeklinde ayrı ayrı gösterilmektedir 

Tüm sonuçların tek bir sayfada gösterilmesi sağlanabilir 

 


