
BOTAŞ Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı V.

BOTAŞ ailesi olarak kaydettiğimiz önemli gelişmeler ve 41 yıllık deneyim 
Kuruluşumuzu sektöründe lider ve alanında uzman stratejik bir şirket olarak öne 
çıkarmakta ve orta ve uzun vadeli amaçlarımızın gerçekleştirilmesi 
sorumluluğunu üzerimize yüklemektedir. 

BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planlama çalışmaları; söz konusu sorumluluk bilinciyle 
ve katılımcı bir yaklaşımla, sonuç odaklı ve hede�erle yönetim ilkeleri 
çerçevesinde yürütülmüştür.

Bu doğrultuda BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı; 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 
hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığınca uygun bulunmuş ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca da onaylanmıştır.

Stratejik Planımızla; 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.

BOTAŞ 2015-2019 Stratejik Planı’nın sektörümüze ve paydaşlarımıza katkı 
sağlaması ve geleceğe rehber olması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.

Mehmet KONUK

Boru Hatları ile 
Petrol Taşıma A.Ş.
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Misyonumuz -  V izyonumuz Temel  İ lke  ve Değer ler imiz

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.

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 

Öncü
 

Doğal gaz ve petrol 
faaliyetlerinde sektörde 

lider ve uzman bir 
şirketiz.

Yenilikçi 
ve 

Dinamik
 

Değişime ve gelişime 
açığız.

Duyarlı
 

Çevreye ve insana 
saygılıyız.

Kolektif 
Akıla 

İnanan 

Takım çalışmasına 
inanıyoruz.

Hesap 
Verebilen

 

Faaliyetlerimizi hesap 
verilebilir şekilde 
yürütmekteyiz.

Girişimci
 

Piyasa fırsatlarının 
takipçisiyiz.

Güvenilir 

Etik çalışma kültürüne 
sahibiz.

Kararlı
 

Hede�erimize 
ulaşmada takipçiyiz.

Paydaş 
Odaklı

 

Beklentilere uygun 
hizmet sunarız.

Sonuç 
Odaklı

 

Hede�ere uygun 
stratejiler geliştiririz.

Tasarım ve Baskı: BOTAŞ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
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Altyapı Çalışmaları,
Doğal Gaz Arz ve
Sistem Güvenliği

Tema

Amaç 1: 
Doğal gaz iletim 
altyapısının geliştirilmesi
Hedef 1.1 İllerimizin tamamı doğal gaz 
erişim imkanına kavuşturulacaktır. 

Hedef 1.2 Belirlenen kriterleri sağlayarak talepte 
bulunan ilçelere doğal gaz arzı sağlanacaktır. 

Hedef 1.3 Belirlenen kriterleri sağlayarak talepte 
bulunan organize sanayi bölgelerine doğal gaz
 arzı sağlanacaktır.

Amaç 2: 
Doğal gaz arz ve sistem 
güvenliğinin sağlanması
Hedef 2.1 Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama 
Projesi tamamlanarak depolama kapasitesi 
toplamda 1 milyar m3 arttırılmış olacaktır. 

Hedef 2.2 Marmara Ereğlisi LNG Terminalinin 
kapasitesinin (4. tank) artırılması çalışmaları tamamlanacaktır. 

Hedef 2.3 Marmara Ereğlisi LNG Terminalinde İskele Ayakları
İlave Dolphin Yapımı tamamlanacaktır.

Hedef 2.4 Mevcut Kompresör İstasyonlarına komple yedek 
ünite kurulması çalışmaları tamamlanacaktır. 

Hedef 2.5 Kritik Enerji Altyapı Güvenliği projesine ilişkin 
çalışmalar tamamlanacaktır. 

Hedef 2.6 Doğal gaz arzında devamlılığın sağlanması 
amacıyla ihtiyaç duyulacak ilave kompresör istasyonları, 
loop hatları ve depolama kapasitesinin artırılmasına ilişkin 
etütler yapılacak, mevcut projeler tamamlanacaktır.

Amaç 3: 
Ham Petrol Boru Hatlarının ve 
sistemlerinin modernizasyonu
Hedef 3.1 Ham petrol boru hatlarının ve 
sistemlerinin modernizasyonuna yönelik 
ihtiyaç analizleri yapılacak ve mevcut 
projeler tamamlanacaktır.

Hedef 3.2 Ham petrol boru hatlarına ilişkin 
deplase çalışmaları yapılacaktır. 

Kaynak ve Güzergah 
Çeşitliliği - Bölgesel ve 
Küresel Etkinlik

Tema

Amaç 4: 
Bölgesel ve küresel stratejik işbirlikleri ile kaynak ve güzergah çeşitliliği sağlanması, geliştirilen 
projelerle ülkemizin enerji merkezi ve koridoru olma hedefine katkıda bulunulması

Hedef 4.1 Doğal gaz ve LNG ithalatına yönelik alternatif kaynaklar ve güzergahlar belirlenerek yasal düzenlemeler 
çerçevesinde müzakerelere başlanacaktır. 

Hedef 4.2 Avrupa’nın uzun vadeli doğal gaz talebini karşılamaya yönelik uluslararası projelerde rol alınacaktır. 

Hedef 4.3 Bölge ülkelerdeki gelişmelere paralel olarak tesislerimizin entegre bir enerji merkezi haline gelmesine 
yönelik master plan ve etüt çalışmaları tamamlanacaktır.

Kurumsal Yapının 
Geliştirilmesi

Tema

Hedef 5.1 BOTAŞ Stratejik Veri Yönetim Sistemi yürürlüğe 
konulacaktır. 

Hedef 5.2 BOTAŞ kurumsal kimliğinin oluşturulması 
çalışması tamamlanacaktır. 

Hedef 5.3 Etkin bir web ve intranet sayfası (BOTAŞ Bilgi ve 
İletişim Portalı) oluşturulacaktır. 

Hedef 5.4 Müşteri Memnuniyeti artırılarak kurumsal 
yapı etkinleştirilecektir.

Hedef 5.5 Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim 
Belgelerinin devamlılığı sağlanacaktır. 

Hedef 5.6 BOTAŞ İç Kontrol Sisteminin kurulması çalışmaları 
tamamlanacaktır. 

Hedef 5.7 Türkiye Muhasebe Standartlarıyla (TMS) uyumlu 
finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal 
altyapının oluşturulması çalışmaları tamamlanacaktır. 

Hedef 5.8 Fiziki şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
tamamlanacaktır. 

Amaç 5: 
BOTAŞ’ın etkin bir kurumsal yapıya 
kavuşturulması

Amaç 6: 
Etkin bir Ar-Ge sisteminin kurulması

Hedef 6.1 Ar-Ge birimi kurularak, Ar-Ge projeleri 
geliştirilecek ve Ar-Ge çalışmaları yapılacaktır.
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