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TAR HÇE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  (ETKB), 4951 say  Kanunun verdi i yetkiye
dayan larak 25.12.1963 tarih ve 4-400 say  Cumhurba kanl  onay  ile kurulmu tur.
Bakanl k Te kilat Kanunu 13.02.1983 tarihinde 186 say  Kanun Hükmünde
Kararname ile ve 01.03.1985 tarihinde ç kar lan 3154 say  Kanunla düzenlenmi tir.

3154 say  Kanunda yap lan de ikliklerle;
28 Aral k 1989 tarihinde Avrupa Toplulu u Koordinasyon Dairesi Ba kanl
kurulmu ,
12 A ustos 1993 tarihinde iki Daire Ba kanl  Genel Müdürlük haline
dönü türülerek,  Enerji leri Genel Müdürlü ü ile Maden leri Genel
Müdürlü ü isimleri alt nda yap land lm  ve ayr ca D li kiler Dairesi
Ba kanl  kurulmu ,
27 Haziran 2001 tarihinde Transit Petrol Boru Hatlar  Dairesi Ba kanl
kurulmu tur.

Son olarak, 2005 y nda yürürlü e giren 5436 say  Kanun ile tüm kamu idarelerinde
Strateji Geli tirme Birimleri (SGB) olu turulmu  ve bu çerçevede Bakanl zda 2006

nda APK Kurulu Ba kanl  yerine Strateji Geli tirme Ba kanl  kurulmu tur.

KURULU  AMACI

Enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikalar n, ülkenin savunmas , güvenli i ve
refah , milli ekonominin geli mesi ve güçlenmesi do rultusunda tespitine yard mc
olmak; enerji ve tabii kaynaklar n bu hedef ve politikalara uygun olarak ara lmas ,
geli tirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sa lamak.

YETK , GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bakanl z;
Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan k sa ve uzun vadeli ihtiyac  belirlemek,
gerekli politikalar n saptanmas na yard mc  olmak, planlamalar  yapmak,
Enerji ve tabii kaynaklar n ülke yarar na, teknik gereklere ve ekonomik
geli melere uygun olarak ara lmas , i letilmesi, geli tirilmesi,
de erlendirilmesi, denetimi ve korunmas  amac yla genel politika esaslar n
belirlenmesine yard mc  olmak, gerekli programlar  yapmak, plan ve projeleri
haz rlamak veya haz rlatmak,
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Enerji ve tabii kaynaklar n de erlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma,
letme ve faydalanma haklar  vermek, gerekti inde bu haklar n devir, intikal,

iptal i lemlerini yapmak, ipotek, kamula rma ve di er k tlay  haklar  tesis
etmek, bunlar n sicillerini tutmak ve saklamak,
Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yarar na uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile
enerji üretimi, iletimi, da  tesislerinin etüt, kurulu , i letme ve devam
ettirme hizmetlerinin genel politikalar  saptama çal malar n e güdümünü
yapmak ve denetlemek,
Yer alt  ve yer üstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim,
da m ve tüketim fiyatland rma politikas  tayin ve gerekti inde fiyatlar
saptamak,
Bakanl n Ba lgi Kurulu lar n i letme ve yat m programlar
inceleyerek onaylamak ve y ll k programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve
de erlendirmek,
Bakanl n Ba lgili Kurulu lar n çal malar  ve i lemlerini her bak mdan
incelemek, ara rmak ve tefti  etmek, gerekli her türlü emri vermek ve
desteklemek,
Mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmek amac  ile gerekli bilgileri
toplamak, de erlendirmek ve uzun vadeli politikalar n saptanmas  ve
geli tirilmesi ile ilgili haz rl k çal malar  yapmakla görevlidir.

ORGAN ZASYON YAPISI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl  te kilat , merkez birimleri ile ba , ilgili ve ili kili
kurulu lardan meydana gelir.

BAKANLIK MERKEZ TE LATI
Bakanl z merkez te kilat , ana hizmet birimleri, dan ma ve denetim birimleri ile
yard mc  hizmet birimlerinden meydana gelmektedir.

Bakanl z ana hizmet birimleri unlard r:

Enerji leri Genel Müdürlü ü
Maden leri Genel Müdürlü ü
Ba  ve lgili Kurulu lar Dairesi Ba kanl
Avrupa Birli i Koordinasyon Dairesi Ba kanl

li kiler Dairesi Ba kanl
Transit Petrol Boru Hatlar  Dairesi Ba kanl

Bakanl z dan ma ve denetim birimleri unlard r:

Strateji Geli tirme Ba kanl
Tefti  Kurulu Ba kanl
Hukuk Mü avirli i
Bas n ve Halkla li kiler Mü avirli i

Bakanl z yard mc  hizmet birimleri unlard r:
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Personel Dairesi Ba kanl
dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl

Savunma Sekreterli i
Özel Kalem Müdürlü ü

BAKANLIK BA LI KURULU LARI
Petrol leri Genel Müdürlü ü (P GM): Türkiye’de petrol arama ve üretim
faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, te vik edilmesi, denetlenmesi, arama ve
üretim için gerekli bilgilerin toplanarak arama ve üretim irketlerinin bilgisine
sunulmas  amaçlar  do rultusunda faaliyet göstermektedir.

Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü ü (E ): Ülkemizin elektrik enerjisi
üretim imkanlar  ara rmakta ve bunlarla ilgili mühendislik hizmetleri sunmaktad r.
Ayr ca, sanayi, bina, hizmet ve ula m gibi nihai tüketim sektörlerinde enerjinin etkin ve
verimli kullan lmas  ile ilgili olarak politika, strateji ve mevzuat geli tirme; e itim ve
bilinçlendirme; etüt, istatistik, ara rma v.b çal malar yürütmekte, üniversiteleri,
meslek odalar  ve tüzel ki ileri e itim, etüt ve dan manl k hizmetleri verebilmeleri
için yetkilendirmekte ve denetlemektedir. Yine ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklar
öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklar n de erlendirilmesine yönelik ölçümler
yapmakta, fizibilite ve örnek uygulama projeleri haz rlamakta; ara rma kurumlar ,
yerel yönetimler ve sivil toplum kurulu lar  ile i birli i yaparak pilot sistemler
geli tirmekte, tan m ve dan manl k faaliyetlerini yürütmektedir.

Maden  Tetkik  ve  Arama  Genel  Müdürlü ü  (MTA): Ülkemizde i letmeye elveri li
maden alanlar  ara rmak, i letilen madenlerin daha verimli i letilmesi için gerekli
ara rmalar  yapmak, bunlarla ilgili jeolojik ve jeofizik etütler, arama çal malar , her
türlü laboratuar tahlil ve tecrübeleri ile fizibilite raporlar  haz rlamak ve madencilik
sektörü için uzman teknik personel ve kalifiye i çi yeti tirmek amaçlar  do rultusunda
faaliyet göstermektedir.

Türkiye  Atom  Enerjisi  Kurumu  Ba kanl  (TAEK): Bar l amaçlarla ülkemizde
atom enerjisinin kalk nma planlar na uygun olarak ülke yarar na kullan lmas
sa lamak, temel ilke ve politikalar  belirleyip önermek, bilimsel, teknik ve idari
çal malar  yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek amaçlar
do rultusunda faaliyette bulunmaktad r.

BAKANLIK LG  KURULU LARI
Türkiye Elektrik letim A. . Genel Müdürlü ü (TE ): Devletin genel enerji ve
ekonomi politikas na uygun olarak elektrik iletim faaliyetlerinde bulunmaktad r.

Elektrik Üretim A. . Genel Müdürlü ü (EÜA ): Devletin genel enerji ve ekonomi
politikas na uygun olarak, verimlilik ve karl k ilkelerine göre elektrik üretim
faaliyetlerinde bulunmaktad r.

Elektrik üretim ve ticaretini yapmak amac  ile kurulan a daki irketler, EÜA  Genel
Müdürlü ü’nün ba  ortakl klar  olarak faaliyet göstermektedir:

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A. . Genel Müdürlü ü
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A. . Genel Müdürlü ü



5

Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A. . Genel Müdürlü ü
Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A. . Genel Müdürlü ü

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A. . Genel Müdürlü ü (TETA ): Devletin
genel enerji ve ekonomi politikas na uygun olarak elektrik ticaret ve taahhüt
faaliyetlerinde bulunmaktad r.

Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Genel Müdürlü ü (TK ): Devletin genel enerji
ve yak t politikas na uygun olarak linyit, turba, bitümlü ist, asfaltit gibi enerji
hammaddelerini de erlendirmek, ülkenin ihtiyaçlar  kar lamak, yurt ekonomisine
azami katk da bulunmak plan ve programlar tanzim etmek, takip etmek, uygulama
stratejilerini tesit etmek ve gerçekle tirilmesini sa lamak amac  do rultusunda faaliyet
göstermektedir.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl  Genel Müdürlü ü (TPAO): Kamu ad na
hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktad r.

Boru  Hatlar le  Petrol  Ta ma  A. .  Genel  Müdürlü ü  (BOTA ): Boru hatlar  ile
petrol ve do al gaz ta mac , do al gaz ithalat, ihracat, pazarlama ve sat  ile boru
hatlar  etüt, mühendislik ve yap  alanlar nda faaliyet göstermektedir.

Türkiye Elektromekanik Sanayi A. . Genel Müdürlü ü (TEMSAN): Elektrik
enerjisi üretim, iletim ve da  ile ilgili tüm teçhizat ile elektrik santrallar  imal,
temin ve tesis etmek, i letmek ve bunlar n ticaretini yapmak amaçlar  do rultusunda
faaliyet göstermektedir.

ET  Maden letmeleri Genel Müdürlü ü (ET ): Devletin genel maden politikas
içinde, verimlilik ve karl k ilkelerine göre, her türlü maden ve endüstriyel hammadde
kaynaklar  en iyi ekilde de erlendirerek ülke ekonomisine azami katk  sa lamak
amac  do rultusunda faaliyette bulunmaktad r.

Türkiye Ta kömürü Kurumu Genel Müdürlü ü (TTK): Devletin genel sanayi ve
enerji politikas na uygun olarak, ta kömürü rezervlerini en iyi ekilde de erlendirerek
ve ülkenin ta kömürü ihtiyac  kar layarak yurt ekonomisine katk da bulunmak
amaçlar  do rultusunda faaliyette bulunmaktad r.

BAKANLIK  KURULU LARI
Ulusal  Bor  Ara rma Enstitüsü Ba kanl  (BOREN): Türkiye’de ve dünyada bor,
ürün ve teknolojilerinin geni  bir ekilde kullan , yeni bor ürünlerinin üretimini ve
geli tirilmesini teminen de ik alanlarda kullan lar n ara rmalar  için gerekli
bilimsel ortam  sa lamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda ara rma yapan
kamu ve özel hukuk tüzel ki ileri ile i birli i yaparak bilimsel ara rmalar yapmak,
yapt rmak, koordine etmek ve bu ara rmalara katk  sa lamak amaçlar  do rultusunda
faaliyet göstermektedir.

Enerji Piyasas  Düzenleme Kurumu Ba kanl  (EPDK): Elektrik, do algaz, petrol
ve LPG piyasalar n mali aç dan güçlü, istikrarl  ve effaf piyasalar eklinde



6

yap land lmas  ve bu piyasalarda ba ms z bir düzenleme ve denetimin sa lanmas
amaçlar  do rultusunda faaliyet göstermektedir.

Uluslararas  Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi: Birle mi  Milletler S nai
Kalk nma Te kilat  (UNIDO) ile imzalanan Güvence Fonu Anla mas  ile, kurulmu
olan Merkez; hidrojen enerjisi ekonomisi, çevre ili kileri, üretim teknolojileri, depolama
teknikleri, ta ma sistemleri, ta tlar üzerindeki uygulamalar ve yak t pilleri konular nda
faaliyet göstermektedir.

Türkiye Elektrik Da m A. . Genel Müdürlü ü (TEDA ): Devletin genel enerji ve
ekonomi politikas na uygun olarak elektrik da m faaliyetlerinde bulunmaktad r.
TEDA , 2 Nisan 2004 tarihinde Özelle tirme daresi Ba kanl ’na devredilmi tir.

Bakanl n mevcut organizasyon yap ekil 1’de verilmektedir.

ekil 1: Organizasyon emas
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GZFT ANAL

GÜÇLÜ YÖNLER Z

Devlet politikalar ndaki etkinlik
lgili mevzuat n olu turulmas , uygulanmas  ve yönlendirilmesinde

Bakanl n etkili olmas
Bakanl z bünyesinde stratejik konularda görev alan  önemli kurulu lar n
faaliyet gösteriyor olmas
Teknolojik de im ve yenilenme e ilimi
Bakanl n uluslararas  i birli i projelerine yönelik çal malarda etkili
olmas
Do al kaynaklar n aranmas na yönelik faaliyetlerde koordinasyon ve
etkinli in sa lanm  olmas
Güçlü bir Ar-Ge yap
Bakanl z ba  ve ilgili kurulu lar n sosyal imkanlar n geni  olmas  ve
Bakanl z personelinin bu imkanlardan yararlanabilmesi

ZAYIF YÖNLER Z

Personel ücretlerinin yetersiz olmas  ve Bakanl z personelinin ücretleri ile
ba  ve ilgili kurum ve kurulu lar z ve di er kurum personel ücretleri
aras nda büyük farkl klar n bulunmas
Nitelikli personel istihdam na imkan verecek kadro iyile tirmelerine ihtiyaç
duyulmas  ve mevcut nitelikli personele de kariyer unvan n verilmemesi
Personelin kurum içi ve kurum d  e itimler, teknik gezi, seminer vb
toplant lara kat m imkan n istenilen seviyede olmamas  ve bu konudaki
imkanlar n belli birimler ve belli personele sunulmas
Kurumsal kimli in olu turulmam  olmas
Bakanl z faaliyet alan na giren baz  konularda birimler aras nda veya
Bakanl z ile di er kurum ve kurulu lar aras nda yetki ve sorumluluk
payla nda sorunlar ya anmas
Bakanl k içi birimler ile ba  ilgili kurum ve kurulu lar z aras ndaki i birli i
koordinasyon ve bilgi ak n istenen düzeyde sa lanamamas
Bakanl n bilgi yönetim sistemleri aç ndan yeterli düzeyde olmamas  ve
istenilen bilgelere geç ula lmas  veya ula lamamas
Personele kre , lojman, otopark, yemekhane ve benzeri imkanlar n ba  ilgili
kurum ve kurulu lar n kaynaklar ndan sa lan yor olmas
Bakanl n kendisine ait bir hizmet binas n bulunmamas
Bütçe imkanlar n s rl  olmas
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FIRSATLAR

Ülkemizin jeo-stratejik konumu
Ülkemizin yeterli ve çe itli yenilenebilir enerji kaynaklar na sahip olmas
Baz  madenlerde zengin rezervlere sahip olmam z
Maden Çe itlili i
Enerji verimlili i aç ndan sahip oldu umuz yüksek potansiyel
Enerji piyasalar n yeniden yap land lmas
AB’ye uyum süreci
Bölgesel i birli i imkanlar n artmas

TEHD TLER

a ba ml k oran n yüksek olmas
Yerli kaynaklar n elektrik enerjisi üretiminde etkin kullan  için yüksek
finansal kaynak gereksinimi ve yat m ihtiyac n olmas
Fosil kaynak rezervlerinin tükenebilir olmas  nedeniyle bu kaynaklar n fiyatlar n
artmas  sonucu arz güvenli inin tehlikeye girmesi
çinde bulundu umuz co rafyadaki (Orta Do u ve Hazar Bölgesi) siyasi

istikrars zl klar ve terör tehdidi
r a an etkiler gerekçesi ile özellikle hidrolik kaynaklar n kullan nda d

etkiler
Di er ülkelerin enerji politikalar n, ülkemizin enerji terminali olma hedefi ile
çat mas
Sera gaz  emisyonlar nda art  ve iklim de ikli i
Yat mc lar n piyasa uygulamalar na ili kin güvensizli i
Güncel olmayan ücret politikas  nedeniyle nitelikli personel istihdam
edilememesi
Nüfus art  h n dünya ortalamas n üzerinde olmas
Demiryolu ve deniz ula rma altyap n yetersiz olmas
Özellikle ülkemizde ç kar lan ve ekonomik de eri yüksek olan alt n gibi
madenlere kar  a  tepkinin ve kamuoyu bask n olmas
Uluslararas  ölçekte rekabet edebilecek mali kaynak ile teknolojik güçe sahip
irketlerinin mevcut olmamas

Bütçe k tlar  ve idari sorunlar nedeniyle ara rma kurumlar n
potansiyellerinin yeterince ve etkin olarak de erlendirilememesi
AB’ye uyum kapsam nda, ba ta çevre ile ilgili konularda olmak üzere
getirilecek k tlamalar ve ortaya ç kacak yüksek maliyetli yat m ihtiyaçlar
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ZYONUMUZ

Enerji ve tabii kaynaklar alanlar nda, ülkemizi bölgemizde liderli e ta yan sayg n
bir kurulu  olmak.

SYONUMUZ

Enerji ve tabii kaynaklar  verimli, etkin, güvenli, zaman nda ve çevreye duyarl
ekilde de erlendirerek, ülkenin d a ba ml  azaltmay  ve ülke refah na en

yüksek katk  sa lamay  görev edindik.
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TEMEL DE ER VE LKELER Z

effafl k

Faaliyetlerimizi, ilgili taraflar n eri imine aç k olarak gerçekle tirmekte ve kanunlar
çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunmaktay z.

Güvenilir olmak

Faaliyetlerimizi, ulusal ve uluslararas  alanda güvenilir ve itibarl  bir kurum olma
hedefi do rultusunda yürütmekteyiz.

Yenilikçi ve öncü olmak

AR-GE çal malar  desteklemekte ve yeni teknoloji kullan na öncülük
etmekteyiz.

birli ine aç k olmak

Faaliyetlerimizi, ilgili taraflar n da kat  sa layarak; beklenti ve ihtiyaçlara
uygun hizmet sunma amac  do rultusunda yürütmekteyiz.

Verimlili i esas almak

Bakanl za tahsis edilen kamu kaynaklar , verimlili i ve etkinli i sa lama
amac  do rultusunda kullanmaktay z.

Tutarl  ve öngörülebilir olmak

Faaliyetlerimizi, orta ve uzun vadeli güvenilir projeksiyonlar nda ve küresel
geli meler do rultusunda, ülkemiz menfaatlerini gözeterek olu turdu umuz tutarl
politikalar çerçevesinde yürütmekteyiz.
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STRATEJ K AMAÇ VE HEDEFLER Z

Stratejik Tema-1

Enerji arz güvenli i

Gerek dünya genelinde gerekse ülkeler baz nda enerji sektörüne ili kin tart ma
gündemlerinin temelini olu turan enerji arz güvenli i ülkemiz için de önemini korumaktad r.
Ülkemizin enerji arz güvenli i ba lam nda son y llarda, enerji piyasam n rekabete dayal  ve
effaf bir piyasa anlay  çerçevesinde yeniden yap land lmas , yerli ve yenilenebilir kaynak

potansiyelimizin tespiti ve kullan , nükleer enerjinin elektrik üretimine dahil edilmesi, yeni
enerji teknolojilerinden yararlan lmas  gibi alanlarda yasal ve teknik çal malar
yo unla lm r.

AMAÇ-1

Yerli kaynaklara öncelik verilmek sureti ile kaynak çe itlendirmesini sa lamak
Enerji talebinin kar lanmas na ili kin uzun vadeli plan çal malar zda, Cumhuriyetimizin
yüzüncü y  olan 2023 y nda yerli kaynaklar n tamam n, yenilenebilir kaynaklar n
ise azami ölçüde kullan lmas , enerji arz nda çe itlendirmenin art lmas  ve nükleer
enerjinin 2020 y na kadar olan dönemde elektrik üretim kompozisyonuna dahil edilmesi, bu
suretle bugüne kadar üç temel sütun üzerine (kömür, do al gaz ve hidrolik) oturtulmu  olan
enerji sektörümüzün mimarisinin yeniden dizayn edilmesi, böylelikle d a ba ml n ve
ithalat faturas n azalt lmas  hedeflenmi tir.

Performans Göstergeleri (amaca yönelik)
a ba ml k oran

Birincil enerji kaynaklar  üretimindeki art

Hedef 1.1 Plan dönemi içerisinde, yerli petrol, do algaz ve kömür arama
faaliyetlerinin art lmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergeleri
Petrol sondaj miktar  (bin metre)
Do algaz sondaj miktar  (bin metre)
Kömür sondaj miktar  (bin metre)

Hedef 1.2 Yap na ba lanan 3.500 MW’l k yerli kömür yak tl  termik
santrallar n 2013 y  sonuna kadar i letmeye al nmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Yerli kömür yak tl  termik santral kurulu gücü (MW)

Hedef 1.3 2014 y na kadar en az 3000 MW kurulu gücünde nükleer santral
in as na ba lanmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
2014 y na kadar al nan in aat lisans  (MW)
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Stratejiler

1) Elektrik planlar nda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar n pay n azami
ölçüde yükseltilmesi hedeflenecektir.

2) Enerji arz güvenli inin art lmas  amac yla, kaynak, güzergah ve teknoloji
çe itlendirmesine gidilecektir..

3) Ülkemiz hidroelektrik potansiyelinin azami ölçüde de erlendirilebilmesi ve
özel sektör marifetiyle ülke ekonomisine kazand lmas  için gerekli tedbirler
uygulanmaya devam edilecektir.

4) Hidroelektrik üretmeye elveri li su kaynaklar n geli tirilmesine yönelik
çal malar n, öncelikle havza temelinde bütüncül bir yakla mla ve de en
tüketim taleplerini kar lamakta esneklik sa layan bir ekilde yürütülmesi için
gerekli i birli i sa lanacakt r.

5) Ülkemizde ba lat lm  olan yerli kömür, petrol ve do algaz arama ve üretim
faaliyetlerine öncelik verilecek ve bu alanlarda yat mlar n sürdürülebilirli ini
sa layacak tedbirler al nacakt r.

6) Küçük rezervli kömür yataklar n bölgesel enerji üretim tesislerinde
de erlendirilmesi için gerekli çal malar yap lacakt r.

7) Elektrik arz nda sa kl  bir çe itlendirme olu turmak için elektrik üretim
kaynaklar  aras na serbest piyasa ile maksimum uyum gözetilerek nükleer
enerji dahil edilecektir.

AMAÇ-2

Yenilenebilir enerji kaynaklar n enerji arz içindeki pay  artt rmak

Yenilenebilir enerji kaynaklar na ili kin temel hedefimiz, bu kaynaklar n elektrik enerjisi
üretimi içerisindeki pay n 2020 y nda en az %25 düzeyinde olmas n sa lanmas r.

Performans Göstergesi (amaca yönelik)
Yenilenebilir enerji kaynaklar n genel enerji arz  içindeki art  oran

Hedef 2.1 Yap na ba lanan 5000 MW’l k hidroelektrik santrallar n 2014 y
sonuna kadar tamamlanmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
HES kurulu gücü (MW)

Hedef 2.2 2015 y na kadar rüzgar enerjisi kurulu gücünün 10.000 MW’a
kar lmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Rüzgar enerjisi kurulu gücü (MW)

Hedef 2.3 2015 y na kadar, elektrik enerjisi üretimi için 300 MW’l k jeotermal
potansiyelimizin i letmeye al nmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Jeotermal enerji kurulu gücü (MW)
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Hedef 2.4 Güne  enerjisinden ticari nitelikte elektrik enerjisi üretimine 2010 y
içerisinde ba lan lmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Güne  enerjisi kurulu gücü (MW)

Stratejiler

1) Ekonomik potansiyel olu turan yenilenebilir enerji kaynaklar na ili kin olarak,
lisans al nan projelerin öngörülen sürede tamamlanmas  için gerekli tedbirler
al nacakt r.

2) Üretim planlamalar , teknolojik geli melere, mevzuat düzenlemelerine ba
olarak yenilenebilir enerji kullan m potansiyelindeki geli meler dikkate
al narak haz rlanacakt r.

3) Hidroelektrik santrallar n ekonomik analiz kriterleri günümüz ko ullar na göre
yeniden de erlendirilecektir.

4) Elektrik iletim sisteminin daha fazla rüzgar enerjisi santral  ba lanmas na
imkan verecek ekilde güçlendirilmesi için gerekli çal malar

zland lacakt r.
5) Jeotermal kaynaklar n kullan ndaki koruma ilkelerine uygun olarak

rejenerasyonlar  yap lacak ve yinelenebilir özellikleri devam ettirilecektir.
6) Elektrik enerjisi üretimine uygun jeotermal alanlar n özel sektöre aç lmas

konusundaki çal malara h z kazand lacakt r.
7) Güne  enerjisi öncelikli olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklar  alan nda

teknoloji geli tirme çal malar na a rl k verilecektir.
8) Güne  enerjisi ba ta olmak üzere, biyokütle ve denizlerde rüzgar enerjisinden

elektrik enerjisi elde edilmesini özendirmek amac yla pilot projeler ile
demonstrasyon projelerine a rl k verilecektir.

9) Güne  enerjisinin tma, ayd nlatma vb. alanlarda kullan
yayg nla racak tedbirler al nacakt r.

AMAÇ-3

Enerji verimlili ini artt rmak

Enerji arz güvenli inin sa lanmas , d a ba ml ktan kaynaklanan risklerin azalt lmas  ve
iklim de ikli i ile mücadelenin etkinli inin art lmas  hedefleri çerçevesinde, enerji
üretiminden kullan na kadar olan süreçte verimlili in art lmas , israf n önlenmesi ve
enerji yo unlu unun azalt lmas  hayati önem arz etmektedir.

Bu ba lamda, enerji tüketimini sosyal ve ekonomik geli me hedeflerini etkilemeden
azaltacak tedbirler uygulanacak; elektrik enerjisi üretim tesisleri ile iletim ve da m
ebekelerinde enerji verimlili inin art lmas na, yüksek verimli kojenerasyon

uygulamalar n yayg nla lmas na ili kin çal malar yürütülecektir.

Al nacak tedbirlerle 2020 y na kadar sanayide %15, binalarda %27 ve ula rma
sektöründe ise %7 oran nda daha az enerji kullan n sa lanmas  hedeflenmektedir.

Hedef 3.1 Ayd nlatma, izolasyon, ula m ve elektrikli cihazlarla ilgili olarak
yürütülen enerji verimlili i çal malar  çerçevesinde, 2010-2014 y llar  aras nda
enerji yo unlu unda %10 azalma  sa lanacakt r.
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Performans Göstergesi
Enerji yo unlu u (2008 y na göre)

Hedef 3.2 Mevcut santrallarda yeni teknolojiler kullan larak verimi yükseltmek ve
üretim kapasitesini art rmak için yap lan rehabilitasyon çal malar n 2012 y
sonuna kadar tamamlanmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Rehabilitasyonu tamamlanan santral say /rehabilitasyonu planlanan
toplam santral say

Hedef 3.3 Yüksek verimli kojenerasyon uygulamalar n yayg nla lmas
sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Kojenerasyonun toplam üretim içindeki pay

Stratejiler

1) Ulusal enerji verimlili i politikalar z kapsam nda stratejik ve bütünle ik enerji
verimlili i önlem ve programlar n etkili bir ekilde uygulanabilmesi için
çal malar art larak devam ettirilecektir.

2) AB Enerji Verimlili i Müktesebat  ve özellikle kojenerasyon düzenlemeleri ile
tam uyum sa lanacakt r.

3) Ayd nlatma öncelikli olmak üzere, kamuda enerji verimlili i çal malar
yo unla larak topluma öncelik edilecektir.

4) Enerji verimlili i projeksiyonlar  yap lacak, alt sektörlerin enerji verimlili i
potansiyelleri belirlenecektir.

5) Yüksek verimli kojenerasyon/trijenerasyon ve bölgesel tma uygulamalar
yayg nla  ve te vik edici tedbirler al nacakt r.

6) Nihai tüketimin yan  s ra, enerjinin üretimden tüketime kadar olan tüm
amalar nda verimlili i art  tedbirler al nacakt r.

7) Elektrik üretim santrallar na ili kin rehabilitasyon projeleri kapsam nda çevre
mevzuat na uygunluk gözetilerek satrallar n performans , güvenilirli i ve

letme ömrünün art lmas  sa lanacakt r.
8) letmedeki elektrik üretim santrallar n sa kl  ve entegre bilgi sistemleri

olu turulacak, izleme, denetim ve raporlama altyap  geli tirilecektir.
9) Ula mda enerji verimlili i çal malar na kurumsal destek verilmeye devam

edilecektir.
10) Binalarda enerji verimlili i konusunda faaliyetler yo unla lacakt r.
11) Sanayi kurulu lar n verimlilik art  projeleri ve enerji yo unlu unun

dü ürülmesine yönelik alacaklar  tedbirler desteklenecektir.
12) Enerji yönetimi sistemi ve enerji yöneticilerinin sanayi ve bina sektörlerinde

yayg nla lmas  sa lanacakt r.
13) Toplumumuzdaki enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geli mesi için özel

sektör ve sivil toplum kurulu lar n da kat mlar  ile kampanyalar, ödüllü
yar malar, e itim ve medya etkinlikleri de dahil olmak üzere ülke çap nda
bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmeye devam edilecektir.



15

AMAÇ-4

Serbest piyasa ko ullar na tam i lerlik kazand rmak ve yat m ortam n iyile mesini
sa lamak.

4628 say  Elektrik Piyasas  Kanunu (2001), 4646 say  Do algaz Piyasas  Kanunu (2001),
5015 say  Petrol Piyasas  Kanunu (2003) ve 5307 say  S la lm  Petrol Gazlar  (LPG)
Piyasas  Kanunu (2005)’nun yürürlü e girmesi ile birlikte ülkemiz enerjisi sektöründe
rekabete dayal  ve i leyen bir piyasalar n olu turulmas na yönelik önemli ad mlar at lm ,
sektörde faaliyet gösteren kamu kurulu lar  yeniden yap land lm , sektörde serbestle meyi
temin edecek kurallar uygulanmaya ba lanm r. Enerji sektöründe serbestle tirmenin temel
amac  arz güvenli i bak ndan gerekli ve yeterli yat mlar n yap lmas  sa layacak yat m
ortam n olu turulmas , rekabet ortam n sa layaca  sektörde verimlilik art  yolu ile elde
edilecek kazan mlar n tüketiciye yans lmas r.

Hedef 4.1 2014 y na kadar, elektrik sektöründe hedeflenen özelle tirmelerin
tamamlanmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergeleri
Elektrik enerjisi üretiminde kamu pay /toplam sektör
Elektrik enerjisi da nda kamu pay /toplam sektör

Hedef 4.2 2015 y na kadar elektrik enerjisi sektöründe rekabete dayal  olarak
leyen piyasa yap n olu turulmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergeleri
Elektrik piyasas n aç kl k oran : serbest tüketicilerin pay  (%)
Kay p-kaçak oranlar ndaki azalma
Elektrik enerjisi arz kalitesi
Piyasa aktörlerinin say
Özel sektör yat m miktar  (MW) art  oran

Hedef 4.3 2015 y na kadar do algaz sektöründe rekabete dayal  olarak i leyen
piyasa yap n olu turulmas  sa lanacakt r.

 Performans Göstergeleri
Piyasa aç kl k oran : serbest tüketicilerin pay  (%)
Piyasada faaliyet gösteren aktörlerin say

Stratejiler

1) Stratejik öneme haiz büyük yat mlar n özel sektör-kamu i birli i ile
yap lmas na ili kin modeller geli tirilecektir.

2) Elektrik üretim tesisleri ve elektrik da m bölgelerinin özelle tirmeleri,
piyasada rekabetin olu mas , üretim ve da m sektörlerinde verimlili in
art lmas  ve bu yolla maliyetlerin dü ürülmesi, olu an kazan mlar n nihai
tüketiciye yans lmas , arz güvenli inin sa lanmas  temel hedefleri
do rultusunda gerçekle tirilecek; gelir odakl  bir özelle tirme stratejisi
izlenmeyecektir
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3) Üretim tesislerinin özelle tirilmesinde mevcut santrallar n ihtiyaç duydu u
rehabilitasyonlar n yap lmas na, yak t kaynaklar n yeterli oldu u tesislerde
ilave yat mlarla santral kurulu güçlerinin art lmas na imkan verecek bir
özelle tirme yöntemi uygulanacakt r.

4) Özelle tirilecek üretim tesislerinin belirlenmesinde ve portföyler halinde
grupland lmas nda piyasada hakim güç olu turulmamas  ve rekabetin
sa lanmas  temel kriter olarak al nacakt r.

5) Piyasa Mali Uzla rma Merkezi (PMUM) taraf ndan i letilmekte olan
dengeleme ve uzla rma sistemi geli tirilerek gün öncesi piyasas  ve gerçek
zamanl  dengeleme güç piyasas  olu turulacakt r.

6) Arz güvenli inin sa lanmas  amac yla gerekli üretim kapasitesi ve yedek
kapasitenin olu turulmas  için geli tirilen Kapasite Mekanizmas  çerçevesinde,
üreticiler için; güvenilir kapasitelerine ili kin olarak MW güçleri ile orant
kapasite bildirimi yapma, bu bildirime uygun olarak kapasite belgelerini
yay nlama ve bu kapasiteyi temin yükümlülü ü, tedarikçiler için; tedarik
etmekle yükümlü olduklar  yükleri kar lamak üzere MW cinsinden gerekli
kapasite belgelerini temin etme ve bildirme yükümlülü ü getirilecektir.

7) Orta ve uzun dönem için yap lan arz-talep projeksiyonlar nda, perakende sat
lisans na sahip da m irketlerinin gerekli güvenilir kapasiteye sahip
olamayacaklar n tespit edilmesi halinde bu ihtiyaç, talepleri durumunda bu
irketler ad na Piyasa leticisi (TE -PMUM) taraf ndan düzenlenecek

merkezi yar malar ile de temin edilebilecektir. Yar malar ihtiyaç duyulmas
halinde her y l, o y  takip eden 5 y l için devreye girebilecek yeni üretim
tesislerinin yap lmas  temin için uygulanacakt r. Yar ma sonucunda
belirlenecek üretim irketleri ile tedarikçiler aras nda 10 y ldan az olmamak
üzere ikili anla malar yap larak da m irketlerinin orta ve uzun vadede
güvenilir kapasiteye sahip olmalar  garanti alt na al nacakt r. Üreticinin taahhüt
etti i kapasiteyi taahhüt etti i tarihte hizmete sunamamas  veya perakende sat
lisans na sahip da m irketlerinin anla maya ba lanm  miktarda enerjiyi
sözle menin gerekleri do rultusunda alamamas  durumunda uygulanacak
yapt mlar mezkur anla malara derc edilecek, bu hükümlerin uygulanmas n
kontrolü ise Piyasa leticisi (TE ) ve EPDK taraf ndan mü tereken yerine
getirilecektir.

8) Elektrik iletim sisteminin geli tirilmesi ve iletim kay plar n azalt lmas na
yönelik olarak iletim sistemi yat mlar na öncelik verilecektir.

9) Elektrik enerjisi tüketiminin yo un oldu u bölgelerde üretimin artmas  temin
etmek üzere, iletim tarifeleri özendirici olacak ekilde düzenlenecektir.

10) Enerji sektörü alan nda faaliyet göstermeyi amaçlayan, KOB 'lerin  ve
giri imcilerin rekabet güçlerini art rmak ve yeni pazarlara aç lmalar  sa lamak
için, i  kurma ve i  geli tirme a amalar nda e itim ve dan manl k hizmeti
sa lanacakt r. Bu amaçla, Enerji-  geli tirme merkezi kurulacakt r.

11) Enerji sektörü yat mc lar  ve di er karar vericiler için bilgi altyap
olu turmak üzere, Enerji Bilgi Sistemi çal mas  öncelikle uygulamaya
konulacakt r.

AMAÇ-5

Petrol ve do algaz alan nda çe itlili i sa lamak ve ithalattan kaynaklanan riskleri
azaltacak tedbirleri almak.
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2020 y nda 70 milyar metre küp düzeyine ula mas  beklenen do algaz tüketimimize ili kin
olarak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar n de erlendirilmesinde kaydedilecek a ama
ile, do al gaz talep art  h nda orta vadede dü  sa lanmas  hedeflenmektedir.  Do al gaz
arz-talep dengesine ili kin çal malara göre 2011 y na kadar olan dönemde y ll k gaz
talebini kar lamakta sorun bulunmamaktad r. Ancak, talebin yo un oldu u k  aylar nda
kaynak ülkelerdeki veya güzergah ülkelerindeki aksamalar, dönemsel arz-talep
dengesizliklerine yol açabilmektedir. Bu kapsamda, 2007 y nda 1,6 milyar metre küp
kapasiteli Silivri do al gaz depolama tesisinin devreye al nmas  mevsimsel arz güvenli inin
sa lanmas  aç ndan oldukça yararl  olmu tur.

Hedef 5.1 2015 y na kadar, mevcut do algaz depolama kapasitesinin %100
oran nda art lmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergeleri
Toplam do algaz depolama kapasitesi/y ll k do algaz tüketim miktar
Puant do algaz talebinin depolama kapasitesine oran

Hedef 5.2 Do algaz ithalat nda 2015 y na kadar, en fazla ithalat
gerçekle tirdi imiz ülkenin pay  %50’nin alt na indirecek kaynak ülke çe itlili i
sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Kaynak ülkelere göre ithalat oranlar

Hedef 5.3 Ulusal petrol stoklar n güvenli düzeyde muhafazas n sürdürülmesi
sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Petrol stok kapasitesi

Stratejiler
1) Do algaz piyasas nda arz talep dengesizliklerini önlemek amac yla gerekli yasal

ve fiziki altyap n olu turulmas na yönelik, ilgili kurulu larla koordineli olarak
çal lacak ve bu yönde gerekli destek verilecektir.

2) Öncelikle mevcut do algaz depolama tesislerinin gaz çekim kapasiteleri
art lacakt r.

3) Tuz Gölü Do algaz Depolama Tesisi Projesi ivedilikle gerçekle tirilecektir.
4) Ulusal Petrol Stok Ajans  kurulacakt r.

Stratejik Tema-2

Ülkemizin enerji alan nda bölgesel ve küresel etkinli i
Bakanl z, önemli bölgesel petrol ve do al gaz projelerinde öncü rol oynamak suretiyle
gerek ulusal arz güvenli inin sa lanmas , gerekse bölgesel ve küresel arz istikrar na katk
sa lanmas  esas alan politika ve stratejileri uygulamakta ve bu alanda kararl
sürdürmektedir. Ayr ca, elektrik arz güvenli ine katk  sa lamak ve yeterli enerjinin kesintisiz
ve kaliteli bir ekilde temini aç ndan kom u ülkelerle ikili ve çok tarafl  (bölgesel) bazda
olmak üzere elektrik enterkonneksiyonlar na da büyük önem vermekteyiz.



18

AMAÇ-6

Jeostratejik konumumuzu etkin kullanarak, enerji alan nda bölgesel i birli i süreçleri
çerçevesinde ülkemizi enerji koridoru ve terminali haline getirmek.

Türkiye, ba ta Orta Do u ve Hazar Havzas  olmak üzere, dünyan n ispatlanm  petrol ve do al gaz
rezervlerinin yakla k % 72’sinin bulundu u bir co rafyada yer almaktad r. 2030 y na kadar olan
dönemde %50 oran nda artmas  beklenen dünya enerji tüketiminin önemli bir bölümünün içinde
bulundu umuz bölgenin kaynaklar ndan kar lanmas  öngörülmektedir.

Arz ve talep co rafyalar  aras ndaki farkl k, üretici ülkeleri piyasalara ula arak kaynaklar
ekonomik getiriye dönü türme, tüketici ülkeleri ise kaynaklara ekonomik ko ullarda eri erek enerji
arzlar  güvence alt nda tutma aray lar na yönlendirmektedir. Giderek küresel nitelik kazanan
çok oyunculu bu denklem, ülkemize jeo-stratejik konumu bak ndan özel bir nitelik
kazand rmaktad r.

Türkiye, küresel enerji sektöründeki geli meler ekseninde ve özel jeo-stratejik konumunun getirdi i
avantajlar çerçevesinde kendi enerji arz güvenli i bak ndan tedarikçi ülke çe itlendirmesini
sa laman n yan  s ra zengin hidrokarbon kaynaklar n ba ta AB olmak üzere büyüyen piyasalara
ta nmas nda önemli bir rol üstlenmeyi hedeflemi tir. Türkiye ayn  zamanda bulundu u bölgenin
en önemli enerji terminali olma yönünde stratejiler geli tirmektedir.

Ayr ca, elektrik ithalat ve ihracat potansiyelimizi art rmak üzere, kom umuz olan ülkelerle
uluslararas  iletim ba lant lar  tesis edilmekte ve mevcut ba lant lar güçlendirilmektedir.

Hedef 6.1 2015 y na kadar Ülkemizin ve Avrupa’n n petrol ve do algaz arz
güvenli inin art lmas  yönünde gündemde olan projelerin gerçekle tirilmesi
sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Tamamlanan proje say

Hedef 6.2 2015 y na kadar yurtd  petrol ve do algaz üretimimizin 2 kat na
kar lmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Yurtd  petrol ve do algaz üretim miktar  (y ll k)

Hedef 6.3 2015 y na kadar, Ceyhan’a gelen gelen petrol miktar n 2008 y na
göre %100 oran nda art lmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Ceyhan’a gelen petrol miktar ndaki art  oran

Hedef 6.4 Ceyhan Bölgesi’nin farkl  kalite ve özelliklerdeki ham petrolün
uluslararas  piyasalara tedarik edilebildi i, rafineri, petrokimya tesisleri ve

la lm  do algaz (LNG) ihraç terminalinin bulundu u entegre bir enerji
merkezi haline getirilmesi sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Ceyhan Bölgesi’nde kurulu rafineri kapasitesi
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Hedef 6.5 2015 y na kadar, Ahiboz/Gölba  Bölgesi’nin ulusal ve uluslararas
do algaz da m noktas  haline getirilmesi sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Ahiboz/Gölba  do algaz da m noktas nda gerçekle en y ll k gaz ticaret
hacmi

Hedef 6.6 2011 y na kadar UCTE’ye tam entegrasyon sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
UCTE’ye tam entegrasyon tarihi

Stratejiler

1) Ülkemizin co rafi ve jeopolitik konumunun sunmu  oldu u avantaj ile Orta
Do u ve Orta Asya’n n üretiminin dünya pazarlar na ula mas nda hem bir köprü
hem de bir terminal olma do rultusunda çal malar art larak devam
ettirilecektir.

2) Gündemde olan boru hatt  projeleri ile petrol ve do algaza dayal  tesislerin
gerçekle tirilmesi amac yla ilgili ülkelerle gerekli i birli inin sa lanmas  ve
projelere h z verilmesi amac yla görü melere devam edilecek ve ülkemizdeki
ilgili kurulu larla koordineli olarak çal lacakt r.

3) Derin deniz petrol ve do algaz arama ve üretim faaliyetlerimiz Karadeniz ve
di er denizlerimizde art larak sürdürülecektir.

4) Ba ta TPAO odak ülkeleri olmak üzere, hidrokarbon potansiyeli olan ülkelerde
arama ve üretim projeleri geli tirme, ortakl k kurma ve hisse sat n almaya ili kin
giri imlerimiz sürdürülecektir.

5) Elektrik enerjisi ithalat ve ihracat potansiyelini art rmak üzere, kom u ülkelerle
uluslararas  iletim ba lant lar  tesis edilecek, mevcut ba lant lar
güçlendirilecektir.

6) Plan döneminin ba lang  itibari ile iletim sistemimizin UCTE ile paralel
çal mas  sa lanacakt r.

Stratejik Tema-3

Çevre
Enerji üretimi ve tüketiminden kaynakl  sera gaz  emisyonlar , insan kaynakl  iklim
de ikli inin temel nedeni olarak kabul edilmekte, iklim de ikli inin ya am kalitesi, çevre,
su, tar m ve g da kaynaklar  ve ulusal ekonomiler üzerindeki olumsuz etkileri çerçevesinde
enerji sektöründe küresel ölçekte yeni aray lar gündeme gelmektedir. klim de ikli i ile
mücadelede enerji sektörünün etkin rol oynamas  öngörülmekte, bu durum enerji arz  ve
talebinde yeni yönelimleri beraberinde getirmektedir.

Talep taraf nda enerji verimlili i ba ta olmak üzere teknolojik geli melere de paralel
iyile tirmeler, arz taraf nda ise fosil yak tlara alternatif yenilenebilir kaynaklar n
kullan nda yayg nla ma ve nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretiminde kullan lmas
Bakanl z enerji politikalar n iki temel bile eni durumundad r.
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Tabii kaynaklar alan nda ise, madenlerin do ada milyonlarca y l süren bir zaman dilimi
içinde do al olarak ve jeolojik artlar n uygun oldu u ortamlarda s rl  miktarda
olu abildi i dikkate al nd nda, madenlerin bulunabildi i yerlerde çevre-ekonomi dengesini
gözeterek kullan lmas n zorunlu oldu u aç kça ortaya ç kmaktad r. Ayn  zamanda
madencilikte kullan lan alanlar n rehabilite edilerek ekosisteme kazand lmas , sektörde
bertaraf ve ar tma teknolojilerinin geli mesi, madencili in sürdürülebilir kalk nma
prensiplerine uygun bir faaliyet dal  olmas  sa lamaktad r.

AMAÇ-7

Enerji ve tabii kaynaklar alan ndaki faaliyetlerin çevreye olan etkilerini en aza indirmek
Enerji ve madencilik sektörlerinde çevresel boyutlara ili kin uluslararas  platformlarda
pozisyonumuz;, ülkemizin ekonomik geli mi lik düzeyi, enerji sektörünün büyüme potansiyeli
ve bu do rultuda enerji arz ndaki ihtiyaçlar n “ortak fakat farkl  sorumluluklar” ilkesi
temelinde ele al nmas  yönündedir.

Hedef 7.1 2014 y ndan sonra enerji sektöründen kaynakl  sera gaz  emisyon art
nda azalma sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Enerjiden kaynakl  toplam sera gaz  emisyon art  h nda de im (%)

Hedef 7.2 2015 y na kadar, elektrik enerjisi sektöründe temiz kömür yakma
teknolojilerinin yayg nla lmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Temiz kömür yakma teknolojisine sahip santrallar ile yap lan üretimin
kömürden toplam elektrik üretimi içindeki pay  (%)

Hedef 7.3 2015 y na kadar Madencilik piyasas nda faaliyet gösteren 10 bin
maden i letmesinin çevreye uyum planlar n denetimi yap lacakt r.

Performans Göstergesi
Çevre düzenlemesi yap lan saha say /toplam saha (i letme) say

Stratejiler

1) Artan enerji talebinin kar lanmas nda yenilenebilir enerji kaynaklar , enerjinin
etkin kullan , temiz kömür teknolojilerinin kullan  sektörel büyümenin
sürdürülebilirli inin sa lanmas  aç ndan öncelikli seçenekler olarak
de erlendirilecektir.

2) Ülkemizin sera gaz  azalt m potansiyeli belirlenecektir.
3) klim de ikli inin enerji sektörüne etkisi ve al nmas  gereken adaptasyon

önlemlerine ili kin çal malar art lacak, önceden önlem alma yakla
çerçevesinde kar la lacak risk ve kay plar n minimizasyonu için çal malar
yap lacak, toplumun ve yat mc lar n bilinçlendirilmesi sa lanacakt r.

4) Enerji sektörünün her dal nda yat m, üretim ve tüketim a amalar nda “kirleten
ve kullanan öder” ilkelerini dikkate alan araçlar etkili bir biçimde
kullan lacakt r.
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5) Kyoto uygulama dönemi ve 2012 y  sonras na yönelik politikalar ve enerji
sektörü etki analizi çal mas  yap lacakt r.

6) Ülkemiz artlar  çerçevesinde enerji sektöründe sera gaz  azalt  politika ve
tedbirlerini ortaya koyan bir Enerji Sektörü Sera Gaz  Azalt  Ulusal Eylem
Plan  haz rlanarak, BM klim De ikli i Çerçeve Sözle mesine ili kin
yükümlülükler yerine getirilecektir.

7) Elektrik üretim santrallerinin teknik yap  ve emisyonlar yönüyle çevresel etki
izleme, denetim ve raporlama sistemine yönelik altyap  geli tirilerek
uygulamalar n etkinle tirilmesi ile karbon yönetim sisteminin kurulmas  için
gerekli çal malar plan dönemi içerisinde tamamlanacakt r.

8) Ülkemiz ko ullar na uygun bir emisyon ticaretine haz rl k için kurumsal altyap
ve kay t sistemi kurulacakt r.

9) Su, at k su ve kat  at k gibi çevre korumaya yönelik altyap  tesislerinin
biyokütle/gaz potansiyellerinden yararlan lmas  sa lanacakt r.

10) Yeni kurulacak termik santrallar n çevre mevzuat na uyumunun sa lanmas
öncelikli olarak dikkate al nacakt r.

11) Madencilik faaliyetlerinde sürdürülebilir madencilik ve sürdürülebilir çevre
ilkesine uyum sa lanmas  için kontrol ve denetim çal malar n etkinli i
art larak devam ettirilecektir.

12) Enerji-çevre ve iklim de ikli i bilincinin geli tirilmesine yönelik e itim ve
kamuoyu bilinçlendirme çal malar  yap lacakt r.

Stratejik Tema-4

Tabii kaynaklar

nsan ve toplum hayat nda vazgeçilmez bir yer tutan madencilik, geli mi  ülkelerin bugünkü
teknoloji ve refah düzeyine ula malar nda en etkin rolü oynayan faktördür. Geli mi
ülkelerin var olan ekonomik güçlerine sahip olmalar nda, do al kaynaklar  en etkin
ekilde kullanmalar  büyük rol oynamaktad r. Madencilik sektörü sanayile menin temel

girdilerini üreten bir sektördür. Üretimin ve ihracat n zamanla tar mdan sanayiye kaymas ,
sanayi için gerekli olan hammaddelerin nitelikli ve ekonomik olarak elde edilmesini gerekli

lm r. Madencilik sektörü, geli mi  sanayi ülkelerinin hemen hepsinde ekonomik
kalk nmay  ba latan öncü sektör görevini üstlenmi tir. Bu nedenle ülkemizde de madencilik
sektörünün önemi günden güne artmaktad r. Ülkelerin kalk nma ve ekonomik geli iminde
önemli yeri olan madencilik ve entegre üretim sanayi, en büyük katma de eri yaratmaktad r.

AMAÇ-8

Tabii kaynaklar n ülke ekonomisine katk  art rmak.

Hedef 8.1  2013 y na kadar, madencilik i lemlerinin e-devlet kapsam nda
yürütülmesi sa lanacakt r.

Performans Göstergeleri
Gerekli altyap  çal malar n tamamlanmas
Çal an memnuniyeti art  oran
Mü teri memnuniyeti art  oran
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Hedef 8.2 2015 y na kadar aktif maden i letme say  2008 y na göre 2 kat
art lacakt r.

Performans Göstergesi
Aktif maden i letme say ndaki art  oran

Hedef 8.3 2015 y na kadar toplam maden üretimimiz, 2008 y  üretim miktar na
göre 2 kat art lacakt r.

Performans Göstergesi
Maden üretimindeki art  oran ($ de eri)

Hedef 8.4 2015 y na kadar, madencilik sektörünün GSMH içindeki pay  ise
%2’ye ç kar lacakt r.

Performans Göstergeleri
Madencilik sektörünün GSMH içindeki miktar /toplam GSMH
Maden ihracat geliri miktar /toplam ihracat geliri

Stratejiler

1) Mevcut bilgi – i lem sisteminde madencilik ile ilgili baz  i lemler e – devlet
kapsam nda yürütülmektedir. Bilgi – i lem sisteminin daha geni  ve kapsaml
kullan labilmesi için gerekli yat m tutar  belirlenmi tir. 2009 y ndan
ba layarak madencilik ile ilgili daha birçok i lemin e – devlet kapsam nda
yürütülebilmesi sa lanacakt r.

2) letme ruhsat  ve i letme izni i lemlerinin daha k sa sürede
sonuçland labilmesi için gerekli kurumsal yeniden yap lanma ile mevzuat
de ikli i haz rl klar  yap lacakt r.

3) Maden sahalar nda üretim faaliyetine geçebilmek için öncelikle i letme izninin
al nmas  yasal bir zorunluluktur. letme izninin al nabilmesi için; mülkiyet,
ÇED, GSM ile ilgili  Yeri Açma ve Çal ma ruhsat  ve varsa di er izinlerin
al nmas  gerekmekte olup, özellikle bu izinlerden halen al nmas nda problem
ya anan GSM ile ilgili  Yeri Açma ve Çal ma ruhsatlar n al nmas  ile ilgili
Madencilik Faaliyetleri zin Yönetmeli inde ve di er ilgili mevzuatlarda
gerekli yasal de iklikler yap lacakt r.

AMAÇ-9

thalata dayal  madencilik hammadde ara ve uç ürünlerinden ülkemizde mevcut
olanlar n yerli kaynaklardan temin edilmesini sa lamak.

Hedef 9.1 2015 y na kadar, yerli alt n üretiminin y ll k 40 tona ç kar lmas
sa lanacakt r.
Performans Göstergesi

Alt n üretim miktar  (ton/y l)

Hedef 9.2 2015 y na kadar, yarli s  alüminyum üretim miktar n y ll k
100.000 tona ç kar lmas  sa lanacakt r.
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Performans Göstergesi
 alüminyum üretim miktar  (ton/y l)

Hedef 9.3 2015 y na kadar, ülkemizde üretilen kromit cevherinin yurt içinde
de erlendirilmesine yönelik 50.000 ton kapasiteli paslanmaz çelik üretim tesisinin
kurulmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergesi
Tesisin kurulma tarihi

Stratejiler

1) Sektörde madenlerin tüvenandan çok ara ve uç ürünler eklinde üretilerek ihraç
edilmesi ve sanayinin hammaddesi olan madenlerin ithal edilmesi yerine,
ülkemiz do al kaynaklar ndan temin edilerek ara ve uç ürünlere yönelik sanayi
tesislerinin say n artmas  için 3213 say  Maden Kanununun  devlet hakk ,
te vikler ve ilgili di er baz  maddelerinde ve  ilgili di er mevzuatlarda gerekli
yasal de iklikler yap lacakt r.

2) Madencilik ürünlerinin yurt içinde i lenerek katma de erinin art lmas na özel
önem verilecektir.

3) Yüksek katma de erli üretim yap na geçi te ulusal ve uluslar aras  düzeyde
birli ine önem verilecek, i letmelerin rekabet gücünü art  mekanizmalar

geli tirilecektir.
4) Günün teknolojisine uygun olarak, alt n rezervlerimizin ekonomiye

kazand lmas na yönelik çal malar yap lacakt r.
5) Ülkemizin artan alüminyum gereksiniminin mevcut boksit rezervlerimizden

üretilmesine yönelik tesis kurma çal malar  destekleyici çal malar
yap lacakt r.

6) Ülkemizde üretilen, krom ve ferrokromun yurt içinde ara ve uç ürün olarak
de erlendirilmesine yönelik çal malar yap lacakt r.

7) Sanayi ve madenci ziyaretleri gerçekle tirilecektir.

AMAÇ-10

Endüstriyel hammadde, metal ve metal d  madenlerimizin üretimlerini art larak yurt
içinde de erlendirilmesini sa lamak.

Hedef 10.1 Bor kimyasallar  sat  gelirlerini 2012 y na kadar 1 milyar $’a
kar lmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergeleri
Bor kimyasallar  sat  gelirleri
Bor kimyasallar  üretim kapasitesi (1,3 milyon tondan 2,8 milyon tona
art )

Hedef 10.2 2015 y na kadar, mermer ve do al ta  i lenmi  ürün ihracat n 5
milyar Dolar’a ç kar lmas  sa lanacakt r.
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Performans Göstergesi
lenmi  mermer ihracat geliri (y l/$)

Stratejiler

1) ET  Maden letmeleri Genel Müdürlü ü yat mlar na öncelik verilecektir.
2) Bor madeninin AB taraf ndan toksik madde olarak s fland lmas na kar

gerekli giri imler sürdürülecektir.
3) Bor ticari ürün yelpazesinin geni letilmesine yönelik AR-GE çal malar

art larak sürdürülecektir.
4) Çevreye duyarl  bir ekilde bor kimyasallar  üretim kapasitesi ve Pazar pay n

art lmas  yönünde çal malar yap lacakt r.
5) Mermer ve do al ta  ihracat gelirlerinin art lmas  için gerekli giri imlerde

bulunulacakt r.
6) Sanayi ve madenci ziyaretleri gerçekle tirilecektir.

Stratejik Tema-5

Kurumsal

AMAÇ-11

Enerji ve tabii kaynaklar n yönetiminde ve yürütülen ilgili politikalarda etkinli i
art rmak

Hedef 11.1 2011 y na kadar Bakanl n yeniden yap lanma çal malar
tamamlanacakt r. Bu kapsamda;

11.1.1 Bakanl zda uzmanl  esas alan bir kariyer yap lanmas na
geçilecektir.

11.1.2 Bakanl z te kilat  yatay entegre yönetim yap  esas
do rultusunda yap land lacakt r.

11.1.3 Bakanl z birimlerinin düzenlenmesinde fonksiyonel etkinlik
dikkate al nacakt r.

Performans Göstergeleri
Gerekli yasal alt yap  çal malar n tamamlanmas
Çal an memnuniyeti art  oran
Hizmet alan memnuniyeti art  oran

Hedef 11.2 Uzmanl k yap  desteklemek ve enerji alan nda stratejik
ara rmalar yapmak amac yla 2011 y na kadar “Enerji Akademisi”
olu turulacakt r.

Performans Göstergeleri
Çal an memnuniyeti art  oran
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Hizmet alan memnuniyeti art  oran

Hedef 11.3 2011 y na kadar özerk bir Madencilik Kurumu olu turularak, ruhsat
ve denetim i lemlerinde etkinlik art lacakt r.

Performans Göstergesi
Gerekli yasal alt yap  çal malar n tamamlanmas

Hedef 11.4 2011 y na kadar Nükleer Düzenleme Kurumu tesis edilecektir.

Performans Göstergesi
Gerekli yasal alt yap  çal malar n tamamlanmas

Hedef 11.5 2012 y na kadar, enerji  ve tabii kaynaklar alanlar nda istatistik ve
planlama altyap n güçlendirilmesi çal malar  tamamlanacakt r.

Performans Göstergesi
statistik ve planlama sisteminin akreditasyonu

Stratejiler

1) Bakanl zda uzmanl  esas alan bir kariyer yap lanmas na geçilecektir.
2) Bakanl z te kilat  yatay entegre yönetim yap  esas  do rultusunda

yap land lacakt r.
3) Bakanl z birimlerinin düzenlenmesinde fonksiyonel etkinlik dikkate

al nacakt r.
4) Bakanl z, ba  ve ilgili kurum ve kurulu lar zda bürokrasinin

azalt lmas , görev ve yetki çak malar n giderilmesi ve etkili koordinasyon
mekanizmalar n geli tirilmesi yönünde gerekli çal malar gerçekle tirilecektir.

5) Bakanl z ile ba  ve ilgili kurum ve kurulu lar zda mevcut idari ve be eri
kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlay  do rultusunda
geli tirilecek, yönetim kültürünün yeni yap ya uyarlanmas na dönük programlar
düzenlenecektir.

6) Bakanl z, ba  ve ilgili kurum ve kurulu lar zda tüm çal anlar n yetkin
bir seviyeye ula lmas  ve de en ko ullara uyum sa lamas  için etkili bir
insan kaynaklar  planlamas  yap lacakt r. Bu kapsamda haz rlanacak programlar
ile çal anlar sürekli bir ekilde e itim, ö retim ve geli tirme süreçlerinden
geçirilerek, i lerini verimli bir ekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye
kavu turulacakt r.

7) Personel de erlendirme sistemi gözden geçirilecek, personel performans
objektif ve saydam biçimde ölçmeyi sa layacak standartlar, görevlerin
özellikleri de dikkate al narak geli tirilecek ve uygulanacakt r.

8) GEM’in yerine maden piyasas  düzenleyecek ve denetleyecek profesyonel
yap da ve uzman statüsünde deneyimli – nitelikli bir personel yap na sahip bir
kurumun olu turulmas  için yeni bir Maden Piyasas  Kanunu yap lacak ve 3213
say  Maden Kanununda da bu yönde gerekli yasal de iklikler yap lacakt r.

9) Yasal de iklik çal malar nda ilgili taraflar n kat  sa lanacakt r.
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AMAÇ-12

Enerji ve tabii kaynaklar alan nda yenilikçili in öncüsü ve destekleyicisi olmak.

Hedef 12.1  2010 y nda EN-AR (Enerji Ara rmalar ) Program  uygulamaya
konulacak ve 2014 y na kadar 50 milyon TL’lik destek sa lanacakt r.

Performans Göstergeleri
EN-AR Program  kapsam nda sa lanan (y ll k) destek miktar  (TL)
Desteklenen proje say

Hedef 12.2 Bakanl z Ba , lgili ve li kili Kurulu lar nca yürütülen AR-GE
yat mlar n 2015 y na kadar, 2008 y  AR-GE yat mlar na göre %100
oran nda art lmas  sa lanacakt r.

Performans Göstergeleri
Cari y l AR-GE yat m/toplam ARGE yat m miktar
AR-GE yat mlar nda art  oran  (y ll k): toplam AR-GE yat m
miktar /2008 y   AR-GE yat m miktar

Stratejiler

1) Enerji üretim planlamalar nda yerli kaynaklar n ve farkl  teknolojilerin
kullan na öncelik verilecektir.

2) Sektörde verimlilik ve rekabet gücünün art lmas  sa lamak amac yla AR-GE
faaliyetlerinin yenilik üretecek ekilde ve pazara yönelik olarak tasar mlanmas
için gerekli çal malar gerçekle tirilecektir.

3) Hükümet politikalar  çerçevesinde, AR-GE harcamalar n GSY H içindeki
pay n ve harcamalarda özel sektörün pay n art lmas  için gerekli tedbir ve
te vikler sa lanacakt r.

4) Enerji-üretim-dönü üm sistemlerinde kullan lan donan mlar n üretiminde yerli
pay n art lmas  do rultusunda yerli sanayinin te vik edilecektir.

5) Enerji sektöründe hizmet verecek imalat, üretim ve yan sanayinin geli imini
sa lamak için gerekli tedbirler al nacakt r.

6) zla geli en enerji sektöründe tasar m, mühendislik ve yenilik yaratma
kabiliyetini destekleyici mekanizmalar geli tirilecektir.

7) Yerli enerji ekipman  üreten sanayii geli tirmek amac yla, mevcut altyap dan ve
teknoloji yetene inden azami faydalanan, verimlili i, Ar-Ge’ye dayal  tedariki,
yurt içi teknoloji ve kabiliyet edinimini esas alan bir sistem geli tirilecektir.

8) EN-AR Program  ile üniversite-sanayi i birli inin geli tirilmesi ve
üniversitelerdeki Ar-Ge insan gücü ve altyap n özel sektör taraf ndan
kullan lmas  desteklenecektir.

9) Üniversiteler ile özel sektörü bir araya getiren Teknoloji Geli tirme Bölgelerinin
kapasitelerinden yararlan lacak sektörün ihtiyac  olan öncelikli alanlarda
uzmanla malar  özendirilecek ve desteklenecektir.

10) Ar-Ge faaliyetleri sonucunda olu an bilginin sanayiye ve üretime aktar lmas nda
Teknoloji Transfer Merkezlerinden yararlan lacak; teknoloji seçimi, transferi,
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yönetimi gibi konularda dan manl k yapacak özel sektör ve sivil toplum
kurulu lar n kurulmas  desteklenecektir.

11) Ba ta AB ülkeleri olmak üzere bilim ve teknoloji alan nda yetkin olan ülkeler ile
bilgi ve teknoloji transferi amaçl  i birli i faaliyetleri yürütülecektir.

12) Hidrojen enerjisi gibi yeni teknoloji geli tirme çal malar  desteklenecektir.
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MAL YETLEND RME

MAL YETLEND RME TABLOSU

TAHM  MAL YET (1.000 TL.)
2010 2011 2012 2013 2014 TOPLAM

AMAÇ-1
YERL KAYNAKLAR ÖNCEL KL OLMAK
ÜZERE KAYNAK Ç TLEND RMES
S LAMAK. 69.600 76.560 84.216 92.638 101.901 424.915
Hedef 1.1 Plan dönemi içerisinde,
yerli petrol, do algaz ve kömür arama
faaliyetlerinin art las  sa lanacakt r. 34.800 38.280 42.108 46.319 50.951 212.457
Hedef 1.2 Yap na ba lanan 3.500
MW’l k yerli kömür yak tl  termik
santrallar n 2013 y  sonuna kadar

letmeye al nmas  sa lanacakt r. 20.880 22.968 25.265 27.791 30.570* 127.474
Hedef 1.3 2014 y na kadar en az
3000 MW kurulu gücünde nükleer
santral in as na ba lanmas
sa lanacakt r.

13.920 15.312 16.843 18.528 20.380 84.983
AMAÇ-2
YEN LENEB R ENERJ  KAYNAKLARININ
ENERJ  ARZI NDEK  PAYINI ARTTIRMAK. 63.800 70.180 77.198 84.918 93.410 389.505
Hedef 2.1 Yap na ba lanan 5000
MW’l k hidroelektrik santrallar n 2014

 sonuna kadar tamamlanmas
sa lanacakt r. 19.140 21.054 23.159 25.475 28.023 116.852
Hedef 2.2 2015 y na kadar rüzgar
enerjisi kurulu gücünün 10.000 MW’a

kar lmas  sa lanacakt r.
31.900 35.090 38.599 42.459 46.705 194.753

Hedef 2.3 2015 y na kadar, elektrik
enerjisi üretimi için 300 MW’l k
jeotermal potansiyelimizin i letmeye
al nmas  sa lanacakt r. 6.380 7.018 7.720 8.492 9.341 38.951
Hedef 2.4 Güne  enerjisinden ticari
nitelikte elektrik enerjisi üretimine
2010 y  içerisinde ba lan lmas
sa lanacakt r. 6.380 7.018 7.720 8.492 9.341 38.951
AMAÇ-3
ENERJ  VER ML  ARTTIRMAK. 52.200 57.420 63.162 69.478 76.426 318.686
Hedef 3.1 Ayd nlatma, izolasyon,
ula m ve elektrikli cihazlarla ilgili
olarak yürütülen enerji verimlili i
çal malar  çerçevesinde, 2010-2014

llar  aras nda enerji yo unlu unda
%10 azalma  sa lanacakt r. 36.540 40.194 44.213 48.635 53.498 223.080
Hedef 3.2 Mevcut santrallarda yeni
teknolojiler kullan larak verimi
yükseltmek ve üretim kapasitesini
art rmak için yap lan rehabilitasyon
çal malar n 2012 y  sonuna kadar
tamamlanmas  sa lanacakt r. 10.440 11.484 12.632 13.896 15.285 63.737
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Hedef 3.3 Yüksek verimli
kojenerasyon uygulamalar n
yayg nla lmas  sa lanacakt r. 5.220 5.742 6.316 6.948 7.643 31.869
AMAÇ-4
SERBEST P YASA KO ULLARINA TAM

LERL K KAZANDIRMAK VE YATIRIM
ORTAMININ LE MES  SA LAMAK 46.400 51.040 56.144 61.758 67.934 283.277
Hedef 4.1 2014 y na kadar, elektrik
sektöründe hedeflenen
özelle tirmelerin tamamlanmas
sa lanacakt r. 9.280 10.208 11.229 12.352 13.587 56.655
Hedef 4.2 2015 y na kadar elektrik
enerjisi sektöründe rekabete dayal
olarak i leyen piyasa yap n
olu turulmas  sa lanacakt r. 23.200 25.520 28.072 30.879 33.967 141.638
Hedef 4.3 2015 y na kadar do algaz
sektöründe rekabete dayal  olarak

leyen piyasa yap n olu turulmas
sa lanacakt r. 13.920 15.312 16.843 18.528 20.380 84.983
AMAÇ-5
PETROL VE DO ALGAZ ALANINDA
ÇE TL  SA LAMAK VE THALATTAN
KAYNAKLANAN R SKLER  AZALTACAK
TEDB RLER  ALMAK. 40.600 44.660 49.126 54.039 59.442 247.867
Hedef 5.1 2015 y na kadar, mevcut
do algaz depolama kapasitesinin
%100 oran nda art lmas
sa lanacakt r. 16.240 17.864 19.650 21.615 23.777 99.147
Hedef 5.2 Do algaz ithalat nda 2015

na kadar, en fazla ithalat
gerçekle tirdi imiz ülkenin pay
%50’nin alt na indirecek kaynak ülke
çe itlili i sa lanacakt r. 16.240 17.864 19.650 21.615 23.777 99.147
Hedef 5.3 Ulusal petrol stoklar n
güvenli düzeyde muhafazas n
sürdürülmesi sa lanacakt r. 8.120 8.932 9.825 10.808 11.888 49.573
AMAÇ-6
JEOSTRATEJ K KONUMUMUZU ETK N
KULLANARAK, ENERJ  ALANINDA
BÖLGESEL RL  SÜREÇLER
ÇERÇEVES NDE ÜLKEM  ENERJ
KOR DORU VE TERM NAL  HAL NE
GET RMEK 58.000 63.800 70.180 77.198 84.918 354.096
Hedef 6.1 2015 y na kadar
Ülkemizin ve Avrupa’n n petrol ve
do algaz arz güvenli inin art lmas
yönünde gündemde olan projelerin
gerçekle tirilmesi sa lanacakt r. 17.400 19.140 21.054 23.159 25.475 106.229
Hedef 6.2 2015 y l na kadar, yurtd
petrol ve do algaz üretimimizin 2
kat na ç kar lmas  sa lanacakt r. 5.800 6.380 7.018 7.720 8.492 35.410
Hedef 6.3 2015 y na kadar,
Ceyhan’a gelen gelen petrol
miktar n 2008 y na göre %100
oran nda art lmas  sa lanacakt r. 5.800 6.380 7.018 7.720 8.492 35.410
Hedef 6.4 Ceyhan Bölgesi’nin farkl
kalite ve özelliklerdeki ham petrolün
uluslararas  piyasalara tedarik
edilebildi i, rafineri, petrokimya
tesisleri ve s la lm  do algaz 11.600 12.760 14.036 15.440 16.984 70.819
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(LNG) ihraç terminalinin bulundu u
entegre bir enerji merkezi haline
getirilmesi sa lanacakt r.
Hedef 6.5 2015 y na kadar,
Ahiboz/Gölba  Bölgesi’nin ulusal ve
uluslararas  do algaz da m noktas
haline getirilmesi sa lanacakt r. 5.800 6.380 7.018 7.720 8.492 35.410
Hedef 6.6 2011 y na kadar UCTE’ye
tam entegrasyon sa lanacakt r. 11.600 12.760 14.036 15.440 16.984 70.819
AMAÇ-7
ENERJ  VE TAB  KAYNAKLAR
ALANINDAK  FAAL YETLER N ÇEVREYE
OLAN OLUMSUZ ETK LER  EN AZA
ND RMEK. 40.600 44.660 49.126 54.039 59.442 247.867
Hedef 7.1 2014 y ndan sonra enerji
sektöründen kaynakl  sera gaz
emisyon art  h nda azalma
sa lanacakt r. 4.060 4.466 4.913 5.404 5.944 24.787
Hedef 7.2 2015 y na kadar, elektrik
enerjisi sektöründe temiz kömür
yakma teknolojilerinin
yayg nla lmas  sa lanacakt r. 8.120 8.932 9.825 10.808 11.888 49.573

Hedef 7.3 2015 y na kadar
Madencilik piyasas nda faaliyet
gösteren 10 bin maden i letmesinin
çevreye uyum planlar n denetimini
yap lacakt r. 28.420 31.262 34.388 37.827 41.610 173.507
AMAÇ-8
TAB  KAYNAKLARIMIZIN ÜLKE
EKONOM NE KATKISINI ARTIRMAK. 46.400 51.040 56.144 61.758 67.934 283.277
Hedef 8.1 2013 y na kadar,
madencilik i lemlerinin e-devlet
kapsam nda yürütülmesi
sa lanacakt r. 23.200 25.520 28.072 30.879 33.967 141.638
Hedef 8.2 2015 y na kadar aktif
maden i letme say  2008 y na göre
2 kat art lacakt r. 13.920 15.312 16.843 18.528 20.380 84.983
Hedef 8.3 2015 y na kadar toplam
maden üretimimiz, 2008 y  üretim
miktar na göre 2 kat art lacakt r. 4.640 5.104 5.614 6.176 6.793 28.328
Hedef 8.4 2015 y na kadar,
madencilik sektörünün GSMH içindeki
pay  ise %2’ye ç kar lacakt r. 4.640 5.104 5.614 6.176 6.793 28.328
AMAÇ-9
THALATA DAYALI MADENC K

HAMMADDE ARA VE UÇ ÜRÜNLER NDEN
ÜLKEM ZDE MEVCUT OLANLARININ YERL
KAYNAKLARDAN TEM N ED LMES
SA LAMAK. 29.000 31.900 35.090 38.599 42.459 177.048
Hedef 9.1 2015 y na kadar, yerli
alt n üretiminin y ll k 40 tona

kar lmas  sa lanacakt r. 14.500 15.950 17.545 19.300 21.229 88.524
Hedef 9.2 2015 y na kadar, yarli s
alüminyum üretim miktar n y ll k
100.000 tona ç kar lmas
sa lanacakt r. 7.250 7.975 8.773 9.650 10.615 44.262
Hedef 9.3 2015 y na kadar,
ülkemizde üretilen kromit cevherinin
yurt içinde de erlendirilmesine yönelik 7.250 7.975 8.773 9.650 10.615 44.262
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50.000 ton kapasiteli paslanmaz çelik
üretim tesisinin kurulmas
sa lanacakt r.
AMAÇ-10
ENDÜSTR YEL HAMMADDE, METAL VE
METAL DI I MADENLER N
ÜRET MLER  ARTIRILARAK YURT NDE
DE ERLEND LMES  SA LAMAK. 23.200 25.520 28.072 30.879 33.967 141.638
Hedef 10.1- Bor kimyasallar  sat
gelirlerinin 2012 y na kadar 1 milyar
$’a ç kar lmas  sa lanacakt r. 16.240 17.864 19.650 21.615 23.777 99.147
Hedef 10.2 2015 y na kadar,
mermer ve do al ta  i lenmi  ürün
ihracat n 5 milyar Dolar’a

kar lmas  sa lanacakt r. 6.960 7.656 8.422 9.264 10.190 42.491
AMAÇ-11
ENERJ  VE TAB  KAYNAKLAR
POL KALARI VE YÖNET NDE ETK NL
ARTIRMAK. 75.400 82.940 91.234 100.357 110.393 460.325
Hedef 11.1 2011 y na kadar
Bakanl n yeniden yap lanma
çal malar  tamamlanacakt r. 37.700 41.470 45.617 50.179 55.197 230.162
Hedef 11.2 Uzmanl k yap
desteklemek ve enerji alan nda
stratejik ara rmalar yapmak
amac yla 2011 y na kadar “Enerji
Akademisi” olu turulacakt r. 3.770 4.147 4.562 5.018 5.520 23.016
Hedef 11.3 2011 y na kadar özerk
bir Madencilik Kurumu olu turularak,
ruhsat ve denetim i lemlerinde etkinlik
art lacakt r. 11.310 12.441 13.685 15.054 16.559 69.049
Hedef 11.4 2011 y na kadar Nükleer
Düzenleme Kurumu tesis edilecektir.

7.540 8.294 9.123 10.036 11.039 46.032
Hedef 11.5 2012 y na kadar, enerji
ve tabii kaynaklar alanlar nda istatistik
ve planlama altyap n
güçlendirilmesi çal malar
tamamlanacakt r. 15.080 16.588 18.247 20.071 22.079 92.065
AMAÇ-12
ENERJ  VE TAB  KAYNAKLAR ALANINDA
YEN KÇ N VE MODERNLE MEN N
ÖNCÜSÜ VE DESTEKLEY  OLMAK. 34.800 38.280 42.108 46.319 50.951 212.457
Hedef 12.1 2010 y nda EN-AR
(Enerji Ara rmalar ) Program
uygulamaya konulacak ve 2014 y na
kadar 50 milyon TL’lik destek
sa lanacakt r. 20.880 22.968 25.265 27.791 30.570 127.474
Hedef 12.2 Bakanl z Ba , lgili
ve li kili Kurulu lar nca yürütülen AR-
GE yat mlar n 2015 y na kadar,
2008 y  AR-GE yat mlar na göre
%100 oran nda art lmas
sa lanacakt r. 13.920 15.312 16.843 18.528 20.380 84.983
GENEL TOPLAM 580.000 638.000 701.800 771.980 849.178 3.540.958

*K rm  ile seçili olan rakamlar, ilgili hedeflere yönelik faaliyetlerin, hedef için
öngörülen gerçekle me tarihinden sonraki y llarda da devam ettirilecek olmas  nedeni
ile  ihtiyaç duyulaca  öngörülen maliyeti göstermektedir.
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STRATEJ K PLANIN UYGULANMASI, ZLENMES  VE
DE ERLEND LMES

zleme, stratejik plan n uygulanmas n sistematik olarak takip edilmesi ve
raporlanmas r. De erlendirme ise, uygulama sonuçlar n amaç ve hedeflere k yasla
ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarl k ve uygunlu unun analizidir.

Bakanl z stratejik plan n yürürlü e girmesi ile birlikte izleme ve de erlendirme
süreci ba layacakt r.

Stratejik plan n y ll k uygulama dilimleri performans programlar r. Performans
programlar , stratejik planlar ile bütçe ili kisini kurmaktad r.

Etkin bir izleme süreci için; amaç ve hedeflere yönelik yetki ve sorumluluklar n net bir
ekilde belirlenmi  olmas , proje yönetimi mant  ile projelerde kaydedilen a amalar n

sistematik olarak raporlanmas , stratejik hedeflerden olas  sapmalar n de erlendirilerek
gerekli tedbirlerin zaman nda al nmas  stratejik yönetimin ba ar  bir biçimde
gerçekle tirilmesi aç ndan önem arz etmektedir.

Bu çerçevede stratejik plan n uygulanmas , izlenmesi ve de erlendirilmesine
ili kin  olarak;  performans  program  çerçevesinde  hedeflere  ula mak  için
yürütülecek faaliyet ve projelerin izleme ve de erlendirilmesi Strateji Geli tirme
Ba kanl  taraf ndan yürütülecektir. Sorumlu birimler alt ar ayl k dönemler
itibari ile yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili bilgileri Strateji Geli tirme
Ba kanl ’na göndereceklerdir. Ba kanl k, birimlerden gelen performans
de erlendirmelerini konsolide ederek Üst Yöneticiye sunacakt r ve Üst
Yöneticiden gelen kararlar do rultusunda birimlere geri bildirimde bulunacakt r.
Bu izleme sistemi içinde, plan n uygulama sürecinde bir aksama olup olmad
saptanacak, varsa bunlar n düzeltilmesine yönelik tedbirlerin al nmas  ile
Bakanl z performans hedeflerine ula lmas  sa lanacakt r.
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AMAÇLAR HEDEFLER PERFORMANS
GÖSTERGELER

SORUMLU
M

AMAÇ-1

Yerli kaynaklar
öncelikli olmak
üzere kaynak

çe itlendirmesini
sa lamak.

Performans
Göstergeleri
*D a ba ml k
oran
*Birincil enerji
kaynaklar
üretimindeki art

Hedef 1.1 Plan dönemi
içerisinde, yerli petrol,
do algaz ve kömür
arama faaliyetlerinin
art las  sa lanacakt r.

*Petrol sondaj miktar
(bin metre)
*Do algaz sondaj miktar
(bin metre)
*Kömür sondaj miktar
(bin metre)

GM
GEM

SGB

Hedef 1.2 Yap na
ba lanan 3.500 MW’l k
yerli kömür yak tl
termik santrallar n 2013

 sonuna kadar
letmeye al nmas

sa lanacakt r.

*Yerli kömür yak tl  termik
santral kurulu gücü (MW) GM

Hedef 1.3 2014 y na
kadar en az 3000 MW
kurulu gücünde nükleer
santral in as na
ba lanmas
sa lanacakt r.

*2014 y na kadar al nan
in aat lisans  (MW) GM

AMAÇ-2

Yenilenebilir enerji
kaynaklar n enerji
arz  içindeki pay

artt rmak.

Performans
Göstergesi
*Yenilenebilir enerji
kaynaklar n genel
enerji arz  içindeki
art  oran

Hedef 2.1 Yap na
ba lanan 5000 MW’l k
hidroelektrik santrallar n
2014 y  sonuna kadar
tamamlanmas
sa lanacakt r.

*HES kurulu gücü (MW)
GM

Hedef 2.2 2015 y na
kadar rüzgar enerjisi
kurulu gücünün 10.000
MW’a ç kar lmas
sa lanacakt r.

*Rüzgar enerjisi kurulu
gücü(MW) GM

Hedef 2.3 2015 y na
kadar, elektrik enerjisi
üretimi için 300 MW’l k
jeotermal
potansiyelimizin

letmeye al nmas
sa lanacakt r.

*Jeotermal enerji kurulu
gücü (MW) GM

Hedef 2.4 Güne
enerjisinden ticari
nitelikte elektrik enerjisi
üretimine 2010 y
içerisinde ba lan lmas
sa lanacakt r.

*Güne  enerjisi kurulu
gücü (MW) GM

AMAÇ-3

Enerji verimlili ini
artt rmak.

Hedef 3.1 Ayd nlatma,
izolasyon, ula m ve
elektrikli cihazlarla ilgili
olarak yürütülen enerji
verimlili i çal malar
çerçevesinde, 2010-2014

llar  aras nda enerji
yo unlu unda %10

*Enerji yo unlu u (2008
na göre) GM

SGB



34

azalma  sa lanacakt r.
Hedef 3.2 Mevcut
santrallarda yeni
teknolojiler kullan larak
verimi yükseltmek ve
üretim kapasitesini
art rmak için yap lan
rehabilitasyon
çal malar n 2012 y
sonuna kadar
tamamlanmas
sa lanacakt r.

*Rehabilitasyonu
tamamlanan santral
say /rehabilitasyonu
planlanan toplam santral
say

GM

Hedef 3.3 Yüksek
verimli kojenerasyon
uygulamalar n
yayg nla lmas
sa lanacakt r.

* Kojenerasyonun toplam
üretim içindeki pay GM

AMAÇ-4
Serbest piyasa
ko ullar na tam

lerlik kazand rmak
ve yat m ortam n

iyile mesini
sa lamak

Hedef 4.1 2014 y na
kadar, elektrik
sektöründe hedeflenen
özelle tirmelerin
tamamlanmas
sa lanacakt r.

*Elektrik enerjisi
üretiminde kamu
pay /toplam sektör
*Elektrik enerjisi
da nda kamu
pay /toplam sektör

GM

Hedef 4.2 2015 y na
kadar elektrik enerjisi
sektöründe rekabete
dayal  olarak i leyen
piyasa yap n
olu turulmas
sa lanacakt r.

*Elektrik piyasas n
aç kl k oran : serbest
tüketicilerin pay  (%)
*Kay p-kaçak
oranlar ndaki azalma
*Elektrik enerjisi arz
kalitesi
*Piyasa aktörlerinin say
*Özel sektör yat m
miktar  (MW) art  oran

GM
SGB

Hedef 4.3 2015 y na
kadar Do algaz
sektöründe rekabete
dayal  olarak i leyen
piyasa yap n
olu turulmas
sa lanacakt r.

*Piyasa aç kl k oran :
serbest tüketicilerin pay
(%)
*Piyasada faaliyet
gösteren aktörlerin say

GM
SGB

AMAÇ-5
Petrol ve do algaz
alan nda çe itlili i

sa lamak ve
ithalattan

kaynaklanan riskleri
azaltacak tedbirleri

almak.

Hedef 5.1 2015 y na
kadar, mevcut do algaz
depolama kapasitesinin
%100 oran nda
art lmas
sa lanacakt r.

*Toplam do algaz
depolama kapasitesi/y ll k
do algaz tüketim miktar
*Puant do algaz talebinin
depolama kapasitesine
oran

GM
TPBH

Hedef 5.2 Do algaz
ithalat nda 2015 y na
kadar, en fazla ithalat
gerçekle tirdi imiz

*Kaynak ülkelere göre
ithalat oranlar

TPBH
D

GM
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ülkenin pay  %50’nin
alt na indirecek kaynak
ülke çe itlili i
sa lanacakt r.
Hedef 5.3 Ulusal petrol
stoklar n güvenli
düzeyde muhafazas n
sürdürülmesi
sa lanacakt r.

*Petrol stok kapasitesi
GM

AMAÇ-6
Jeostratejik

konumumuzu etkin
kullanarak, enerji
alan nda bölgesel

birli i süreçleri
çerçevesinde

ülkemizi enerji
koridoru ve

terminali haline
getirmek.

Hedef 6.1 2015 y na
kadar Ülkemizin ve
Avrupa’n n petrol ve
do algaz arz
güvenli inin art lmas
yönünde gündemde olan
projelerin
gerçekle tirilmesi
sa lanacakt r.

*Tamamlanan proje say
TPBH

D
GM

Hedef 6.2 2015 y na
kadar, yurtd  petrol ve
do algaz üretimimizin 2
kat na ç kar lmas
sa lanacakt r.

*Yurtd  petrol ve
do algaz üretim miktar
(y ll k)

GM

Hedef 6.3 2015 y na
kadar, Ceyhan’a gelen
gelen petrol miktar n
2008 y na göre %100
oran nda art lmas
sa lanacakt r.

*Ceyhan’a gelen petrol
miktar ndaki art  oran

TPBH
GM
D

Hedef 6.4 Ceyhan
Bölgesi’nin farkl  kalite
ve özelliklerdeki ham
petrolün uluslararas
piyasalara tedarik
edilebildi i, rafineri,
petrokimya tesisleri ve

la lm  do algaz
(LNG) ihraç
terminalinin bulundu u
entegre bir enerji
merkezi haline
getirilmesi
sa lanacakt r.

*Ceyhan Bölgesi’nde
kurulu rafineri

GM

Hedef 6.5 2015 y na
kadar, Ahiboz/Gölba
Bölgesi’nin ulusal ve
uluslararas  do algaz
da m noktas  haline
getirilmesi sa lanacakt r.

*Ahiboz/Gölba  do algaz
da m noktas nda
gerçekle en y ll k gaz
ticaret hacmi

TPBH
GM
D

Hedef 6.6 2011 y na
kadar  UCTE’ye  tam
entegrasyon
sa lanacakt r.

*UCTE’ye tam
entegrasyon tarihi

GM
ABKD
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AMAÇ-7

Enerji ve tabii
kaynaklar
alan ndaki

faaliyetlerin çevreye
olan olumsuz

etkilerini en aza
indirmek.

Hedef 7.1 2014 y ndan
sonra enerji sektöründen
kaynakl  sera gaz
emisyon art  h nda
azalma sa lanacakt r.

*Enerjiden kaynakl
toplam sera gaz  emisyon
art  h nda de im (%)

GM

Hedef 7.2 2015 y na
kadar, elektrik enerjisi
sektöründe temiz kömür
yakma teknolojilerinin
yayg nla lmas
sa lanacakt r.

Temiz kömür yakma
teknolojisine sahip
santrallar ile yap lan
üretimin kömürden toplam
elektrik üretimi içindeki
pay  (%)

GM

Hedef 7.3 2015 y na
kadar Madencilik
piyasas nda faaliyet
gösteren 10 bin maden

letmesinin çevreye
uyum planlar n
denetimini yap lacakt r.

*Çevre düzenlemesi
yap lan saha say /toplam
saha (i letme) say GEM

AMAÇ-8
Tabii

kaynaklar n
ülke ekonomisine
katk  art rmak.

.

Hedef 8.1 2013 y na
kadar, madencilik

lemlerinin e-devlet
kapsam nda yürütülmesi
sa lanacakt r.

*Gerekli altyap
çal malar n
tamamlanmas
*Çal an memnuniyeti
art  oran
*Hizmet alan memnuniyeti
art  oran

GEM

Hedef 8.2 2015 y na
kadar aktif maden

letme say  2008
na göre 2 kat

art lacakt r.

*Aktif maden i letme
say ndaki art  oran GEM

Hedef 8.3 2015 y na
kadar toplam maden
üretimimiz, 2008 y
üretim miktar na göre 2
kat art lacakt r.

*Maden üretimindeki art
oran  ($ de eri) GEM

Hedef 8.4 2015 y na
kadar, madencilik
sektörünün GSMH
içindeki pay  ise %2’ye

kar lacakt r.

*Madencilik sektörünün
GSMH içindeki
miktar /toplam GSMH
*Maden ihracat geliri
miktar /toplam ihracat
geliri

GEM
SGB

AMAÇ-9

thalata dayal
madencilik

hammadde ara ve uç
ürünlerinden

ülkemizde mevcut
olanlar n yerli

kaynaklardan temin
edilmesini
sa lamak.

Hedef 9.1 2015 y na
kadar, yerli alt n
üretiminin y ll k 40 tona

kar lmas
sa lanacakt r.

*Alt n üretim miktar
(ton/y l)

GEM

Hedef 9.2 2015 y na
kadar, yarli s
alüminyum üretim
miktar n y ll k 100.000
tona ç kar lmas
sa lanacakt r.

*S  alüminyum üretim
miktar  (ton/y l) GEM
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Hedef 9.3 2015 y na
kadar, ülkemizde
üretilen kromit
cevherinin yurt içinde
de erlendirilmesine
yönelik 50.000 ton
kapasiteli paslanmaz
çelik üretim tesisinin
kurulmas  sa lanacakt r.

*Tesisin kurulma tarihi

GEM

AMAÇ-10
Endüstriyel

hammadde, metal ve
metal d

madenlerimizin
üretimlerini

art larak yurt
içinde

de erlendirilmesini
sa lamak.

Hedef 10.1- Bor
kimyasallar  sat
gelirlerini 2012 y na
kadar 1 milyar $’a

kar lmas
sa lanacakt r.

*Bor kimyasallar  sat
gelirleri
*Bor kimyasallar  üretim
kapasitesi (1,3 milyon
tondan 2,8 milyon tona
art )

GEM
SGB

Hedef 10.2 2015 y na
kadar, mermer ve do al
ta  i lenmi  ürün
ihracat n 5 milyar
Dolar’a ç kar lmas
sa lanacakt r.

lenmi  mermer ihracat
geliri (y l/$)

GEM

AMAÇ-11
Enerji ve tabii

kaynaklar
politikalar  ve
yönetiminde

etkinli i art rmak.

Hedef 11.1 2011 y na
kadar Bakanl n
yeniden yap lanma
çal malar
tamamlanacakt r.

*Gerekli yasal alt yap
çal malar n
tamamlanmas
*Çal an memnuniyeti
art  oran
*Hizmet alan memnuniyeti
art  oran

SGB
PDB

HUKUK

Hedef 11.2 Uzmanl k
yap  desteklemek ve
enerji alan nda stratejik
ara rmalar yapmak
amac yla 2011 y na
kadar “Enerji
Akademisi”
olu turulacakt r.

*Çal an memnuniyeti
art  oran
*Hizmet alan memnuniyeti
art  oran

GM
SGB
PDB

Hedef 11.3 2011 y na
kadar özerk bir
Madencilik Kurumu
olu turularak, ruhsat ve
denetim i lemlerinde
etkinlik art lacakt r.

*Gerekli yasal alt yap
çal malar n
tamamlanmas

GEM
HUKUK

K

Hedef 11.4 2011 y na
kadar Nükleer
Düzenleme Kurumu
tesis edilecektir.

*Gerekli yasal alt yap
çal malar n
tamamlanmas

GM
HUKUK

Hedef 11.5 2012 y na
kadar, enerji ve tabii
kaynaklar alanlar nda

statistik ve planlama
sisteminin akreditasyonu GM

SGB
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istatistik ve planlama
altyap n
güçlendirilmesi
çal malar
tamamlanacakt r.

AMAÇ-12
Enerji ve tabii

kaynaklar alan nda
yenilikçili in ve
modernle menin

öncüsü ve
destekleyicisi

olmak.

5
34.800.000 TL

Hedef 12.1 2010
nda EN-AR (Enerji

Ara rmalar ) Program
uygulamaya konulacak
ve 2014 y na kadar 50
milyon TL’lik destek
sa lanacakt r.

*EN-AR Program
kapsam nda sa lanan
(y ll k) destek miktar  (TL)
*Desteklenen proje say

GM
SGB

Hedef 12.2
Bakanl z Ba ,
lgili ve li kili

Kurulu lar nca yürütülen
AR-GE yat mlar n
2015 y na kadar, 2008

 AR-GE yat mlar na
göre %100 oran nda
art lmas  sa lanacakt r.

*Cari y l AR-GE
yat m/toplam ARGE
yat m miktar
*AR-GE yat mlar nda
art  oran  (y ll k): toplam
AR-GE yat m
miktar /2008 y   AR-GE
yat m miktar

SGB
K
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STRATEJ K PLANLAMA SÜREC

Stratejik planlama ile ilgili çal malar 18 Ekim 2006 tarihinde Makam Oluru ile
ba lat lm  ve ayn  tarihte yay mlanan ç Genelge ile Bakanl n bütün birimlerine
duyurulmu tur. Plan çal malar n sevk ve idaresini yürütmek üzere, Strateji Geli tirme
Ba kanl ’n n koordinatörlü ünde ve Strateji Geli tirme Ba kanl ’n n ba  oldu u
Müste ar Yard mc  Ba kanl nda Bakanl z Merkez Te kilat nda yer alan
birimlerin amirlerinden olu an “Stratejik Planlama Ekibi (SPE)” kurulmu tur. Ayr ca,
stratejik planlama çal malar n gerekti i gibi yürütülebilmesi ve Stratejik Planlama
Ekibine ihtiyaç duyaca  deste in sa lanmas  için Bakanl n tüm birimlerinde
“Stratejik Planlama Alt Ekipleri” olu turulmu tur. Birimlerdeki alt ekiplerin üyeleri
seçilirken, üyelerin Bakanl n kurulu u, faaliyet alanlar  ve faaliyet alanlar na
yönelik hedef kitlesi hakk nda yeterli bilgiye sahip olmalar  hususuna dikkat edilmi tir.

Ekiplerin olu turulmas n ard ndan, planlama çal malar n yürütülmesinde SPE
taraf ndan izlenecek çal ma usul ve esaslar  tespit edilmi tir. Karar alma yöntemi,
toplant  periyotlar  gibi genel çal ma sistemati ine ili kin hususlar belirlenerek ekibin
düzenli olarak toplanmas  ve plan çal malar n belirli bir zaman dilimine s lmas
yerine sürekli bir çal ma yap lmas  konusunda karara var lm r.

Bakanl z stratejik plan haz rlama çal malar n, Bakanl n tüm birimlerini ve
tüm i levini kapsayacak biçimde yürütülmesi amaçlanm ; çal malar n kapsam  ve
yöntemi do al olarak ve büyük ölçüde “Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li kin
Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik” ile “Kamu Kurulu lar çin Stratejik Planlama

lavuzu” göz önünde bulundurularak belirlenmi  ve çal malarda, literatürde konuya
ili kin olarak yay nlanan di er kaynaklardan da faydalan lm r.

Planlamaya ili kin olarak gerekli altyap  ve bilgilendirme çal malar  tamamland ktan
sonra ilk ad m olarak, plan n planlamas  niteli i ta yan “Haz rl k Program ”
haz rlanm  ve Aral k 2006 tarihi itibari ile Devlet Planlama Te kilat  Müste arl ’na
gönderilmi tir. Haz rl k program nda belirlenen i  ak  plan  ve i  ak  takvimi
do rultusunda yürütülen çal malarda Bakanl n iç yap  analizi, çevre analizi,
gelecekte kar la abilece i geli melerin analizi ve payda  analizi gerçekle tirilmi tir.

Ayr ca, gerek 5018 say  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda gerekse de
Kamu Kurulu lar çin Stratejik Planlamaya li kin Usul ve Esaslar Hakk nda
Yönetmelik’te öngörüldü ü üzere Bakanl z stratejik plan  haz rlan rken; 9.
Kalk nma Plan  amaç, hedef, politika ve stratejileri ile Orta Vadeli Program ve Orta
Vadeli Mali Planda belirlenen amaç ve politikalar dikkate al nm , Avrupa Birli i’ne
tam üyelik müzakere süreci kapsam nda ya anmas  muhtemel de me ve geli meler
göz önünde bulundurulmu tur.

Tüm bu analizler çerçevesinde Bakanl n var olan konumunun net bir ekilde
saptanmas n ard ndan, ilgili birimlerin stratejik amaç ve hedefleri, somut faaliyetleri,
projeleri ve performans göstergeleri belirlenmi  ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl ’n n 2010-2014 dönemini kapsayan stratejik plan  olu turulmu tur.

Planlama sürecinin yönetilmesinde de esas olarak, Bakanl n alt birimlerinden üst
yönetime do ru bilgi ak  öngören yakla m temel al nm  olmakla birlikte, sürecin
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amalar n özelli ine göre; gerekti i durumlarda, üst yönetimce belirlenen e ilimlerin
alt birimlere yönlendirilmesi yakla  do rultusunda da çal malar yap lm r.

Planlama sürecinde çal malara destek olmas  amac yla stratejik planlama ve
performans program  konular nda e itim ve dan manl k hizmeti al nm r.

Kat mc n mümkün oldu u oranda geni  tutulmaya çal ld  stratejik planlama
çal malar  sonucunda Bakanl z bir bütün olarak kendini tan ma f rsat  bulmu  ve
bu sürecin bir yan ürünü olarak da kurum içi ileti im güçlenmi tir.


