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Bakan Mesajı

Son 10 yılda dünya enerji tüketiminde %30’luk bir artış meydana gelmiştir. 2012-2035
döneminde bu rakamın %40’lar seviyesini aşacağı beklentisi de göz önünde bulundurulduğunda,
karşılanması gereken enerji talebinin önemi daha da belirginleşmektedir. Bu durum, enerji
kaynaklarının yeterliliği, sürdürülebilirliği, kısaca arz güvenliği ekseninde değerlendirildiğinde,
ülke ekonomilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesi açısından hassasiyetle üzerinde durulması
gereken bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu itibarla, geliştirilen ve geliştirilmekte olan bölgesel ve küresel işbirlikleriyle yeni arz
kaynaklarının bir an önce piyasalara ulaştırılabilmesi amacıyla çalışmalara hız verilmesi
stratejik önem arz etmekte olup, uluslararası pazarlara kesintisiz ve çevre açısından güvenli
petrol/gaz taşınması ile birlikte ticari ve bağımsız ihracat yollarının oluşturulması “Doğu-Batı
ve Kuzey-Güney Enerji Koridoru” merkezinde yer alan Ülkemize stratejik açıdan önemli bir rol
yüklemektedir.
Ayrıca, son 13 yılda Ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ve refah düzeyindeki artışla
birlikte enerji talebinde de hızlı bir artış görülmüş olup, önümüzdeki dönemde de ekonomik ve
sosyal gelişmelere bağlı olarak, Ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması
hedefine adım adım yaklaştığı görülmektedir.
Bu çerçevede, Bakanlığımız stratejileri, hedef ve politikalarının gerçekleştirilmesinde önemli bir
role sahip olan BOTAŞ, ülkemizin sahip olduğu jeopolitik konumun avantajları ile birlikte artan
enerji talebini de dikkate alarak ulusal ve uluslararası projeler geliştirmekte ve stratejilerini
belirlemektedir.
Ülkemiz enerji stratejilerinin orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek üzere girişimcilik,
kararlılık, güvenilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri ile hazırlanan BOTAŞ 2015-2019 Stratejik
Planı’nın BOTAŞ’a ve Ülkemize faydalı olması ve hazırlanan planın başarı ile uygulanması
temennisi ile çalışma sürecinde emeği geçen ve katkı sağlayan BOTAŞ yönetici ve çalışanlarına
teşekkür ederim.
Taner YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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Genel Müdürün Mesajı

Bugün dünyada enerji, her ülkenin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bu alanda genel olarak
Ülkemiz, özel olarak da Kuruluşumuz, yürüttüğü hizmetlerle bölgesinde ve dünyada çok önemli
bir işlevi yerine getirmektedir. Dünyanın en zengin doğal gaz havzalarına yakınlığı ile çok önemli
bir istasyon pozisyonunda olan Ülkemizin bu konumuna, BOTAŞ ailesi olarak var gücümüzle
katkı sağlamaya çalışıyoruz. Boru hatlarıyla petrol ve doğal gaz taşımacılığı; doğal gazın ithalat,
ihracat, pazarlama ve satışı ile boru hatları etüt, mühendislik ve yapım işleri faaliyetlerini büyük
bir özveri ve disiplinle sürdürmekteyiz.
Petrol taşımacılığı faaliyetleri kapsamında; tamamlanmış boru hattı uzunluğu 2.225 km
olup, işletmeciliğini üstlendiğimiz 1.076 km uzunluğundaki BTC ham petrol boru hattı ile
sorumluluğumuzdaki boru hatları uzunluğu 3.332 km’ye ulaşmıştır.
2014 yılı sonu itibarıyla ülkemizin dört bir yanına yayılan iletim şebekesiyle ithal ettiğimiz doğal
gazın tüketim noktalarına ulaştırılmasını sağlayan doğal gaz boru hattı sistemimizin toplam
uzunluğu ise 12.561 km’ye gaz arzı sağlanan il sayısı 74’e,  doğal gaz arz miktarı yaklaşık 38
milyar Sm3‘e ulaşmıştır. Halen devam etmekte olan iletim ve dağıtım hattı projelerimizin
tamamlanmasıyla tüm il merkezlerimize doğal gaz arzı sağlanması planlanmaktadır. Diğer
taraftan, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi ile Marmara Ereğlisi LNG Terminali
Genişletme Projesi inşaat çalışmalarının yanı sıra uluslararası projelerimize yönelik çalışmalar
devam etmektedir.
BOTAŞ ailesi olarak kaydettiğimiz önemli gelişmeler ve 40 yıllık deneyim Kuruluşumuzu
sektöründe lider ve alanında uzman stratejik bir şirket olarak öne çıkarmakta, katılımcı bir
yaklaşımla, sonuç odaklı ve hedeflerle yönetim ilkeleri çerçevesinde orta ve uzun vadeli
amaçlarımızın gerçekleştirilmesi sorumluluğunu üzerimize yüklemektedir.
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BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı söz konusu sorumluluk bilinciyle ve 2010-2014 yılı Stratejik
Plan çalışmaları ve uygulamalarından kazanılan deneyim, bu alanda sağlanmış olan kurumsal
birikim ile orta ve uzun vadeli amaçlarımızı, temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimizi,
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntem ve kaynak dağılımını da içerecek
şekilde hazırlanmıştır.
Stratejik Planımızla; 10. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Plan, Eylem Planları ve Bakanlığımız Stratejik
Planında yer alan öncelikler de dikkate alınarak ülkemiz iletim altyapısının geliştirilmesi,
doğal gaz arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması, bölgemizdeki enerji kaynaklarının
Avrupa’nın talebiyle birleştirilerek stratejik işbirlikleri oluşturulması, ve tüm bu hususların
yapılabilmesi için kurumsal yapının etkinleştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda; sektörde liderlik ve uzmanlık, yenilikçilik ve dinamiklik çevreye ve insana saygıda
duyarlılık, takım çalışmasına yatkınlık , etik çalışma kültürüne sahip, faaliyetlerinde denetim
ve gözetime açık, hesap verebilen, girişimci, kararlı, paydaş ve sonuç odaklı olmak, ilke ve
değerlerimizi oluşturmaktadır.
Yürütülen yoğun çalışmalar sonucu ortaya konulan BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı’nın
sektörümüze ve paydaşlarımıza katkı sağlaması ve geleceğe rehber olması dileğiyle, bu
çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen bütün BOTAŞ personeline, Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı’nın koordinasyonuyla planın ortaya konulmasında önemli bir sorumluluk üstlenen
BOTAŞ Stratejik Planlama Ekibine ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Koordinasyon Ekibine
teşekkür ederim.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Stratejik
Plan, Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yatırım Programı ile Kamu
İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzuna uygunluk kapsamında değerlendirilmiş
ve Planın 2015-2019 döneminde uygulamaya konulması uygun bulunmuştur.

Mehmet KONUK
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür V.

M.Cüneyd DÜZYOL
Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı
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Bu çerçevede, 2015 yılı başından itibaren tüm teşkilatta uygulanacak ve gelecek beş yıllık
döneme ışık tutup, faaliyetlerimizi yönlendirecek olan BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı, uzun
vadeli ve geleceğe dönük bakış açısıyla Kuruluşumuzun amaçları, hedefleri, bunlara ulaşmayı
mümkün kılacak yöntemleri içerecek şekilde, sonuç odaklı, dinamik, geleceğe yönelik, değişimi
destekleyecek mahiyette, katılımcılığı esas alan, özverili ve şeffaf şekilde yapılan çalışmalar
neticesinde hazırlanmıştır.
BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlanması sürecinde desteğini esirgemeyen Üst
Yönetimimiz başta olmak üzere Strateji Planlama Kurulu’na, çalışmaların her aşamasında
katkı sağlayan Stratejik Planlama Ekibi’ne ve tüm iç ve dış paydaşlarımıza saygılarımızla
teşekkürlerimizi sunarız.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sunuşu

İlk stratejik planımız olma niteliği taşıyan 2010-2014 dönemine ait planın hazırlanması
ve uygulanmasında kazanılan deneyim ve bu alanda sağlanmış olan kurumsal birikim ile
Kuruluşumuzun geleceğe yönelik amaç ve hedeflerinin, tüm paydaşlarımızı kapsayacak
bir yaklaşım içinde, iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda oluşturulması, stratejik planlama
çalışmalarında temel prensip olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda, iç ve dış paydaşlardan
alınan görüş, öneri, eleştiri ve beklentiler çalışmalara önemli girdiler sağlamıştır.
BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planlanını hazırlama sürecinde; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
koordinasyonunda, Genel Müdürlüğümüz birimlerinin katılımıyla, çeşitli yöntemler ve
yazışmalarla mevcut durum analiz çalışmaları yapılmış, çalışmanın teorik altyapısı açısından
gerekli literatür taraması gerçekleştirilmiş,   belirlenen on ülkenin enerji ve doğal kaynaklar
sektör stratejileri ve uygulamaları yabancı kaynaklardan taranmış, başta 10. Kalkınma Planı
olmak üzere orta vadeli plan, bölgesel kalkınma planları, Bakanlığımızın üst politikaları, ilgili
mevzuat, iç ve dış paydaşlarımızın görüş, değerlendirme ve önerileri titizlikle incelenmiş ve
raporlanmıştır.
Elde edilen veriler ve öneriler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla GZFT analizleri yapılmış,
Kuruluşumuzun mevcut misyon ve vizyonu gözden geçirilmiş ve Stratejik Plan tasarımının
temelini oluşturan temalar ve bu temalar doğrultusunda stratejik amaçlar ve hedefler,
gerçekleştirilen 20’nin üzerinde toplantı ve çalışmalarla gözden geçirilmiş, hazırlanan raporlar,
yapılan yazışmalar, görüş alışverişleri çerçevesinde ve Genel Müdürümüzün gözetiminde
Stratejik Planlama Kurulu’nun yönlendirmesi, Stratejik Planlama Ekibi’nin katkısı, desteği
ve çalışması, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Koordinasyon Ekibi’nin   yoğun mesaisi ile
tamamlanmıştır.
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Bir Bakışta Stratejik Plan

Altyapı Çalışmaları,
Doğal Gaz Arz ve
Sistem Güvenliği

Amaç 1:
Doğal gaz iletim
altyapısının
geliştirilmesi
Amaç 2:
Doğal gaz arz ve
sistem güvenliğinin
sağlanması
Amaç 3:
Ham petrol boru
hatlarının ve
sistemlerinin
modernizasyonu

Kaynak ve Güzergah
Çeşitliliği, Bölgesel
ve Küresel Etkinlik

Kurumsal
Yapının
Geliştirilmesi

Amaç 4:
Bölgesel ve küresel
stratejik işbirlikleri
ile kaynak ve
güzergah çeşitliliği
sağlanması,
geliştirilen
projelerle ülkemizin
enerji merkezi ve
koridoru olma
hedeﬁne katkıda
bulunulması
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Amaç 5:
BOTAŞ’ın etkin bir
kurumsal yapıya
kavuşturulması
Amaç 6:
Etkin bir AR-GE
sisteminin
kurulması
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Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları
Stratejik Planlama Mevzuat Çerçevesi
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu kuruluşlarına orta ve uzun vadeli
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlama ve
bu planda öngörülen kuruluş misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde
performans programlarını oluşturma zorunluluğu getirilmiştir.

I. Bölüm
Durum Analizi

Ayrıca, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idareleri ile bu idarelerin stratejik plan
süreçlerine ilişkin genel usul ve esaslar ise “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait “Genel Yatırım ve
Finansman Programı”nın belirlendiği Kararnamenin “Stratejik Planlar” başlıklı 23. Maddesinin
1. Fıkrasında “…Stratejik Planları Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmamış veya mevcut
stratejik plan dönemleri 2014 yılı içinde sona erecek olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Kalkınma
Bakanlığınca Müsteşarlığın görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik planlara ilişkin usul ve
esaslar çerçevesinde stratejik planlarını hazırlarlar.” hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, söz konusu Kanun ve Yönetmelik uyarınca hazırlanan ve ilk plan olma niteliği
taşıyan 2010-2014 BOTAŞ Stratejik Planı, yerini “Genel Yatırım ve Finansman Programı’nın
belirlendiği Kararname’nin 23.1 Maddesi çerçevesinde önümüzdeki ikinci beş yıllık dönem için
hazırlanan 2015-2019 BOTAŞ Stratejik Planı’na bırakacaktır.
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Stratejik Planlama Kurulu, Ekipleri ve Üst Yönetim Desteği

Üst Politika Dökümanlarının İncelenmesi

2015-2019 BOTAŞ Stratejik Planı’na ilişkin çalışmalar 13.01.2014 tarih ve 42 sayılı Genel Müdürlük
Oluru ile başlatılmıştır. Bu doğrultuda, tüm teşkilatımıza yönelik olarak üst yönetimimizin
stratejik planlama çalışmalarının sahiplenmesini ve desteğini ifade eden  17.01.2014 tarih ve
49 sayılı Genel Müdürlük Genelgesi yayımlanmıştır. Bahse konu Genelge kapsamında;
Stratejik Planlama çalışmalarını yönlendirecek, değerlendirecek ve plana nihai şeklini
verecek olan ve Genel Müdürlük Makamının gözetiminde Genel Müdür Yardımcıları,
Daire Başkanları, Bölge ve İşletme Müdürlerinden müteşekkil Stratejik Plan Kurulu  
oluşturulmuştur.
Stratejik Planlama hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere, Kuruluşumuzun Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Doğal Gaz Pazarlama ve Satış, Uluslararası
Projeler, İnsan Kaynakları, Doğal Gaz Alım ve İhracat, Kalite, Eğitim ve Geliştirme, İkmal,
Mühendislik ve Sözleşmeler, Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkanlıkları ile Doğal
Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere Genel Müdürlüğümüz birimlerinden
oluşan Stratejik Planlama Ekibi kurulmuştur.
Stratejik Planlama çalışmalarında toplantıların organizasyonu, kurum içi ve kurum dışı
iletişimi sağlamak gibi destek hizmetlerini sağlamak üzere Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı bünyesinde Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur.
Gerek genelge kapsamında gerekse de Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan muhtelif
toplantılarda, üst yönetimimiz tarafından, Stratejik Planlamanın farklı görevlere ve donanımlara
sahip birçok kişiyi bir araya getiren, Kuruluşumuz genelinde sahiplenmeyi gerektiren, katılım
temelli bir süreç olduğu, başta yönetim kademelerinde yer alan personel olmak üzere tüm
çalışanların el ve gönül birliğiyle destek vermesi, katkıda bulunması ve kendisinden beklenenleri
zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmesinin önemli olduğu vurgulanmış ve planlama
çalışmalarına her türlü destek ve katkının sağlanması talep edilmiştir.
Bu çerçevede Stratejik Planlama çalışmalarımız başta Genel Müdürümüz olmak üzere, Genel
Müdür Yardımcılarımız ve Daire Başkanlarımızın yönetim, yönlendirme ve gözetiminde katılımcı
bir anlayışla sürdürülmüş, birimlerimizle düzenli toplantılar yapılmış, iç ve dış paydaşlarımızla
anketler ve görüşmeler yapılarak GZFT, paydaş analizi ve mevzuat analizi çalışmaları yürütülmüş,
Stratejik Planlama Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi,
misyon, vizyon, temel değerler, stratejik hedef ve amaçları gözden geçirmiş, belirlenen stratejik
amaç ve hedeflerin tahmini maliyetleri stratejik hedeflerden sorumlu birimlerle oluşturulmuş,
stratejik planlama sürecinin her aşaması ilgililer ile paylaşılmış ve üst yönetimin desteği ve
yönlendirmeleri ile nihai halini almıştır.  
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Stratejik Planda yer alacak strateji, amaç ve hedeflerimizin Ülkemizin enerji ve ulaştırma
sektörü için hazırlanan üst politika dokümanları ile uyumlu ve destekler mahiyette olmasını
sağlamak amacıyla
Onuncu Kalkınma Planı
Hükümet Programları
Orta Vadeli Program (2015-2017)
GAP Eylem Planı
GAP- DAP Eylem Planı
DOKAP Eylem Planı
KOP Eylem Planı
ETKB Enerji Üst Politikaları
ETKB 2015-2019 Stratejik Planına Esas Dokümanlar
incelenmiştir.
06 Temmuz 2013 tarih ve 28699 M. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018); enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli,
asgari maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini esas alarak, ülkenin
uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine
ulaşılmasının temel amaç olduğu belirtilmiş, birincil enerji kaynakları bazında dengeli bir kaynak
çeşitlendirmesine ve orijin ülke farklılaştırmasına gidileceği hususları, Kalkınma Bakanlığı
tarafından 25 Ekim 2013 tarihinde yayımlanan 2014 yılı Programında ise; petrol ve doğal
gazda olağanüstü durum arz stokları yeterli düzeyde oluşturulacağı, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı
Depolama Projesi ile Trakya’da yer alan doğal gaz depolama tevsii projeleri tamamlanacağı,
doğal gaz iletim ve dağıtım ağı ülke sathında genişletilecek ve talep noktalarına doğal gaz
ulaştırılacağı, politika olarak belirlenmiştir.
62. Hükümet Programında; ülkemizde doğal gazı olmayan il kalmayacağı, Tuz Gölü Doğal Gaz
Yer Altı Depolama Tesisinin 500 milyon m3’lük ilk aşamasının 2017 yılı itibarıyla tamamlanacağı,
Azerbaycan Şahdeniz II Projesindeki payımızın yaklaşık yüzde 20’ler civarına çıkarıldığı, Azeri
doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz
Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) Hükümetler arası anlaşmanın imzalandığı, Ceyhan’ın, Avrupa’da
ikinci büyük enerji terminaline dönüştürülmesinin hedeflendiği, bir yandan enerjide arz
güvenliğimizi sağlayacak, diğer yandan enerji geçiş ülkesi olmayı hedefleyen önemli adımların
atıldığını, Türkiye’nin, gittikçe gelişen büyük enerji piyasası ve Ortadoğu, Kafkasya/Orta Asya ve
Güneydoğu Avrupa/Balkanlar bölgelerini birbirine bağlayan uluslararası projeleri ile bölgesel
bir enerji ticaret merkezi haline gelmesinin ve stratejik konumunun güçlendirilmesinin
hedeflendiği, arz güvenliğinin artırılması amacıyla birincil enerji kaynakları bazında dengeli bir
kaynak çeşitlendirmesine gidileceği vurgulanmıştır.
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2015-2017 dönemini kapsayan, Orta Vadeli Program’da; fiyatlandırma başta olmak üzere
KİT’lerin tüm işletmecilik politikalarının stratejik planlar ile genel yatırım ve finansman
kararnamelerinde öngörülen hedeflere ulaşacak şekilde belirleneceği ve etkin bir şekilde
uygulanacağı, KİT faaliyetlerinin piyasa mekanizmasını bozucu etkiye neden olmayacak
şekilde yürütüleceği, KİT’lerde yetkilendirmeyi, hesap verebilirliği, şeffaflığı, karar alma
süreçlerinde etkinliği ve performansa dayalı yönetimi esas alan stratejik yönetim anlayışının
yaygınlaştırılacağı, KİT mevzuatının değişen şartlara uygun şekilde yenileneceği, KİT’lerde
bağımsız dış denetim uygulamasına geçileceği, KİT’lerin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe
Standartlarına göre düzenleyeceği, KİT’lerin faaliyetlerini stratejik planlar ve performans
programlarına uygun olarak yürütecekleri, KİT’lerde iç denetim ve iç kontrol sisteminin kuruluş
sürecinin tamamlanarak iç denetim birimlerinin etkin hale getirileceği, KİT’lerin teknolojik
altyapılarını ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek katma değeri yüksek ürünlere odaklancacağı,
ihracata yönelik yeni fırsatları değerlendireceği ve KİT’lerde etkin bir istihdam politikası
uygulamasına devam edileceği ifade edilmiştir.
Bölgesel Kalkınma Planlarından GAP Eylem Planı çerçevesinde yayımlanan gelişme
eksenlerinden Altyapının Geliştirilmesi Ekseni kapsamında GAP Bölgesine gerekli altyapı
yatırımlarının gerçekleştirileceği öngörülmüştür.
Bahse konu üst politika belgelerinde öne çıkan hususlar çerçevesinde,  paydaşlarımızın görüş ve
değerlendirmeleri ile kurumsal ihtiyaçlarımız doğrultusunda genel olarak “Altyapı Çalışmaları Doğal Gaz Arz ve Sistem Güvenliği, Kaynak ve Güzergah Çeşitliliği - Bölgesel ve Küresel Etkinlik,
Kurumsal Yapının Geliştirilmesi” ana temaları ve bu temalar bağlamında Kuruluşumuzun
Stratejik Plan tasarımı gerçekleştirilmiştir.

Literatür Araştırması
Kuruluşumuz Stratejik Planlama hazırlık çalışmaları kapsamında, çeşitli ülkelerin enerji
stratejilerinin kurgulanması, uygulanması, güncellenmesi hususlarının incelenmesi neticesinde
elde edilen uygulama sonuçlarından Kuruluşumuz için de anlamlı dersler çıkarılmasının,
stratejik planlama çalışmaları için önemli bir veri teşkil edeceği yaklaşımıyla doğal gaz ve petrol
rezervleri açısından zengin ve dünya enerji ticaretinde üretici ve tüketici ülkeler arasından
belirlenen on ülkenin enerji ve doğal kaynaklar sektör stratejileri ve uygulamaları yabancı
kaynaklardan taranmış, çevirileri yapılarak “Ülke Örnekleri Araştırma Raporu” hazırlanmıştır.

Paydaş Analizi
BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlanması çalışmaları kapsamında, BOTAŞ Stratejik
Planı’nın Kuruluşumuz ve tüm paydaşlarımız tarafından kullanılabilecek referans bir belge
niteliği taşıması amaçlanmış olup, paydaşlarımız tarafından sağlanan katkılar ve paydaşlarımızın
görüş, öneri ve beklentileri stratejik rotanın belirlenmesinde etkin olmuştur.

İç Paydaş Analizi

İç paydaş analizi çalışmaları çerçevesinde; birimlerin özet faaliyet tanımları, son 5 yılda
gerçekleştirdiği önemli faaliyetler, 2015-2019 dönemine ilişkin öncelikli hedefleri, faaliyet
alanları ile ilgili olarak sektörü etkileyen ulusal ve uluslararası eğilimler ve gelişmeler, BOTAŞ’ın
2015-2019 dönemine ilişkin öncelikli hedefleri, arz güvenliğine ilişkin görüşler, fırsat ve tehditler,
enerji piyasasının liberalleşmesine ilişkin fırsat ve tehditler, kurumsal yapılandırmaya ve kurum
içi iletişim, koordinasyon, veri, bilgi ve görüş paylaşımına ilişkin değerlendirme ve öneriler ile
birime özel hususlar incelenmiş ve bu bulgular stratejik plan çalışmalarına ışık tutmak üzere
kullanılmıştır. Ayrıca, Kuruluşumuz bünyesinde yapılmış Çalışan Memnuniyeti Anketi’nin
verileri incelenerek, stratejik plan çalışmaları iç paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda
şekillendirilmiştir.
Bu çalışmalar neticesinde iç paydaş analizi sonucunda; kuruluş faaliyetlerinin etkinliğinin
arttırılması başlığı kapsamında boru hattı ve tesislerin inşaatlarına devam edilmesi, doğal gaz
depolama kapasitesinin arttırılması, müşteri memnuniyet anketi yapılması, arz güvenliği ve
kaynak çeşitliliği konusunda çalışmalara devam edilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, arızaların
kısa sürede giderilmesi, kalite, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetim sistemleri belgelerinin
devamlılığının sağlanması, ulusal ve uluslararası projelere etkin katılımın sağlanması, etkin
ve bağımsız olarak doğal gaz ve petrol piyasa faaliyetlerinde söz sahibi olunması, uluslararası
projelerde yer alınması, kurumsal yapının geliştirilmesi başlığı kapsamında personel
ihtiyaçlarının karşılanması, kapsam dışı personel iş tanımlarının yapılması, çalışan eğitimleri ve
kariyer planlamasının yapılması hususları öne çıkmaktadır.

Dış Paydaş Analizi

Kuruluşumuz faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgisi olan, faaliyet ve hizmetleri yönlendiren, kullanan,
etkileyen ve etkilenen dış paydaşlar tespit edilerek önceliklendirilmiştir. Bu bağlamda, tespit
edilen paydaşlar ile gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenebilmesi için etki önem
matrisi kullanılarak paydaşlar sınıflandırılmış olup, bahse konu matris Ek 3’te verilmiştir. Söz
konusu matriste etki; paydaşın Kuruluşumuz faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme
veya olumsuz etkileme gücünü, önem ise paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması
konusunda sahip olduğu önceliği göstermektedir.
Açık ve kapalı uçlu soruları bir arada barındıran 19 soruluk dış paydaş anket çalışması 72 farklı
dış paydaşımız için internet tabanlı olarak uygulanmıştır. Katılım gösteren 43 dış paydaşımızdan
görüş ve öneriler alınmış olup, Dış Paydaş Anketi verilerinde öne çıkan hususlar Ek 4’te
verilmiştir.
Üst politika belgeleri ve paydaş analizi ışığında şekillendirilen stratejik amaç ve hedefler ile
aralarındaki ilişkileri gösterir tablo Ek 5’te verilmiştir.

16

BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı

17

1974 : Kuruluş
1977 : Irak-Türkiye I. HPBH
işletmeye açıldı.

1970 1979

Tarihsel Süreç

1980 1989

1984 : Batman-Dörtyol HPBH 2929 Sayılı Kanun gereği
Kuruluşumuza devredildi.
1986 : Ceyhan-Kırıkkale HPBH işletmeye açıldı.
1987 : Rusya'dan Türkiye’ye ilk doğal gaz ithalatı
gerçekleştirildi. / Irak-Türkiye II. HPBH işletmeye alındı.
1988 : Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü faaliyete
geçti. / Doğal gaz Ankara’da konut ve ticari sektörde
kullanılmaya başlandı.

BOTAŞ, Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 27 Ağustos 1973
tarihinde imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması çerçevesinde Irak ham petrolünün
İskenderun Körfezi’ne taşınmasını gerçekleştirmek üzere, 7/7871 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye istinaden 15 Ağustos 1974 tarihinde kurulmuştur.
Başlangıçta sadece boru hatları ile petrol taşımacılığı yapan BOTAŞ, ülkemizin artan enerji
ihtiyacının karşılanması amacıyla 1986 yılından itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığı
ile ilgili faaliyetlerine de başlamış olup, Bakanlar Kurulu’nun 8 Şubat 1995 tarih ve 96/6526
sayılı kararıyla 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi karlılık ve verimlilik ilkeleri
doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak yapılandırılmıştır.

1990 1999

17.04.1995 tarih ve 22261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren BOTAŞ’ın
Ana Statüsü’nde faaliyet alanları genel olarak; “Türkiye içinde ve dışında her türlü petrol,
petrol ürünleri ve doğal gaz boru hatlarını inşa etmek, ettirmek ve inşa edilmiş boru hatlarını
devralmak, satın almak veya kiralamak, boru hatları ile petrol, petrol ürünleri ve doğal gaz
taşımak, anılan boru hatlarında nakledilecek ham petrol ve doğal gazı satın almak ve satmak,
yurt dışında petrol ve doğal gazın teminine yönelik arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve
rafinaj gibi tüm petrol faaliyetlerini gerçekleştirmek” şeklinde belirlenmiştir.

2000 2009

2001 : İran’dan ilk gaz alımı gerçekleştirildi. / Kayseri İşletme, Bursa, İzmir, Erzurum,
Konya, Çarşamba ve Kırklareli Şube Müdürlükleri faaliyete geçti.
2002 : İstanbul İşletme Müdürlüğü faaliyete geçti.
2003 : Mavi Akım doğal gaz boru hattından gaz alınmaya başlandı.
2005 : Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü faaliyete geçti.
2006 : Ceyhan’da BTC ham petrol ana ihraç boru hattından ilk petrol yüklendi.
2007 : Türkiye’den Yunanistan’a ilk doğal gaz ihracatı yapıldı. / Azerbaycan’dan
doğal gaz alımına başlandı. / İlk kontrat devri anlaşması BOTAŞ, Gazprom ve Shell
Enerji arasında imzalandı.

2010 2014
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1994 : Marmara Ereğlisi LNG terminali
tamamlanarak işletmeye alındı. / Cezayir'den LNG
ithalatına başlandı.
1996 : BOTAS International Limited (BIL) Şirketi
kuruldu.
1997 : BOTAŞ, TURUSGAZ Şirketine % 35 hisse ile
ortak oldu.
1999 : TPAO ile doğal gaz depolama ve yeniden
üretim hizmetleri anlaşması imzalandı. / Nijerya'dan
LNG ithalatına başlandı.

2011 : Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi yapım işi
sözleşmesi imzalandı.
2012 : BOTAŞ TPAO ve SOCAR arasında TANAP Projesi Ortaklık
Anlaşması imzalandı.
2013 : Turkish Petroleum International Company Limited
Şirketi (TPIC) Bakanlar Kurulu Kararı ile BOTAŞ’a devredildi. /
Şahdeniz II doğal gazı üretimine ilişkin nihai yatırım kararı
alınmıştır.
2014 : Kompresör istasyonlarının sayısı 9’a, doğal gaz arzı
sağlanan il sayısı 74‘e, doğal gaz boru hatlarının uzunluğu
12.561 km’ ye ulaştı.
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Kanunlar

Yasal Çerçeve

BOTAŞ, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi, karlılık ve verimlilik ilkeleri
doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir Kamu İktisadi Teşebbüsü’dür.
9 Şubat 1990 tarihli ve 397 Sayılı Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Kuruluşumuza verilen doğal gazın ithali, dağıtımı (şehiriçi dağıtımı hariç), satışı
ve fiyatlandırması konularındaki tekel konumu, 2 Mayıs 2001 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile sona ermiştir. Söz konusu Kanun, doğal
gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere
ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kuruluşumuz,
4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde bir piyasa oyuncusu olarak faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir.
BOTAŞ’ta görev yapmakta olan personel; 399 sayılı KHK’nın geçici 9. Maddesine binaen 4857
sayılı İş Kanunu’na tabi olarak kapsam içi ve kapsam dışı olmak üzere iki statüde çalışmaktadır.
Kapsam içi statüde çalışan personel 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
kapsamında toplu iş sözleşmesi haklarından yararlanmaktadır. Kapsam dışı statüde çalışan
personelin işe alınması, nakil, terfi, kadro, çalışma esasları, sosyal, idari, mali ve diğer özlük
hakları ile disiplin yönünden tabi olacakları hükümler ise 07.06.2001 tarih ve 24425 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “BOTAŞ Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği” ile
belirlenmiştir.
BOTAŞ’ın görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde uygulamakla yükümlü olduğu diğer ilgili
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve Yönergelere ilişkin tablo aşağıda yer
almaktadır.

2477 Sayılı Üst Düzey Yöneticilerin Atanması Kanunu
3346 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların TBMM’ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
4586 Sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun
4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun
3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Kanunu
5620 Sayılı Geçici İşçilere İlişkin Kanun
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
3065 Sayılı KDV Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
4342 Sayılı Mera Kanunu
6326 Sayılı Petrol Kanunu
4458 Sayılı Gümrük Kanunu
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu

Kanun Hükmünde Kararnameler
233  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
399  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
527  Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Yönetmelikler
BOTAŞ Genel Müdürlüğü’ne Ait Taşınmazların Satışı ve Kiraya Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
Bilgi Edinme Yönetmeliği
Devlet Arşivleri Hizmetleri Yönetmeliği
Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği
Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet
ve Çevre Yönetmeliği
Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
Resmi Yazışma Usul ve Esaslar Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Yönetmeliği
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Yönergeler
Nöbetçi Amirliği ve Çağrı Sorumlusu Nöbet Yönergesiz
Nakit ve Kıymet Muhafaza Yönergesi
Ödül Yönergesi
Petrol Tesisleri Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
Sabit Kıymet Yönergesi
Staj Yönergesi

Kurumsal Yapı

Sigorta Yönergesi
Doğal Gaz Ticari Ölçüm Kontrol Esasları Yönergesi
BOTAŞ’ın Doğal Gaz İle İlgili Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönerge
Hukuk İşleri Yönergesi                                
Kapsam Dışı Personel Disiplin Yönergesi
Kişisel Koruyucu Donanım, İş Elbisesi ve Giyim Yardımı Yönergesi
Stok Kontrol ve Ambar Yönergesi
Tanıtma ve Halkla İlişkiler Yönergesi

Merkezi Ankara’da bulunan BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün organizasyon yapısı; merkezde Teftiş
Kurulu Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, Yönetim İşlemleri Koordinatörlüğü, Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği ile 13 adet Daire Başkanlığı ve 2 adet Proje Direktörlüğü; taşrada ise 2
adet Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 adet İşletme Müdürlüğü ve 8 adet Şube
Müdürlüğü ile 2 adet bağımsız İşletme Müdürlüğü; ayrıca 1 adet İştirak ve 2 adet Şirketten
müteşekkildir. Kuruluşumuzun en üst karar mercii Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu bir
başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olup,
beş adet Genel Müdür Yardımcılığı bulunmaktadır.

Genel Müdürlük ve Bağlı Bulunan Yerlerdeki Konutlar Yönergesi
Yolluk Yönergesi
Yemekhane Hizmetleri Yönergesi
Yurt Dışında Burslu Okutulacak Öğrenciler Hakkında Yönerge
Ağır ve Hafif Araçları Kullanma Esasları Yönergesi
Genel Müdür Yetki Sınırları Yönergesi
Uzman Yardımcılığından Uzmanlığa Atanma Esaslarına İlişkin Yönerge
Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
Kapsam İçi Personel Ücret, Nakil ve Görevde Yükselme Yönergesi
Muhasebe, Plan, Program, Bütçe ve Çalışma Raporu Yönergesi

Bakanlar Kurulu Kararları
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programının
Tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
2015 Yılı Programı ile 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Karar
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Organizasyon Şeması

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Doğal Gaz Alım ve
İhracat Daire Başkanlığı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma
Daire Başkanlığı

Finansman ve Muhasebe
Daire Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği

Doğal Gaz Pazarlama ve
Satış Daire Başkanlığı

İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı

Teftiş Kurulu
Başkanlığı

I. Hukuk Müşavirliği
Mühendislik ve Sözleşmeler
Daire Başkanlığı
Yönetim İşlemleri
Koordinatörlüğü
Telekom Scada ve Bilişim
Teknolojileri Daire Başkanlığı

İkmal Daire Başkanlığı

İdari ve Sosyal İşler
Daire Başkanlığı

Doğal Gaz Yer Altı Depolama
Daire Başkanlığı

LNG İşletme Müdürlüğü

Özel Büro Müdürlüğü

Dörtyol
İşletme Müdürlüğü
Uluslararası Projeler
Daire Başkanlığı
Petrol İşletmeleri
Bölge Müdürlüğü

Kalite, Eğitim ve
Geliştirme Daire Başkanlığı

Doğal Gaz İşletmeleri
Bölge Müdürlüğü

İstanbul İşletme
Müdürlüğü

Kayseri İşletme
Müdürlüğü

TANAP Kamulaştırma
Direktörlüğü

24
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BOTAŞ International
Limited Şirketi (BIL)

Bakü - Tiflis - Ceyhan
HPBH Proje Direktörlüğü

Turkish Petroleum
International Company (TPIC)

25

Personelin %15’i kadın, %85’i erkek çalışanlardan oluşmaktadır.

Personel Sayısı

Personelin Cinsiyet ve Yaş Gruplarına göre Dağılımı

600
531

500

İnsan Kaynakları

464

400

376
325

300

Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı, Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Petrol İşletmeleri
Bölge Müdürlüğü, Dörtyol İşletme Müdürlüğü ve LNG İşletme Müdürlüğü’nde 2014 yılı sonu
itibarıyla toplam personel sayısı 2.955’tir. Personelin 1.319’u kapsam dışı, 1.636’si kapsam içi
statüsünde olup, teşkilat bazında sayısal dağılımı aşağıda yer almaktadır.
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200

100

164
87

77

49

53

61

50
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Personel Sayısı

17

5

56-60

60 >

0

1200

18-25

26-30

31-35

36-40

940

Personel Sayısı

600

51-55

Yaş

Kadın

Personelin Cinsiyet ve Hizmet Sürelerine göre Dağılımı

700

518

600

573

500

200
165
Genel Müdürlük

46-50

Hizmet sürelerine göre personel dağılımını gösteren grafik aşağıdaki gibidir.

800

400

41-45

Erkek

1097

1000

0

88

73

Petrol İşletmeleri
Bölge Müdürlüğü

Doğal Gaz
İşletmeleri Bölge
Müdürlüğü

Lng İşletme
Müdürlüğü

459

235

404

400

Dörtyol İşletme
Müdürlüğü

381

360

300

256

200
123

91

100
48

64

56

53

9

0
1-5 yıl

5-10 yıl

10-15 yıl

15-20 yıl

Erkek
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20-25 yıl

25-30 yıl

Hizmet Süresi

30 yıl ve üzeri

Kadın

27

BOTAŞ personeli ağırlıklı olarak üniversite lisans derecesi sahibi olup, yabancı dil bilen personel
sayısı ise toplamda 295’tir.

Personel Sayısı

Personelin Öğrenim Durumlarına göre Dağılımı

1400
1200

1191

GZFT (SWOT) Analizi

1076

1000
800

BOTAŞ’ın performansı üzerinde etkili olan iç ve dış faktörleri belirlemek ve bu hususları
yönetilebilir bir noktaya çekebilmek amacıyla durum analizi çalışmaları çerçevesinde GZFT
analizi yapılmıştır.

600

G

400
200
0

236

İlköğretim

234

218
Ortaöğretim

Ön Lisans

Lisans

Güçlü Yönler
Strengths

Öğrenim
Yüksek Lisans ve Doktora Durumu

Z

T

Zayıf Yönler
Weaknesses

Tehditler
Threats

F

Fırsatlar
Opportunities

GZFT analizi çalışmalarında, “Altyapı Yatırımları - Doğal Gaz Arz ve Sistem Güvenliği, Kaynak ve
Güzergah Çeşitliliği - Bölgesel ve Küresel Etkinlik, Kurumsal Yapının Geliştirilmesi” temaları esas
alınarak, BOTAŞ’ın güçlü ve zayıf yanları, pazardaki mevcut tehdit ve fırsatlar, dahili ve harici
kuvvetleri ve pazarda sağlanan rekabet avantajları ortaya konulmuştur.
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Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

BOTAŞ’ın sektöründe lider, öncü ve örnek bir kuruluş olması

Etkin bir karar destek sisteminin, web ve intranet portalının olmaması

Geçmişten gelen tecrübeye, nitelikli ve genç insan kaynağına sahip olunması
Halihazırda 6 farklı ülke ile 9 farklı doğal gaz ve LNG alım-satım anlaşması ve Yunanistan’a
ihracat anlaşmamızın bulunması

Ücretlerin sektöre göre düşük olması nedeniyle nitelikli personelin kurumdan ayrılma
eğiliminde olması

Ulusal ve uluslararası düzeyde doğal gaz ve petrol boru hattı ağına ve tesislerine sahip
olunması

Ar-Ge çalışmalarının istenilen seviyede olmaması

Ülkemizin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Eksenleri çerçevesinde Kuruluşumuzca gerçekleştirilen
projeler

Kurumsal imaj ve kurumsal kimlik çalışmalarının yapılmamış olması

LNG Depolama Terminali ve doğal gaz yer altı depolama kapasitesine sahip olunması ve
kapasitelerin artırımına yönelik çalışmaların sürdürülmesi
Doğal gaz merkezi (hub) olunması yönünde işbirliklerin geliştirilmesi
Güçlü ve güvenilir bir SCADA sistemi ile fiber optik alt yapıya sahip olunması
Kuruluşumuzun doğal gaz ve petrol alanlarında faaliyet gösteren şirketlerinin ve iştiraklerinin
bulunması
Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
standardı belgelerine sahip olunması

Fırsatlar

Tehditler

Türkiye’nin Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenlerinin her birinde jeopolitik yönden en elverişli
geçiş ülkesi konumunda olması,  bölgesel bir ticaret merkezi olma potansiyeli

Küresel makroekonomik gelişmeler çerçevesinde yatırım maliyetlerinin artması

Avrupa Birliğine üye ülkelerin kaynak çeşitliliğini artırmak için yeni güzergah arayışı içinde
olması

Ulusal ve uluslararası petrol ve doğal gaz boru hatlarının terör ve kaçakçılık saldırılarına maruz
kalma olasılığının bulunması

Türkiye’nin modernleşme, gelişme ve sanayileşme yönündeki kararlılığı ve içinde bulunduğu
siyasi ekonomik istikrar

Ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik istikrarsızlık ve durgunluklar çerçevesinde döviz
kurundaki dalgalanmalar ve faizlerdeki artışlar

Türkiye’nin AB genişleme sürecinde yer alma konusunda kararlılığı

Uluslararası konjonktürün değişiklikler göstermesi nedeniyle üzerinde çalışılan kaynak ve
güzergahların durumlarının değişikliğe uğraması

Ülke ekonomisinin büyümesine ve enerji talebinin artmasına paralel olarak doğal gaz
piyasasının büyümesi
Doğal gaz kullanım eğiliminin gelişmesi ve yayılması
BOTAŞ’ın ulusal ve uluslararası arenada saygın ve tanınan bir şirket olması

Enerji kaynağı olan ülkelerin sayısal olarak az olması ve bazı ülkelere çok fazla bağımlılığın
olması
Boru hattı inşaatlarının tamamlanmasında mevsimsel ve coğrafi şartların etkili olması

BOTAŞ’ın değişim ve gelişime açık bir yapısının olması

Bazı malzeme ve ekipmanlarda yurt dışına bağımlılığın olması

BOTAŞ’ın milli bir uluslararası enerji şirketi olma potansiyeli
BOTAŞ’ın gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası projeler nedeniyle uluslararası arenadaki
olumlu imajı

Bilişim teknolojilerine ve kontrol sistemlerine yönelik siber saldırılar

BOTAŞ'ın doğal gaz, LNG ticareti ve uluslararası projeler alanlarında işbirliği fırsatlarına  sahip
olması
Depolama kapasitesinin arttırılabilmesi yönünde fiziki imkanların bulunması
Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde Bakanlığımızın ve ilgili Bakanlıkların verdiği olumlu
destek
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2010-2014 Stratejik Planlama Dönemi
Değerlendirmesi

BOTAŞ 2010-2014 Stratejik Planında, 4 adet stratejik amaç ve 10 adet stratejik hedef belirlenmiş
ve bu hedeflere ilişkin performans göstergeleri oluşturularak üçer aylık periyotlarla “Performans
Değerlendirme Tabloları” ve her yıl sonunda “Performans Değerlendirme Raporu” hazırlanmak
sureti ile izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
Uygulama sürecinde, belirlenen stratejik hedeflerden olası sapmalar değerlendirilerek gerekli
tedbirlerin zamanında alınması için, Stratejik Planda yer alan göstergelere ilişkin veriler
izlenerek, her bir hedefe ilişkin kaydedilen gelişmeler değerlendirilmiştir.

II. Bölüm
Stratejik Tasarım

Yapılan değerlendirme ve raporlamalar neticesinde plan döneminde performansları başarılı,
kısmi başarılı ve başarısız olarak nitelendirilebilecek hedefler ortaya çıkmıştır. Kısmi başarılı ya da
başarısız olarak değerlendirilecek hedeflere ilişkin sapma nedenleri analiz edildiğinde mevzuat
kaynaklı sorunlar, izin süreçlerinde yaşanan bazı gecikmeler, arazi yapısı ve mevsimsel nedenler
ile bölgemizdeki ve dünyadaki siyasi belirsizlikler gibi ana başlıklar ön plana çıkmaktadır.
Kuruluşumuzun misyon ve vizyonu ile Bakanlığımızın öncelikli politika ve stratejileri
kapsamında, geçmiş dönemlerde başarısız ve kısmi başarılı olarak değerlendirilen hedeflerin
sapma nedenleri ve gelecek planlama döneminde beklenen olumlu gelişmeler yeni Stratejik
Plan çalışmalarında dikkate alınmıştır.
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Misyon-Vizyon

Temel İlke ve Değerlerimiz

Öncü
Doğal gaz ve petrol
faaliyetlerinde sektörde
lider ve uzman bir
şirketiz.

Misyonumuz
Uluslararası kalite
standartları çerçevesinde,
verimlilik, bilgi birikimi ve
yüksek teknoloji kullanımı ile
rekabet avantajı sağlayarak,
kurumsallaşmış ve ﬁnansal
açıdan güçlü bir yapı ile
ulusal ve uluslararası
pazarlara petrol ve doğal gaz
sunmak.

Yenilikçi
ve
Dinamik
Değişime ve gelişime
açığız.

Kolektif
Akıla
İnanan

Duyarlı
Çevreye ve insana
saygılıyız.

Takım çalışmasına
inanıyoruz.

Vizyonumuz
Türkiye'yi doğal gaz ve
petrol alanlarında bir enerji
merkezi ve koridoru haline
getirirken, ulusal ve
uluslararası işbirliği
fırsatlarını değerlendiren,
dünyada saygın, bölgesinde
lider ve sektöründe
yönlendirici bir kuruluş
olmak.

Hesap
Verebilen
Faaliyetlerimizi hesap
verilebilir şekilde
yürütmekteyiz.

Etik çalışma kültürüne
sahibiz.

Paydaş
Odaklı

Girişimci
Piyasa fırsatlarının
takipçisiyiz.

Beklentilere uygun
hizmet sunarız.

Kararlı
Hedeflerimize
ulaşmada takipçiyiz.
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Güvenilir
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Sonuç
Odaklı
Hedeflere uygun
stratejiler geliştiririz.

35

Stratejik Temalar ve Amaçlar
BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı kapsamında, kurumsal değerlerimiz ışığında misyon ve
vizyonumuzu gerçekleştirmek üzere üç tema başlığı altında altı stratejik amaç belirlenmiştir.
Stratejik amaçlar belirlenirken Kuruluşumuza görev ve sorumluluk veren kanunların amaç ve
kapsam maddeleri, iç ve dış paydaşlarımızın beklentileri, temel strateji belgelerinde BOTAŞ’a
biçilen roller esas alınmıştır.

Tema: Altyapı
Çalışmaları Doğal Gaz Arz
ve Sistem
Güvenliği

Tema: Kaynak ve
Güzergah
Çeşitliliği Bölgesel ve
Küresel Etkinlik

Tema: Kurumsal
Yapının
Geliştirilmesi

Stratejik Amaç I:

Doğal gaz iletim altyapısının geliştirilmesi

Stratejik Amaç II:

Doğal gaz arz ve sistem güvenliğinin sağlanması

Stratejik Amaç III:
Ham petrol boru
modernizasyonu

hatlarının

ve

sistemlerinin

Stratejik Amaç IV

Bölgesel ve küresel stratejik işbirlikleri ile kaynak ve
güzergah çeşitliliği sağlanması, geliştirilen projelerle
ülkemizin enerji merkezi ve koridoru olma hede�ine
katkıda bulunulması

Stratejik Amaç V

BOTAŞ’ın etkin bir kurumsal yapıya kavuşturulması

Stratejik Amaç VI

Etkin bir AR-GE sisteminin kurulması
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Tema: Altyapı Çalışmaları - Doğal Gaz Arz ve Sistem Güvenliği

Hedef 1:

Stratejik Amaç I
Doğal gaz iletim altyapısının geliştirilmesi

İllerimizin tamamı doğal gaz erişim
imkanına kavuşturulacaktır.

2014 yılı sonu itibarıyla 74 ilimize doğal gaz arzı sağlanmış olup, henüz gaz arzı sağlanmamış
olan Bingöl, Bitlis, Mardin, Tunceli, Hakkâri, Şırnak ve Artvin illerimize gaz arzı sağlanmasına
yönelik mühendislik ve yapım çalışmaları devam etmektedir.
Doğal gaz iletim altyapısını ülke genelinde genişletecek ve talep noktalarına doğal gazı
ulaştıracak yatırımlara devam edilecektir.

Performans Göstergeleri
No

Gösterge Adı

A.I
Doğal gaz arzı sağlanan il sayısı
H.1.1

Doğal Gaz Arzı Sağlanan - Sağlanacak İller

2014

2015

2016

2017

2018

2019

74

78

81

-

-

-

Stratejiler
•

Yapım ve mühendislik çalışmaları devam eden Bingöl, Bitlis, Mardin, Tunceli, Hakkâri,
Şırnak ve Artvin illerimizden;
• Bingöl, Bitlis, Mardin ve Tunceli illerimizin 2015 yılında,
• Hakkâri, Şırnak ve Artvin illerinin 2016 yılında
yapımının tamamlanmasıyla tüm illerimize doğal gaz arzı sağlanacaktır.
• Yapılacak yatırımlarla inşa edilen doğal gaz boru hattı uzunluğunun 13.773 km’ye
ulaştırılacaktır.
Km
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Yıllar İtibarıyla Doğal Gaz Boru Hattı Uzunlukları
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Hedef 2:

Hedef 3:

Belirlenen
kriterleri
sağlayarak
talepte bulunan ilçelere doğal gaz
arzı sağlanacaktır.

Belirlenen kriterleri sağlayarak talepte
bulunan Organize Sanayi Bölgelerine
doğal gaz arzı sağlanacaktır.

Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 10.000’in
üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını sağlamak amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün
görevlendirilmesine ilişkin 28.04.2013 tarih ve 28631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2013/4347 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, Kuruluşumuzca gerekli planlamalar
yapılarak talep sahibi ilçelere gaz arzı sağlanmasına yönelik mühendislik ve yapım çalışmaları
sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri

No

Gösterge Adı

A.I
Belirlenen kriterleri sağlayan
H.2.1 ilçelerden doğal gaz arzı
sağlananların sayısı

Mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan organize sanayi bölgelerine
(OSB) doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün görevlendirilmesine
ilişkin 17 Ocak 2014 tarihli ve 28885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı
doğrultusunda, Kuruluşumuzca gerekli planlamalar yapılarak talep sahibi OSB’lere gaz arzı
sağlanmasına yönelik ihale, mühendislik ve yapım çalışmaları sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri
2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

9

25

-

-

No

Gösterge Adı

Belirlenen kriterleri sağlayan
A.I
OSB’lerden doğal gaz arzı
H.3.1
sağlananların sayısı

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

1

-

17

-

-

Stratejiler
Stratejiler
•

•

•

Mühendislik çalışmaları devam eden Oltu/Erzurum, İskilip-Alaca-Osmancık/Çorum,
Çekerek/Yozgat, Şereflikoçhisar/Ankara, Divriği/Sivas, İscehisar/Afyonkarahisar ve
Yalvaç/Isparta ilçelerimize doğal gaz arzı sağlanmasına yönelik projelerin, 2015 yılında
mühendislik çalışmalarının tamamlanarak yapım ihalelerine çıkılması, yapım çalışmalarının
tamamlanarak söz konusu ilçelere 2016 yılı itibarıyla doğal gaz arzı sağlanacaktır.
İhale hazırlık çalışmaları devam eden Zara-Kangal/Sivas, Sarıkaya- Akdağmadeni/Yozgat,
Gölhisar/Burdur, Kelkit/Gümüşhane, Lapseki/Çanakkale, Emirdağ-Şuhut-Sandıklı/
Afyonkarahisar, Mucur-Kaman/Kırşehir, Kocaali/Sakarya, Gördes/Manisa, Doğanşehir/
Malatya, Ermenek/Karaman, ilçelerimize doğal gaz arzı sağlanmasına yönelik projelerin,
2016 yılında mühendislik çalışmalarının tamamlanarak yapım ihalelerine çıkılması,
yapım çalışmalarının tamamlanarak söz konusu ilçelere 2017 yılı itibarıyla doğal gaz arzı
sağlanacaktır.    
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Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenen kriterleri sağlayarak talepte bulunan organize sanayi
bölgelerimizden Çankırı/Yakınkent OSB’ye doğal gaz arzı sağlanmasına yönelik projenin;  
•

•

2015 yılında yapım çalışmalarının tamamlanarak söz konusu OSB’ye 2016 yılı itibarıyla  
doğal gaz arzı sağlanacaktır.

Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen kriterleri sağlayarak Kuruluşumuza müracaat eden
ve Bakanlık onayına sunulacak olan organize sanayi bölgelerimizden Kahta ve Gölbaşı/
Adıyaman, Ardahan, Bayburt, Boyabat/Sinop, Şabanözü/Çankırı, Bulancak/Giresun,
Zile, Turhal ve Niksar/Tokat, Tunceli, Kars, Viranşehir-Şanlıurfa, Iğdır, Çerkeş/Çankırı ve
Gümüşhane Organize Sanayi Bölgelerine doğal gaz arzı sağlanmasına yönelik projelerin;
•
•

2016 yılında mühendislik çalışmalarının tamamlanarak yapım ihalelerine çıkılacaktır.
Yapım çalışmalarının tamamlanarak söz konusu OSB’lere 2017 yılı itibarıyla doğal gaz
arzı  sağlanacaktır.
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Hedef 1:
Tema: Altyapı Çalışmaları - Doğal Gaz Arz ve Sistem Güvenliği

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama
Projesi tamamlanarak depolama
kapasitesi toplamda 1 milyar m3
arttırılacaktır.

Stratejik Amaç II
Doğal gaz arz ve sistem güvenliğinin sağlanması
Konut tüketiminin ulusal tüketim içindeki payının % 25’lere ulaştığı ülkemizde, mevsimsel
ve ani gaz çekişlerinin dengelenmesi, alım-satım taahhütlerinin yerine getirilmesi, gaz alım
anlaşmalarına esneklik kazandırılması, boru hattının verimli çalışmasının sağlanması ve arz
ülkelerinden veya diğer geçiş ülkelerinden kaynaklanan kesinti risklerinin bertaraf edilmesinde,
yalnızca teknik değil ticari pek çok fonksiyonu da olan yeraltı ve yerüstü depolama sistemlerinin
yeterli kapasiteye çıkarılması arz ve sistem güvenliği açısından hayati önem arz etmektedir.
Arz kaynaklarından artan miktarlarda temin edilecek olan doğal gazın, ülke genelindeki tüm
tüketicilere istenilen basınç ve miktarlarda ulaştırılmasını sağlayan kompresör istasyonlarının
her an emre amade olmasının yanı sıra, doğal gaz iletim sistemi ile tesislerinin olası tehditlere
karşı güvenliğinin sağlanması da doğal gaz arz ve sistem güvenliğinde  önem arz eden unsurlardır.
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Doğal gaz arz ve sistem güvenliğinin sağlanması kapsamında, Kayseri-Konya-Seydişehir
doğal gaz boru hattının yaklaşık 20 km güneyinde yer alan Aksaray-Sultanhanı yöresindeki
tuz yapılarında doğal gaz depolanmasını amaçlayan “Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama”
projesinin 15 Haziran 2011 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanmıştır. Yapım çalışmaları devam
eden proje kapsamında, kamulaştırma işlemleri, tatlı su temin ve tuzlu su deşarj boru hatlarının
inşası, elektrik nakil hatları, 3 adet pompa istasyonu, 5 adet su deposu, çözeltme işlemine
yönelik yüzey tesisleri ile 8 kuyunun sondajı tamamlanmış olup; detay mühendislik, satın alma
faaliyetleri, tesis binalarının ve diğer yüzey tesislerinin yapımı, 6 adet kavernanın çözeltme
(leaching) işlemi ile sair kuyuların sondaj çalışmaları devam etmektedir.
Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesi kapsamındaki tesislerin bir bütün olarak devreye
alınmasıyla ülkemiz toplam doğal gaz depolama kapasitesinin arttırılmasına 1 milyar m3’lük
katkı sağlanmış olacaktır.
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Performans Göstergeleri
No

Gösterge Adı

Hedef 2:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

A.II
Devreye alınan doğal gaz yer
H.1.1 altı depo sayısı (adet)

-

-

-

6

-

12

A.II
Tuz Gölü doğal gaz yer altı
H.1.2 depolama kapasitesi (milyar
Sm3)

-

-

-

0,5

-

1

A.II
Tuz Gölü doğal gaz yer
H.1.3 altı depolama geri üretim
kapasitesi (milyon Sm3)

-

-

-

20

-

40

Stratejiler

Marmara Ereğlisi LNG Terminalinin
kapasitesinin (4. tank) artırılması
çalışmaları tamamlanacaktır.

Marmara Ereğlisi LNG Terminalimizde yüksek kapasiteli 4. bir tankın yapılması ve LNG
gazlaştırma ünitesi kapasitesinin arttırılması amacıyla başlatılan ve mühendislik çalışmaları
2014 yılı Mart ayında tamamlanan Marmara Ereğlisi LNG Terminali Genişletme Projesinin yapım
çalışmalarının 2019 yılında tamamlanması planlanmakta olup, çalışmaların tamamlanması
neticesinde LNG depolama kapasitesinde sağlanacak artış ile LNG’ye dolayısıyla da doğal gaza
olan arz-talep dengesinde meydana gelecek değişikliklere kolayca cevap verilebilecektir.

Performans Göstergeleri

•

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla;
• 2017 yılında 1. grup (6 adet) deponun (500 milyon metreküp çalışma gazı kapasiteli)
• 2019 yılına kadar II. grup (6 adet) (500 milyon metreküp çalışma gazı kapasiteli)  depo
devreye alınacaktır.
• 15.06.2011 tarihinde yapım sözleşmesi imzalanarak yapım çalışmalarına başlanan toplam
1 milyar m3 kapasiteli Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama projesi 2019 yılında bir bütün
halinde devreye alınacaktır.

No

Gösterge Adı

Marmara
Ereğlisi
LNG
A.II
Terminali
Genişletme
H.2.1 projesinin
tamamlanma
durumu (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

20

40

60

80

100

Stratejiler
•
•
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Marmara Ereğlisi LNG Terminali Genişletme projesinin yapım ihalesi 2015 yılı içerisinde
gerçekleştirilecektir.
Projenin yapım çalışmaları 2019 yılında tamamlanacaktır.
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Hedef 3:

Hedef 4:

Marmara Ereğlisi LNG Terminalinde
İskele Ayakları İlave Dolphin Yapımı
tamamlanacaktır.

Mevcut kompresör istasyonlarına
komple yedek ünite kurulması
çalışmaları tamamlanacaktır.

Marmara Ereğlisi LNG Terminali’nde, kapasiteleri büyüyen LNG kargo gemilerinin
iskeleye emniyetli yanaşabilmelerini sağlamak amacıyla gemi yanaşma ekipmanlarının
güçlendirilmesi amacıyla başlatılan “İskele Ayakları İlave Dolphin Yapımı” projesinin ÇED
çalışmaları tamamlanmış olup, imar izinlerinin alınmasına yönelik devam eden çalışmaların
tamamlanmasını müteakip 2015 yılı içerisinde yapımına başlanarak, projenin 2016 yılı itibarıyla
tamamlanması planlanmaktadır.

Kompresör istasyonlarının doğal gaz iletim sisteminin en önemli unsurlarından biri olması
nedeni ile doğal gaz arzının kesintisiz şekilde sağlanabilmesi, yapılan anlaşmalar gereği
Kuruluşumuzun al ya da öde yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve daha fazla gaz alabilme
imkanına sahip olabilmek için istasyonlarda mevcut bulunan tüm ünitelerin her an devreye
almaya hazır olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede doğal gaz boru hattı sistemimizin risksiz
şekilde çalıştırılmasını teminen Sivas, Doğubayazıt ve Hanak Kompresör İstasyonlarına komple
yedek ünite kurulması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri

No

Gösterge Adı

A.II
İlave
Dolphin
Yapımı
H.3.1 projesinin
tamamlanma
durumu (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

80

100

-

-

-

Stratejiler
•

İskele Ayakları İlave Dolphin Yapımı projesinin mühendislik çalışmalarının 2014 yılı içerisinde
tamamlanmasını müteakip yapım ihalesine çıkılacaktır.

•

Projenin yapım çalışmaları 2016 yılı itibarıyla tamamlanacaktır.

No

Gösterge Adı

Hanak
Kompresör
A.II
İstasyonu’na yedek ünite
H.4.1 kurulması
çalışmalarının
tamamlanma durumu (%)
Sivas Kompresör İstasyonu’na
yedek
ünite
kurulması
A.II
H.4.2 çalışmalarının tamamlanma
durumu (%)
Doğubayazıt
Kompresör
İstasyonu’na yedek ünite
A.II
H.4.3 kurulması
çalışmalarının
tamamlanma durumu (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

50

100

-

-

-

-

30

100

-

-

-

-

30

100

-

-

-

Stratejiler
•

Sivas, Doğubayazıt ve Hanak Kompresör İstasyonlarına komple yedek ünite kurulması ile
ilgili;
•
•
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Devam eden mühendislik çalışmalarının 2015 yılı içerisinde tamamlanarak yapım
ihalesine çıkılacaktır.
Her üç istasyonda yedek ünite kurulma çalışmalarının 2016 yılı sonu itibarıyla
tamamlanacaktır.
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Hedef 5:

Hedef 6:

Kritik Enerji Altyapı Güvenliği projesine
ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır.

Doğal gaz arzında devamlılığın
sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulacak
ilave kompresör istasyonları, loop
hatları ve depolama kapasitesinin
artırılmasına ilişkin etütler yapılacak,
mevcut projeler tamamlanacaktır.

Kuruluşumuza ait ham petrol ve doğal gaz boru hatları, tesisleri, istasyonları ve sistemlerinin
sabotaj, hırsızlık ve kazalara karşı güvenliğinin sağlanmasını teminen entegre bir güvenlik
sistemi kurulması amacıyla başlatılan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruluşumuz
koordinasyonunda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen Kritik Enerji Altyapı
Güvenliği projesinin plan dönemi içerisinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Bakanlığımızın, mevsimsel talep dalgalanmaları ve kaynak ülkeden kaynaklı arıza durumları
göz önünde bulundurularak doğal gaz talebinin kesintisiz karşılanmasını teminen doğal gaz
depolama kapasitesinin yıllık tüketimin ilgili Kanun’da belirtilen %10’unu karşılayabilecek
düzeye getirilmesi ve iletim hattı kısıtlarının giderilmesi hedefi doğrultusunda gerekli
yatırımların desteklenmesi ve ilgili raporların ve programların hazırlanması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri
No

Gösterge Adı

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Performans Göstergeleri
Kritik Enerji Altyapı Güvenliği
A.II
projesinin
tamamlanma
H.5.1
tarihi

-

-

-

-

31.12.2018

No

Stratejiler
•

Kritik Enerji Altyapı Güvenliği projesinin 2016 yılı içerisinde prototip çalışmaları
tamamlanacaktır.

•

Tüm proje fazlara ayrılarak 2019 yılına kadar uygulama aşamasına geçilecektir.

Gösterge Adı

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Plan
dönemi
içerisinde
doğal gaz master planı
çalışmaları
çerçevesinde,
A.II
ihtiyaç
duyulacak
ilave
H.6.1 kompresör istasyonu, looplar
ve depolama kapasitesinin
artırılmasına ilişkin etütlerin
yapılma tarihi

-

-

31.12.2016

-

-

-

Doğal gaz arzında devamlılığa
A.II
yönelik
devam
eden
H.6.2
projelerin tamamlanma tarihi

-

-

-

31.12.2017

-

-

Stratejiler
•
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Doğal gaz depolama yatırımları kapsamında mevcut projeler tamamlanacak   ve yeni
depolama yatırım imkanları projelendirilecektir.
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Hedef 1:

Tema: Altyapı Çalışmaları - Doğal Gaz Arz ve Sistem Güvenliği

Ham petrol boru hatlarının ve
sistemlerinin
modernizasyonuna
yönelik ihtiyaç analizleri yapılacak ve
mevcut projeler tamamlanacaktır.

Stratejik Amaç III
Ham petrol boru hatlarının ve sistemlerinin
modernizasyonu
Boru hatlarımızın işletme yaşlarının ilerlemiş olması bakım, onarım, deplase ve güncel
teknolojilerin kullanımı gibi faaliyetleri gerekli kılmaktadır. Ham petrol taşıma faaliyetlerinin
sorunsuz bir şekilde sürdürülmesini teminen petrol boru hatlarının ve sistemlerinin
modernizasyonu ve güvenliği kapsamında ihtiyaç analizlerinin yapılması, yapılan tespitler
doğrultusunda periyodik kontrol ve bakımlara yönelik projelerin programa alınması ve mevcut
projelerin tamamlanması amaçlanmaktadır.

Petrol taşıma faaliyetlerimizin verimli, güvenli ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilmesini
teminen ham petrol boru hatlarının ve sistemlerinin modernizasyonuna yönelik ihtiyaç
analizlerinin yapılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri
No

Gösterge Adı

Ham
Petrol
Boru
Hatlarının ve sistemlerinin
A.III
modernizasyonuna yönelik
H.1.1
ihtiyaç
analizlerinin
tamamlanma tarihi
Ham
Petrol
Boru
A.III
Hatlarının ve sistemlerinin
H.1.2
modernizasyonuna yönelik
tamamlanan projelerin sayısı

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

31.12.2016

-

-

-

-

4

11

3

-

-

Stratejiler
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•

Ham petrol boru hatlarının ve sistemlerinin modernizasyonuna yönelik ihtiyaç analizleri
2016 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

•

Analizler neticesinde ortaya çıkacak modernizasyon ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar
başlatılacak  ve sürdürülecektir.

•

Gemilerin sorunsuz bir şekilde yüklenebilmesi için saha enstrümanları, mevcut serverlar
ve yazılım güncel teknolojiye uygun olarak yenilenecek , iskele üzerindeki mevcut vanaların
değişimi için iskele ölçüm sistemlerinin karaya alınması amacıyla başlatılan “İskele
Metre Sistemlerinin Yenilenmesi ve Karaya Alınması” projesi 2016 yılı sonu itibarıyla
tamamlanacaktır.

•

Boru hattı üzerinde bulunan manuel hat vanalarının Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği
çerçevesinde uzaktan kumandalı hale getirilmesi amacıyla başlatılan “Hat Vanalarının
Uzaktan Kumandası” projesi 2016 yılı sonu itibarıyla tamamlanacaktır.

•

Petrol boru hatları üzerinde güvenlik açığı bulunan noktalarda kamera ile izleme
sistemlerinin kurulması amacıyla başlatılan “Güvenlik Sistemleri Kurulması” projesi 2016
yılı sonu itibarıyla tamamlanacaktır.
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Hedef 2:
Ham petrol boru hatlarına ilişkin
deplase çalışmaları yapılacaktır.

Ham petrol boru hatlarının deplase, bakım-onarım, revize, yenileme çalışmalarına ilişkin gerekli
mühendislik ve yapım çalışmalarının plan dönemi içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri
No

Gösterge Adı

A.III Ham petrol boru hatlarının
H.2.1 deplase
projelerinin
tamamlanma tarihi

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

31.12.2017

-

-

Stratejiler
•

Şırnak İli Cizre ve Gaziantep İli Nurdağı İlçeleri Ham Petrol Boru Hatlarının Deplasesi
projesinin yapım ihalesine çıkılarak çalışmalar 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanacaktır.
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Hedef 1:

Tema: Kaynak ve Güzergah Çeşitliliği - Bölgesel ve Küresel Etkinlik

Doğal gaz ve LNG ithalatına yönelik
alternatif kaynaklar ve güzergahlar
belirlenerek yasal düzenlemeler
çerçevesinde
müzakerelere
başlanacaktır.

Stratejik Amaç IV
Bölgesel ve küresel stratejik işbirlikleri ile kaynak
ve güzergah çeşitliliği sağlanması, geliştirilen
projelerle ülkemizin enerji merkezi ve koridoru
olma hedefine katkıda bulunulması
Enerjide arz güvenliğinin sağlanması çeşitli önlemlerin   alınmasını gerektirmektedir. Bu
önlemlerden ilki kaynak çeşitliliği sağlamaktır. Kaynak çeşitliliği, tek bir arz kaynağına bağlı
olmayıp birden fazla kaynaktan gaz temin edebilmeyi ifade etmektedir. Böylece, bir kaynakta
sorun olması halinde diğer kaynaklardan temin edilen gaz ile krizin etkilerinin kontrol
edilebilmesi sağlanacaktır. Arz güvenliğinin sağlanması için alınması gereken diğer bir önlem
ise güzergâh çeşitliliğinin sağlanmasıdır. Güzergâh çeşitliliği, bir kaynaktan sağlanan gazın farklı
güzergâhlar izleyerek tüketiciye ulaştırılması anlamına gelmektedir. Güzergâh çeşitliliği özellikle
transit ülkeler üzerinden boru hatları ile taşınan doğal gazın transit ülkelere bağlı olabilecek
riskler nedeniyle kesintiye uğraması halinde önem kazanmaktadır.
Ayrıca enerjinin dünya üzerinde en yoğun tüketildiği bölgelerden biri olan AB, enerji kaynakları
açısından son derece yetersiz durumdadır. AB için kaynak çeşitliğinin artması yönündeki en
önemli alternatif Hazar bölgesi enerji kaynaklarıdır. Bu güzergahlar için en önemli kilit ülke
ise Türkiye’dir. Bu anlamda Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle, AB enerji arzının güvenliğinde
büyük rol oynayabilir. Petrol ve doğal gaz açısından önemli bir geçiş ülkesi konumunda
bulunmakta olan ülkemizin bu konumunu daha da pekiştirme potansiyelinin kullanılması
BOTAŞ’ın önümüzdeki dönemde en önemli stratejik hedeflerinden biridir.
Bu kapsamda doğal gaz ve LNG arz kaynaklarının ve güzergahlarının çeşitlendirilmesi amacıyla
potansiyel arz kaynağı ülkelerle ikili ve çok taraflı işbirliği geliştirilmesine ilişkin bir master
planı hazırlanarak; potansiyel arz kaynağı ülkelerle işbirliği sağlanmasına yönelik girişimlerde
bulunulması, uluslararası piyasada faaliyet gösteren LNG üreticisi şirketler ile uzun dönemli LNG
alımı hususunda görüşmeler yürütülmesi, Irak-Türkiye DGBH Projesine ilişkin müzakerelerin
sürdürülmesi ve gerekli anlaşmaların sonuçlandırılması için girişimlere devam edilmesi
amaçlanmaktadır.
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Sahip olduğu belirgin avantajları nedeniyle dünya enerji kaynakları içindeki payı gittikçe artan
bir enerji kaynağı olan doğal gaz, gelişmekte olan ve enerji ihtiyacı hızla artan bir ülke olarak
Türkiye açısından ise hızlı ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin önemli unsurlarından birini
teşkil etmektedir.
Kuruluşumuz, Türkiye’nin doğal gaz ihtiyacını karşılamak ve doğal gaz arzının güvenliğini ve
çeşitliliğini sağlayabilmek için, uzun dönemli doğal gaz alım satım anlaşmaları imzalamıştır.
Buna göre;
• Rusya Federasyonu ile Batı Hattı ve Mavi Akım anlaşmaları kapsamında toplam 20 milyar
m3/yıl,
• İran ile 9,5 milyar m3/yıl,
• Azerbaycan ile 3 anlaşma kapsamında toplam 12,75 milyar m3/yıl,
• Türkmenistan ile 15,6 milyar m3/yıl miktarında doğal gaz;
• Cezayir’le 4,4 milyar m3/yıl ve
• Nijerya ile 1,3 milyar m3/yıl miktarında LNG
alım anlaşmaları mevcuttur. (Miktarlar 9000 Kcal/m3 baz değerlerdir.)
Doğal gaz ve LNG ithalatına yönelik yukarıdaki mevcut anlaşmaların devam etmesiyle birlikte
alternatif arz kaynaklarının zenginleştirilmesi kapsamında çalışmalarımız sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri
No

Gösterge Adı

Plan
dönemi
içerisinde
potansiyel
arz
kaynağı
A.IV ülkelerle
ikili
ve
çok
H.1.1 taraflı
işbirliği
ilişkileri
geliştirilmesine
ilişkin
çalışmaların yapılması ve
müzakerelerin yürütülmesi
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

a

a

a

a

a

a
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Stratejiler

Hedef 2:

•

Irak-Türkiye DGBH Projesine ilişkin müzakereler sürdürülecek   ve gerekli anlaşmaların
sonuçlandırılması için girişimlere devam edilecektir.

•

Doğal gaz ve LNG arz kaynaklarının ve güzergahlarının çeşitlendirilmesi amacıyla potansiyel
arz kaynağı ülkelerle işbirliği sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunulacaktır.

•

Uluslararası piyasada faaliyet gösteren LNG üreticisi şirketler ile uzun dönemli LNG alımı
hususunda görüşmeler yürütülecektir.

Avrupa’nın uzun vadeli doğal
gaz talebini karşılamaya yönelik
uluslararası projelerde rol alınacaktır.

Türkiye, dünya hidrokarbon rezervlerinin %70’inden fazlasına sahip olan Hazar Havzası, Orta
Doğu ve Güney Akdeniz ülkelerine komşu konumdadır. Ülkemiz, jeostratejik konumundan
doğan bu önemli avantajını, hem söz konusu kaynaklardan enerji ihtiyacının bir kısmını
karşılayarak hem de bu zengin kaynakları dünya pazarlarına ulaştıracak boru hattı projeleri
geliştirerek maksimum düzeyde değerlendirmek istemektedir. Bu bağlamda, Kuruluşumuzca
Ülkemizin enerji politikasına üst düzeyde katkı sağlamak amacıyla çeşitli ham petrol ve doğal
gaz boru hattı projeleri geliştirilmekte, geliştirilen projelere katılım sağlanmaktadır.
Türkiye ve Azerbaycan arasında devam eden müzakereler sonucunda geliştirilen Anadolu
Geçişli (Trans-Anadolu) Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesi kapsamında Azerbaycan’dan gaz
alımını ve iletimini öngören anlaşma 25 Ekim 2011 tarihinde imzalanmıştır. 2018 yılı başında
hizmet vermeye başlaması planlanan TANAP projesi, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın
doğal gaz ihtiyacını karşılamak açısından oldukça önem taşımaktadır. Söz konusu boru hattı
projesi, Şah Deniz Faz-II sahasından çıkarılarak taşınacak olan gazın Rusya gazına alternatif
olarak Kafkaslardan Avrupa’ya gidecek ilk gaz olması sebebiyle de büyük öneme sahiptir. Şah
Deniz’den çıkarılacak 16 milyar m3 gazın 6 milyar m3’ünün Türkiye’de kullanılması ve geriye
kalan 10 milyar m3 doğal gazın ise Türkiye’den geçerek Avrupa’ya iletilmesi planlanmaktadır.
Proje kapsamında Kuruluşumuz ve SOCAR arasında gerçekleştirilen müzakereler neticesinde,
30 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da TANAP Projesine ilişkin Gaz Taşıma Anlaşması, Fonlama
Anlaşması, Hisse Devir Anlaşması ve Katılım Anlaşması Başbakanımızın da teşrif ettiği törende
imzalanmıştır. Kuruluşumuzun TANAP Doğalgaz Anonim Şirketindeki hisse oranı %30 olarak
belirlenmiş olup şirkete iştirak için çalışmalar devam etmektedir.
Projedeki ihtiyaçlar doğrultusunda, Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nda değişiklikler yapılmış ve
değişiklikler 6553 sayılı kanunla kabul edilip 18 Eylül 2014 tarih ve 29123 sayılı tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bununla birlikte, 10 Eylül 2014 tarihli ve 6553 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz
Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişiklik”in onaylanması, Bakanlar
Kurulu’nca 13 Ekim 2014 tarihinde kararlaştırılarak 21 Ekim 2014 tarihinde 29152 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
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Performans Göstergeleri
No

Gösterge Adı

Hedef 3:
2014

2015

2016 2017

2018

2019

A.IV
TANAP projesinin inşaat
H.2.1
çalışmalarına başlanma tarihi

-

31.12.2015

-

-

-

-

A.IV TANAP projesinde ilk gaz
H.2.2 teslimatının yapılma tarihi

-

-

-

-

31.12.2018

-

TANAP
projesinin
A.IV
tamamlanarak ilk transit gaz
H.2.3
geçişinin sağlanma tarihi

-

-

-

-

-

31.12.2019

Bölge ülkelerdeki gelişmelere paralel
olarak tesislerimizin entegre bir enerji
merkezi haline gelmesine yönelik
master plan ve etüt çalışmaları
tamamlanacaktır.
Uzun vadede farklı kaynaklardan ve güzergahlardan temin edilecek gazın Türkiye’de yüksek
kapasiteli iletim hatları, LNG tesisleri ve stratejik depolama tesislerinden oluşan entegre bir
gaz ticaret ağı işletiminin üzerinden uluslararası projelere tahsis edilmesi ve dünya pazarları
için önde gelen petrol, doğal gaz ve LNG ihracatçısı olunması, tesislerimizin entegre bir enerji
merkezi haline gelmesine yönelik yol haritasının hazırlanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri
No

Gösterge Adı

2014 2015

A.IV Master
plan
ve
etüt
H.3.1 çalışmalarının tamamlanma tarihi

-

2016

31.12.2016

2017

-

2018

-

2019

-

Stratejiler
•

Tesislerimizin entegre bir enerji merkezi haline gelmesine yönelik yol haritası hazırlanacaktır.

Stratejiler
•

•

2015 yılında inşaatına başlanması, 2018 yılında faaliyete geçmesi planlanan TANAP
Projesine ilişkin olarak;
•

TANAP’a girişe yönelik, durum tespiti (Due Diligence) bitirilecektir.

•

TANAP’a girişe yönelik çeşitli anlaşmaların (Accession Agreement, Funding Agreement,
Final Shareholders Agreement, Transportation Agreement vb.) müzakere ve finalizasyonu
yapılacaktır.

•

TANAP’a girişe yönelik, ilgili BKK ve YPK ile resmi onayları alınacaktır.

•

TANAP Projesiyle 2018 yılı sonuna kadar ülkemiz için gaz temini ve 2019 yılı sonuna
kadar ülkemiz üzerinden gaz transiti gerçekleştirilecektir.  

Türkiye-Bulgaristan Enterkonnektörü projesine ilişkin devam etmekte olan müzakereler en
kısa sürede sonuçlandırılacaktır.
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Hedef 1:

Tema: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi

Stratejik Amaç V
BOTAŞ’ın
etkin
kavuşturulması

BOTAŞ Stratejik Veri Yönetim Sistemi
yürürlüğe konulacaktır.

bir

kurumsal

yapıya

Hızlı ve doğru bilgi akışı sağlanarak yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak, aynı bilgilerin
farklı birimlerden farklı yollarla teminini ortadan kaldırmak, kurum içi-kurum dışı bilgi taleplerine
hızlı cevap verebilmek amacıyla bir istatistik ve veri yönetimi sisteminin geliştirilmesi, İnternet
sitesinin günümüz web standartları çerçevesinde, kullanıcı memnuniyetinin ve Kuruluşumuza
yönelik olumlu algılamaların arttırılmasına yönelik olarak, gerek yazılım gerekse tasarım
açısından gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kuruluşumuzun etkin bir kurumsal
yapıya kavuşturulmasını teminen, BOTAŞ İç Kontrol Sisteminin kurulması, TMS ile uyumlu
finansal raporlama yapılması hususunda gerekli kurumsal altyapı çalışmalarının yapılması ve
Kuruluşumuz binalarına yönelik fiziki şartların iyileştirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır.

Kuruluşumuzca, hızlı ve doğru bilgi akışı sağlanarak yöneticilerin karar vermesini kolaylaştırmak,
aynı bilgilerin farklı birimlerden farklı yollarla teminini ortadan kaldırmak, kurum içi-kurum
dışı bilgi taleplerine hızlı cevap verilebilmek amacıyla BOTAŞ Stratejik Veri Yönetimi (BSVY)
projesinin BOTAŞ Bilgi Sistemi (BBS) Uygulama Yazılımı Modülleri ve BBS’de aktif kullanılan
veri tabanı üzerinden bilgiler alınacak ve tek bir kaynaktan elde edilecek şekilde tasarlanarak
uygulamaya konulması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

No

Gösterge Adı

A.V
BOTAŞ
Stratejik
Veri
H.1.1 Yönetimi (BSVY) projesinin
tamamlanma tarihi

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

31.12.2016

-

-

-

Stratejiler
•

60

BOTAŞ Stratejik Veri Yönetimi (BSVY) projesi kapsamında yapılacak çalışmalar ile doğru
bilginin doğru zamanda doğru yerde, tek bir merkezi veri tabanından ve tek bir kaynaktan
elde edilerek paylaşılmasıyla personelin sürücü/klasörler arasında zaman harcamasının
engellenmesiyle daha verimli ve daha bilgilendirilmiş olarak iş yapabilmesi 2016 yılı sonuna
kadar sağlanacaktır.  
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Hedef 3:

Hedef 2:
BOTAŞ
kurumsal
oluşturulması
tamamlanacaktır.

Etkin bir web ve intranet sayfası
(BOTAŞ Bilgi ve İletişim Portalı)
oluşturulacaktır.

kimliğinin
çalışması

Kurumsal kimlik bir şirket, kurum ya da kuruluşun profesyonel kültürü, kendini ifade etme şekli
olup, yapılacak BOTAŞ kurumsal kimlik çalışmalarıyla, BOTAŞ’ın markasının, çizgisinin, başta
çalışanlar olmak üzere, müşterilerinin ve kamuoyu önündeki imajının belirgin bir şekilde ortaya
konulması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

Kuruluşumuzun mevcut intranet sayfasının haber, temel örgütsel mesajlar ve tüm organizasyon
için yayınlanan operasyonel bültenlerin yayınlanmasını destekleyen, doğru bilginin, doğru
zamanda doğru yerde paylaşılması ile personelin sürücü / klasörler arasında zaman
harcamasını engelleyerek daha verimli ve daha iyi bilgilendirilmiş olarak iş yapabilmelerine
de imkan sağlayacak yapıda oluşturulmasına yönelik gerekli revizyon ve yenileme için
teknik değerlendirme ve yazılım-tasarım çalışması yapılması, Kamu Kurumları İnternet Sitesi
Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış olan Kurumsal Web Sitemizin ise kullanıcı memnuniyeti
ve Kuruluşumuza ilişkin olumlu algılamaların arttırılmasına yönelik olarak gerek yazılım gerekse
tasarım açısından Web Sitesi revizyonu çerçevesinde BOTAŞ Bilgi ve İletişim Portalı çalışmasının
yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri
No

Gösterge Adı

A.V
BOTAŞ kurumsal kimliğinin
H.2.1 oluşturulmasına
yönelik
çalışmaların
tamamlanma
tarihi

2014

2015

2016

2017

2018

2019
No

-

-

31.12.2016

-

-

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

31.12.2016

-

-

-

A.V
BOTAŞ Bilgi ve İletişim
H.3.1
Portalı’nın işler hale gelme
tarihi

Stratejiler
•

Gösterge Adı

Stratejiler

BOTAŞ kurumsal kimliğinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

•
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BOTAŞ Bilgi ve İletişim Portalı kapsamında;
•

Kuruluşumuz intranet uygulaması ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden tasarlanacaktır.  

•

Kuruluşumuzun internet sitesi günümüz web standartları çerçevesinde, revize
edilecektir.
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Hedef 4:

Hedef 5:

Müşteri
memnuniyetinin
artırılarak kurumsal yapının
etkinleştirilmesi sağlanacaktır.

Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre
Yönetim Sistemleri Belgelerinin
devamlılığı sağlanacaktır.

Kuruluşumuz portföyünde bulunan müşterilerine sunduğu hizmetin memnuniyet seviyesinin
belirlenerek kalite hedefleri ve performans göstergeleri doğrultusunda sürekli iyileştirmeler
yaparak müşteri memnuniyetinin artırılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

No

Gösterge Adı

Kuruluşumuzun petrol iletim faaliyetleri ile doğal gaz ithalat, yurt içi satış, toptan satış, iletim,
depolama ve ihracat faaliyetlerinde, hizmetlerini nitelikli ve standart kılmak, hizmetlerine
yönelik faaliyetlerinin neden olabileceği çevre etkilerini azaltmak, hizmet faaliyetlerinde yer
alan çalışanlarını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmuş çalışma ortamlarında
bulundurmak amacıyla 2002 yılında kurulan Entegre Yönetim Sistemi kapsamında alınan Kalite,
İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemleri Belgelerinin uygulamada sürekliliğinin
sağlanması etkin bir kurumsal yapının oluşturulmasında önem arz etmektedir.

Performans Göstergeleri

2014

A.V
Müşteri memnuniyeti yıllık
H.4.1
artış oranı (%)

2

A.V
Çalışanın eğitim saati yıllık
H.4.2 ortalaması (adam/saat)

20

2015

2

20

2016

2

20

2017

2

20

2018

2

20

2019

2

20

No

Gösterge Adı

Belge veren tüzel kişilik
A.V
tarafından her yıl yapılan
H.5.1 dış
tetkiklerde
majör
uygunsuzluğun alınmaması
ve tetkiklerde gözlenen
uygunsuzlukların giderilmesi

Stratejiler

Stratejiler

•

Kuruluşun portföyünde bulunan müşterilerine sunduğu hizmetin memnuniyet seviyesi
belirlenecek, beklentiler ve ilgili mevzuat çerçevesinde iş süreçlerinde sürekli iyileştirmeler
yapılarak müşteri memnuniyeti artırılacaktır.   

•

•

Çalışanın iş süreçlerinin başarılı yönetilmesinde uzmanlaşmasına ve bireysel gelişim ve
motivasyonunun artırılmasına yönelik eğitimler aldırılacaktır.
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

a

a

a

a

a

a

Entegre Yönetim Sistemi kapsamında alınan Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre
Yönetim Sistemleri Belgelerinin uygulamada sürekliliğinin sağlanması yönünde çalışmalar
yapılacaktır.
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Performans Göstergeleri

Hedef 6:
BOTAŞ İç Kontrol Sisteminin
kurulması
çalışmaları
tamamlanacaktır.

No

Gösterge Adı

A.V
H.6.1

İç Denetim
kurulma tarihi

A.V
H.6.2
2015 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 30.09.2014 tarihli ve
2014/6842 sayılı Kararnamenin 24. maddesinde İç Kontrol Sistemi kamu iktisadi teşebbüslerinin
amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının
doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçler ile iç denetimi de kapsayan bir kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.
BOTAŞ İç Kontrol Sistemi ile ilgili çalışmalara 2010 yılı itibarı ile başlanmış olup, 2014 yılı Genel
Yatırım ve Finansman Programı Kararnamesi çerçevesinde;

A.V
H.6.3

A.V
H.6.4

2014

Birimi’nin

2015

2016

2017

2018 2019

31.12.2014

İç Kontrol Standartlarının
ilişkin
standartların
uygulanmaya
başlama
tarihi
Uygulamadan kaynaklanan
sorunların
tespiti
ve
iyileştirme çalışmalarının
yapılma tarihi

31.12.2015

İç
kontrol
sisteminin
uygulanma tarihi

30.06.2016

01.01.2017

•

Yönetim Kurulumuzun Kararıyla çalışmalar başlatılmıştır.

Stratejiler

•

BOTAŞ İç Kontrol Standartları Çalışma Programı ve BOTAŞ İç Kontrol Sistemi Eylem Planı
hazırlanarak ilgili mercilere sunulmuştur.

•

İç Denetim Birimi kurulacaktır.

•

11.07.2014 tarih ve 55 sayılı Genel Müdürlük Genelgesi yayınlanarak tüm Ünitelere
çalışmalara başlanması talimatı verilmiştir.

•

İç kontrol bilinçlendirme eğitimleri aldırılacaktır.

•

İç denetçilerin sayısı belirlenecektir.

•

İç denetçilere eğitim aldırılacaktır.

•

İş süreçlerine ilişkin durum tespit analizleri yapılacaktır.

•

Kuruluşumuz süreç ve risklerinin analizi yapılarak analiz sonucunda alınacak tedbirlere
ilişkin eylem planları hazırlanacaktır.

Halihazırda BOTAŞ İç Kontrol Sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
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Hedef 7:

Hedef 8:

Türkiye Muhasebe Standartlarıyla
(TMS) uyumlu finansal raporlama
yapma hususunda gerekli kurumsal
altyapının oluşturulması çalışmaları
tamamlanacaktır.

Fiziki
şartların
iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

2014/6842 sayılı Kararnamenin Bağımsız denetim ve finansal raporlama başlıklı 30.
maddesinde “(1) 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca
01.01.2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak kamu iktisadi teşebbüsleri,
bu konuda gerekli tedbirleri alır ve 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
geçici 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ile
uyumlu finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturur. (2) Kamu
iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulları, bağımsız denetim kuruluşunu seçmeye, kuruluşla
bağımsız denetim sözleşmesi imzalamaya ve konuyla ilgili diğer hususların yerine getirilmesine
yetkilidir.” açıklamasına yer verilmiştir. Kuruluşumuzun Vergi Usul Kanunu çerçevesinde
hazırlanan finansal raporlara ilave olarak Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal
raporların hazırlanması yönünde çalışmalara devam edilecektir.

Kuruluşumuzun, Genel Müdürlük, Bölge ve İşletme Müdürlükleri ve Irak-Türkiye Ham Petrol
Boru Hattımızın korunmasında görevli olan Jandarma Karakollarına ait ekonomik ve kullanım
ömrünü tamamlayan, günümüz şartlarında gerek insan sağlığı ve iş güvenliği, gerekse
çalışma ortamı bakımından kullanımı mümkün olmayan, personele ergonomik çalışma
koşulları sağlayamayan, zaman içerisinde personel sayısındaki artış nedeniyle yer sorunu
yaşanan ve maruz kalacağı deprem kuvvetine göre ağır hasar ya da çökme durumları ile karşı
karşıya kalınacağı tespit edilen binaların yerlerine yenilerinin yapılması ya da bakım onarım
ihtiyaçlarının giderilmesi için sürdürülen çalışmalar tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri

No

Gösterge Adı

TMS ile uyumlu finansal
A.V
raporlamaya
ilişkin
H.7.1
altyapısının gözden geçirilme
tarihi

2014

-

2015

-

2016

2017

31.12.2016

-

2018

-

2019

-

No

Gösterge Adı

A.V
Binaların
yapımlarının
H.8.1 ve bakım onarımlarının
tamamlanma tarihi

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

31.12.2016

-

-

-

Stratejiler

Stratejiler

Türkiye Muhasebe Standartlarıyla uyumlu finansal raporlama için gerekli altyapının
oluşturulması çerçevesinde;

•

Genel Müdürlük binalarının bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır.

•

Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü ve Dörtyol
İşletme Müdürlüğü hizmet binalarının yapımı tamamlanacaktır.

•

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir çalışma ekibi oluşturulacaktır.

•

Kurum içi ve kurum dışı eğitimler gerçekleştirilerek ilgili personelin gerekli tecrübeyi
edinmesi sağlanacaktır.

•

Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal raporlama yapma hususunda mevcut
kurumsal altyapı gözden geçirilerek gerekli iyileştirmeler yapılacaktır.

•

Kuruluşumuz muhasebe ve finansal raporlama sistemleri, uluslararası standartlarla uyumlu
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanacaktır.
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Hedef 1:

Tema: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi

Ar-Ge birimi kurularak,
projeleri geliştirilecek ve
çalışmaları yapılacaktır.

Stratejik Amaç VI
Etkin bir Ar-Ge sisteminin kurulması

Ar-Ge
Ar-Ge

Ar-Ge çalışmalarının Kuruluşumuzda etkin bir şekilde yapılmasını teminen Ar-Ge koordinasyon
biriminin kurularak, Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen
yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı olarak tanımlanabilecek
Ar-Ge çalışmalarının Kuruluşumuzda etkin bir şekilde yapılmasını teminen Ar-Ge birimi
kurumsal organizasyon yapısının oluşturulması, iş süreçlerinin belirlenmesi, gerekli altyapının
oluşturulması ve Ar-Ge projeleri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans Göstergeleri
No

Gösterge Adı

A.VI
H.1.1

Ar-Ge koordinasyon biriminin
kurulma tarihi

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

31.12.2015

-

-

-

-

Stratejiler

70

•

Ar-Ge birimi kurumsal organizasyon yapısı oluşturulacak , iş süreçleri belirlenecek , gerekli
altyapı oluşturulacak  ve Ar-Ge projeleri geliştirilecektir.

•

Halihazırda Kuruluşumuzca çalışmaları sürdürülen Kompresör İstasyonlarında Atık Baca
Gazlarından Faydalanma Projesi’ne ilişkin çalışmaları 2014 yılı içerisinde tamamlanarak
baca gazının satışı yönünde ihaleye çıkılacaktır.
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2015-2019 Dönemine İlişkin Öngörülen Gelirler
(Milyon TL)
No

III. Bölüm

Gelir Kalemleri

2015

2016

2017

2018

2019

1

Ham Petrol Taşımacılık Geliri

689

719

736

736

736

2

Liman Hizmetleri Geliri

145

158

166

166

166

3

Doğal Gaz Hasılatı

38.068

37.020

37.244

36.555

38.583

Notl: Yapılan gelir projeksiyonunda, 2015-2017 dönemi program teklifi verileri kullanılmış olup, 2018- 2019 verileri tahmini rakamlardır.

Stratejik Plan Bütçesi
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Marmara Ereğlisi LNG Terminalinde İskele Ayakları İlave Dolphin Yapımı tamamlanacaktır.
Mevcut Kompresör İstasyonlarına komple yedek ünite kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.
Kritik Enerji Altyapı Güvenliği projesine ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır.
Doğal gaz arzında devamlılığın sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulacak ilave kompresör istasyonları,
loop hatları ve depolama kapasitesinin artırılmasına ilişkin etütler yapılacak, mevcut projeler
tamamlanacaktır.
Ham Petrol Boru Hatlarının ve sistemlerinin modernizasyonu
Ham petrol boru hatlarının ve sistemlerinin modernizasyonuna yönelik ihtiyaç analizleri yapılacak ve
mevcut projeler tamamlanacaktır.
Ham petrol boru hatlarına ilişkin deplase çalışmaları yapılacaktır.

II.3
II.4
II.5
II.6

III
III.1
III.2

Toplam Kaynak İhtiyacı

Marmara Ereğlisi LNG Terminalinin kapasitesinin (4. tank) artırılması çalışmaları tamamlanacaktır.

II.2

Fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi tamamlanarak depolama kapasitesi toplamda 1 milyar
m3 arttırılmış olacaktır.

II.1

V.8

65.614

Doğal gaz arz ve sistem güvenliğinin sağlanması

II

Etkin bir Ar-Ge sisteminin kurulması

1.200

Belirlenen kriterleri sağlayarak talepte bulunan organize sanayi bölgelerine doğal gaz arzı
sağlanacaktır.

I.3

V

4.117

Belirlenen kriterleri sağlayarak talepte bulunan ilçelere doğal gaz arzı sağlanacaktır.

I.2

509.129

16.020

79.081

10.833

55.241

14.500

5.748

123.790

44.269

İllerimizin tamamı doğal gaz erişim imkanına kavuşturulacaktır.

I.1
88.716

Doğal gaz iletim altyapısının geliştirilmesi

2015

I

Amaç - Hedefler

Notlar:
1- Kaynak gerektirmeyen hedeflere Tablo’da yer verilmemiştir.
2- Geliştirilmekte olan uluslararası projelerin giderleri etüt- mühendislik çalışmalarının sonuçlanmasını müteakip belirlenebilecektir.
3- Kaynak İhtiyacı projeksiyonunda 2015-2017 dönemi program teklifi verileri kullanılmış olup, 2018- 2019 verileri tahmini rakamlardır.

No

777.776

31.600

125.069

12.120

121.144

10.800

27.845

2.110

68.622

140.279

-

86.557

151.630

2016

Plan Dönemi İçerisindeki Kaynak İhtiyacı (Bin TL)

390.727

8.633

13.235

8.000

33.625

68.622

163.003

-

43.447

52.162

2017

400.000

90.000

15.000

140.000

110.000

45.000

-

-

-

2018

395.000

90.000

18.000

140.000

100.000

47.000

-

-

-

2019

Stratejik Planın Uygulanması

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması,
değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu
amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük projelerin ve faaliyetlerin
karakteristikleri itibarı ile niteliksel veya niceliksel performans göstergelerine ve stratejik
adımlara göre uygulanabilmesi ve izlenebilmesi için; amaç, hedef ve faaliyetler bazında
sorumluların hangi birimler olduğu ve ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin hususlar aşağıda
yer alan “Stratejik Amaç - Hedef - Birim İlişkisi” tablosunda gösterilmiştir.
Bu çerçevede, performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı’nın koordinasyonunda eylem planında yer alan ilgili ünitelerden toplanacak, elde
edilen veriler değerlendirilmek üzere, üçer aylık periyotlarla, her üç aylık periyodun bitimini
takip eden ay içinde değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

IV. Bölüm

İzleme ve Değerlendirme

Ayrıca, Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslar”
çerçevesinde, her yıl Performans Programı hazırlanarak performans hedeflerini gerçekleştirmeye
yönelik yapılacak çalışmalar belirlenecek ve her yılın bitimini takiben yıla ilişkin gerçekleşen
faaliyetlerin raporlanması amacıyla Performans Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
Söz konusu izleme ve değerlendirme faaliyetleri neticesinde ihtiyaç duyulması halinde gerekli
tedbirler alınacak, gerekmesi halinde stratejik planda revizyon da yapılacaktır.
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2015-2019

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi tamamlanarak depolama kapasitesi toplamda 1 milyar
m3 arttırılmış olacaktır.
Marmara Ereğlisi LNG Terminalinin kapasitesinin (4. tank) artırılması çalışmaları tamamlanacaktır.
Marmara Ereğlisi LNG Terminalinde İskele Ayakları İlave Dolphin Yapımı tamamlanacaktır.
Mevcut Kompresör İstasyonlarına komple yedek ünite kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.
Kritik Enerji Altyapı Güvenliği projesine ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır.
Doğal gaz arzında devamlılığın sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulacak ilave kompresör istasyonları,
loop hatları ve depolama kapasitesinin artırılmasına ilişkin etütler yapılacak, mevcut projeler
tamamlanacaktır.
Ham Petrol Boru Hatlarının ve sistemlerinin modernizasyonu
Ham petrol boru hatlarının ve sistemlerinin modernizasyonuna yönelik ihtiyaç analizleri yapılacak
ve mevcut projeler tamamlanacaktır.

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5

II.6

III

III.1

2015-2019

2015-2019

2015-2019

Avrupa’nın uzun vadeli doğal gaz talebini karşılamaya yönelik uluslararası projelerde
rol alınacaktır.
Bölge ülkelerdeki gelişmelere paralel olarak tesislerimizin entegre bir enerji merkezi
haline gelmesine yönelik master plan ve etüt çalışmaları tamamlanacaktır.
BOTAŞ’ın etkin bir kurumsal yapıya kavuşturulması
BOTAŞ Stratejik Veri Yönetim Sistemi yürürlüğe konulacaktır.
BOTAŞ kurumsal kimliğinin oluşturulma çalışması tamamlanacaktır.
Etkin bir web ve intranet sayfası (BOTAŞ Bilgi ve İletişim Portalı) oluşturulacaktır.

Müşteri Memnuniyetinin artırılarak kurumsal yapının etkinleştirilmesi sağlanacaktır.

Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Belgelerinin devamlılığı sağlanacaktır.

BOTAŞ İç Kontrol Sisteminin kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.
Türkiye Muhasebe Standartlarıyla (TMS) uyumlu finansal raporlama yapma
hususunda gerekli kurumsal altyapının oluşturulması çalışmaları tamamlanacaktır.

Fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

IV.2
IV.3
V
V.1
V.2
V.3

V.4

V.5

V.6

V.7

V.8

VI.1

Ar-Ge birimi kurularak, Ar-Ge projeleri geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları yapılacaktır.

Etkin bir Ar-Ge sisteminin kurulması

2015-2019

Doğal gaz ve LNG ithalatına yönelik alternatif kaynaklar ve güzergahlar belirlenerek
yasal düzenlemeler çerçevesinde müzakerelere başlanacaktır.

IV.1

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019

2015-2019

Bölgesel ve küresel stratejik işbirlikleri ile kaynak ve güzergah çeşitliliği sağlanması,
geliştirilen projelerle ülkemizin enerji merkezi ve koridoru olma hedefine katkıda
bulunulması

IV

VI

2015-2019

2015-2019

2015-2016

2015-2017

2015-2019

Uygulama Dönemi

Amaç - Hedefler

Amaç Hedef No

Ham petrol boru hatlarına ilişkin deplase çalışmaları yapılacaktır.

2015-2019

Doğal gaz arz ve sistem güvenliğinin sağlanması

II

III.2

2015-2019

Belirlenen kriterleri sağlayarak talepte bulunan organize sanayi bölgelerine doğal gaz arzı
sağlanacaktır.

I.3

2015-2019

2015-2019

Belirlenen kriterleri sağlayarak talepte bulunan ilçelere doğal gaz arzı sağlanacaktır.

I.2

2015-2018

İllerimizin tamamı doğal gaz erişim imkanına kavuşturulacaktır.

I.1

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai. Bşk.
İkmal Dai. Bşk.
Uluslararası Projeler Dai. Bşk.

Uluslararası Projeler Dai. Bşk.

Doğal Gaz Alım ve İhracat Dai. Bşk.
Uluslararası Projeler Dai. Bşk.

Sorumlu ve İlgili Birim/ Birimler

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai. Bşk.
Petrol İşl. Bölge Md.
Dörtyol İşl. Md.
Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Dai. Bşk.

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai. Bşk.
Petrol İşl. Bölge Md.
Dörtyol İşl. Md.
Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Dai. Bşk.

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai. Bşk.
Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Dai.Bşk.
Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Md.
Doğal Gaz Yer Altı Depolama Dai. Bşk.

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai. Bşk.
Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Md.

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai. Bşk.
Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Md.

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai.Bşk.
LNG İşl. Md.

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai.Bşk.
LNG İşl. Md.
Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Dai. Bşk.

Doğal Gaz Yer Altı Depolama Dai. Bşk.

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai. Bşk.
Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Dai. Bşk.

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai. Bşk.
Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Dai. Bşk.

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai. Bşk.
Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Dai. Bşk.

Sorumlu ve İlgili Birim/ Birimler

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai.Bşk.
Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Md.

Mühendislik ve Sözleşmeler Dai.Bşk.
İdari ve Sosyal İşler Dai. Bşk.
Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Md.
Petrol İşl. Bölge Md.
Dörtyol İşl. Md.

Finansman ve Muhasebe Dai. Bşk.

Strateji Gelştirme Dai. Bşk.
Kalite,Eğitim ve Geliştirme Dai. Bşk.
Telekom Scada ve Bilişim Teknolojileri Dai. Bşk.
Diğer Birimler

Kalite,Eğitim ve Geliştirme Dai. Bşk.

Kalite,Eğitim ve Geliştirme Dai. Bşk.
Doğal Gaz Pazarlama ve Satış Dai. Bşk.
Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Md.
Finansman ve Muhasebe Dai. Bşk.

Telekom Scada ve Bilişim Teknolojileri Dai. Bşk.
Strateji Gelştirme Dai. Bşk.

Kalite,Eğitim ve Geliştirme Dai. Bşk.

Telekom Scada ve Bilişim Teknolojileri Dai. Bşk.
Strateji Gelştirme Dai. Bşk.

Uygulama Dönemi

Doğal gaz iletim altyapısının geliştirilmesi

Amaç - Hedefler

I

Amaç Hedef No

Stratejik Amaç - Hedef - Birim İlişkisi

Ekler
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Ek Listesi

Ek 1 :

Stratejik Amaç - GZFT İlişkisi

Ek 2.1 :

Stratejik Planlama Kurulu

Ek 2.2 :

Stratejik Planlama Ekibi

Ek 2.3 :

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Koordinasyon Ekibi

Ek 3 :

Dış Paydaş Etki-Önem Matrisi

Ek 4 :

Dış Paydaş Anketi Verilerinde Öne Çıkan Hususlar

Ek 5 :

Üst Politika Belgeleri ve Paydaş Analizi Işığında Şekillendiririlen
Stratejik Amaç ve Hedefler ile Aralarındaki İlişkiler
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Ek 1: Stratejik Amaç - GZFT İlişkisi
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Ek 2.1: Stratejik Planlama Kurulu
İsim

Ek 2.2: Stratejik Planlama Ekibi

Ünvanı

Mehmet KONUK

Genel Müdür V.

Abdulvahit FİDAN

Genel Müdür Yardımcısı

İbrahim Said ARINÇ

Genel Müdür Yardımcısı

Nedim ÖZYOL

Genel Müdür Yardımcısı

Ruhi AKSOY

Genel Müdür Yardımcısı

B. Emre BOSTANCI

Teftiş Kurulu Başkanı

Serkan GENEL

İsim

Mehmet TECİMEN
Şennur ÜVEZ
Erdal ERGÜNEŞ
Dilek ŞENAY

Ünvanı
Daire Başkanı
Daire Başkan Yardımcısı
Müdür V.
Müdür

Fatma GAYRETLİ

Müdür V.

I.Hukuk Müşaviri

Alper GÜLTEKİN

Müdür

Nazan KONUK

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Musa CİHAN

Müdür

Sema GİRGİN

Yönetim İşlemleri Koordinatörü

Oktay TOPALOĞLU

Müdür

Selçuk ADVAN

Doğal Gaz Alım ve İhracat Daire Başkanı

Meral SARIMUSLU

Müdür

Recep ALTUNDAĞ

Kalite, Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanı

Bekir DÖVEROĞLU

Müdür

İsmail ÇEŞMECİ

Finansman ve Muhasebe Daire Başkanı

Haluk YANMAZ

Müdür

Mehmet Gazi DÜLGER

Doğal Gaz Yer Altı Depolama Daire Başkanı

Fatih ERTOK

Müdür

H. Emre ENGÜR

Uluslararası Projeler Daire Başkanı

Levent ERTEM

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

Davut TUNCA

Müdür

Lutfullah KAYADELEN

Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma Daire Başkan V.

Neslihan HALAT

Müdür

Nurettin ŞAHİN

Telekom-Scada ve Bilişim Teknolojileri DaireBaşkanı

Yasemin DEMİRDİZEN ÇETİNEL

Müdür

Alp Arslan ŞENZEYBEK

Doğal Gaz Pazarlama ve Satış Daire Başkanı

Hasan SALDERE

Müdür

Mehmet TECİMEN

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Çağlar YÜKSEL

Müdür

Kamil UZUN

İdari ve Sosyal İşler Daire Başkan V.

Savaş BAKKAL

Uzman

Zülfü YILDIRIM

Mühendislik ve Sözleşmeler Daire Başkan V.

Erman Salih BAKİ

Uzman Yrd.

M.Semih YÜKSEK

İkmal Daire Başkanı

Mehmet GÖRÜCÜ

Uzman Yrd.

Adem KÜSMÜŞ

Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürü

Begüm AKÇORA

Uzman Yrd.

Mahmut BAHAR

Petrol İşletmeleri Bölge Müdür V.

Kezban EROĞLU

Uzman Yrd.

Nigar AYGÜN

LNG İşletme Müdür V.

Aslı YEL

Mühendis

Adnan SARI

Dörtyol İşletme Müdür V.

Sevda KISACIKOĞLU

Mühendis
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Ek 3: Dış Paydaş Etki Önem Matrisi

Ek 2.3: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Koordinasyon Ekibi
İsim

Mehmet TECİMEN
Şennur ÜVEZ
Fatma GAYRETLİ

Etki

Ünvanı

Daire Başkan Yardımcısı
Müdür V.

Dilek ŞENAY

Müdür

Aylin TANTAŞ

Müdür V.

Erdal ERGÜNEŞ

Müdür V.

Abuzer AYDIN

Uzman

Savaş BAKKAL

Uzman

Tayfur IRKIÇATAL

Uzman

Mehmet GÖRÜCÜ

Uzman Yrd.

Begüm AKÇORA

Uzman Yrd.

Kezban EROĞLU

Uzman Yrd.

Erman Salih BAKİ

Uzman Yrd.

Aslı YEL

Mühendis

Sevda KISACIKOĞLU

Mühendis

Güçlü

Önem

Daire Başkanı

Öncelikli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Standart
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Başbakanlık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
Rekabet Kurumu
Kamu İhale Kurumu
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel
Müdürlüğü (TETAŞ)
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
(TEİAŞ)
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri
Doğal Gaz Müşterilerimiz
Doğal Gaz Taşıtan Müşterilerimiz
Ham Petrol Taşıtan Müşterilerimiz
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Valilikler-Belediyeler

BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı

Az Güçlü
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
(TİKA)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türk Standartları Enstitüsü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Başkanlığı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Başkanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB)
Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları
Birliği (TMMOB)
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Ek 5: Üst Politika Belgeleri ve Paydaş Analizi Işığında Şekillendiririlen
Stratejik Amaç ve Hedefler ile Aralarındaki İlişkiler

Ek4: Dış Paydaş Anketi Verilerinde Öne Çıkan Hususlar
Dış paydaşlarımızın BOTAŞ’ın görev, yetki, sorumluluk ve sağladığı hizmetlere
BOTAŞ’ın veri paylaşımı ve
ilişkin bilgilere en fazla basın-yayın kuruluşları aracılığı ile ulaştıkları
iletişim süreçleri
belirtilmiştir.
BOTAŞ'ın yetkin, özverili ve deneyimli kadrolara sahip olduğu, BOTAŞ'ın sahip
olduğu iletim hatları ve altyapısının, ithalat ve ticaret hacminin, uluslararası
BOTAŞ’la yürütülen çalışmalar
imajının, uluslararası etkinliğinin, jeopolitik ve jeostratejik konumdan
esnasında
memnuniyet
kaynaklanan avantajları kullanabilmesinin, hizmet kalitesinin, yatırımlar
duyulduğu belirtilen hususlar
konusunda güncel bilgileri paylaşmasının, tecrübeye sahip olmasının,
ve BOTAŞ'ın güçlü yönleri
tanınırlığı, kurum imajı ve ekonomiye katkısı memnuniyet duyulan hususlar
ve güçlü yönleri olarak ifade edilmiştir.
Önümüzdeki yıllarda; altyapı yatırımları, depolama projeleri, uluslararası
Önümüzdeki
yıllarda
projeler, doğal gaz fiyatları, doğal gaz piyasasında büyüme beklentisi gibi
BOTAŞ'ın faaliyetlerini olumlu
hususlar BOTAŞ'ın faaliyetlerini olumlu etkileyebilecek alanlar olarak ortaya
etkileyebilecek alanlar
çıkmıştır.
BOTAŞ’la yürütülen çalışmalar
esnasında sorun yaşandığı
belirtilen hususlar ve BOTAŞ'ın
zayıf yönleri

BOTAŞ’la yürütülen çalışmalar esnasında, yüksek doğal gaz fiyatları ve soğuk
günlerde gaz basıncının düşmesi sorun yaşanan hususlar; dışa bağımlılık,
uluslararası rekabet ve ekonomik faktörler ise BOTAŞ’ın zayıf yanları olarak
belirtilmiştir.

Önümüzdeki yıllarda BOTAŞ'ın Önümüzdeki yıllarda; çevresel ve teknolojik gelişmeler, petrol ve doğal
faaliyetlerini
olumsuz gaz arzı, maliyetlerin yükselmesi, uluslararası konjonktür gibi hususların
etkileyebilecek alanlar
BOTAŞ'ın faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edilmiştir.
Verilen hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyinin arttırılması için; kamuoyu
Verilen
hizmetlere
ilişkin bilgilendirmelerinin daha fazla olması, veri paylaşımının etkinleştirilmesi,
memnuniyet
düzeyinin kurumsal yönetişim mekanizmalarının geliştirilmesi, internet sitesinin etkin
arttırılması için öneriler
hale getirilmesi, teknolojik yeniliklerden daha fazla faydalanılması, mevzuat
düzenlemelerinin yapılması hususları öne çıkmıştır.
Doğal
gaz
piyasasının Bu konuda; BOTAŞ'ın liberal bir piyasa yapısı çerçevesinde, uluslararası büyük
liberalleşmesi ve BOTAŞ’ın enerji şirketleri ile rekabet edecek mahiyette bir yapıda olması doğrultusunda
yeniden yapılandırılması
büyük ölçüde olumlu yaklaşımlar alınmıştır.
BOTAŞ’ın geleceğe yönelik vizyonuna ilişkin; teknoloji kullanımı; arz
kaynakları çeşitliliğine ve farklı alternatiflerin geliştirilmesine önem
verilmesi, doğal gaz sektöründeki etkinliğin küresel ölçekte de arttırılması;
BOTAŞ’ın geleceğe yönelik
küresel koşullarda rekabete yönelik ve geleceği yakalamak üzerine vizyon
vizyonuna ilişkin öne çıkan
geliştirilmesi; ülkemizin enerji köprüsü haline getirilmesi; uluslararası
öneriler
işbirliklerine yönelinmesi; uluslararası ilişkilerde etkinlik ve bilgi birikimini
iyi kullanarak uzun dönemli planlar yapan bir şirket olunması hususları öne
çıkmıştır.
Plan
döneminde
tarafından dikkate
gereken hususlar

BOTAŞ Plan döneminde; altyapı yatırımları, depolama, boru hattı güvenliği, kaynak
alınması çeşitliliği, uluslararası projeler, talep ve tüketim öngörülerinin BOTAŞ
tarafından dikkate alınması gerekli hususlar olarak belirlenmiştir.
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