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E
nerji ve Tabii Kaynaklar
BakanlYğY (ETKB) Stra-
tejik PlanY (2010-2014)
15 Nisan 2010 günü Ba-
kan tarafYndan kamuoyu-

na açYklandY. Stratejik Plan neden
hazYrlandY, ne anlam ifade etmekte, ne-
leri içermekte, amaç ve hedefleri ne-
lerdir?

Genel yönetim
kapsamYndaki
kamu idareleri-
nin stratejik
planlarY, 2003 yY-
lYnda yayYmlanYp
2005 yYlYnda yü-
rürlüğe giren
Kamu Mali Yö-
netimi ve Kontrol
K a n u n u ’ n u n
(KMYKK) 9.
Maddesi gereğin-
ce hazYrlanmak-
tadYr. Kamu ida-
relerinde stratejik
planlamanYn ilk
kez gündeme gel-
mesi, Dünya Ban-
kasY ile işbirliği
içinde hazYrlanan
ve 2001 yYlYnda yayYmlanan Kamu
HarcamalarY ve Kurumsal Gözden
Geçirme Raporu ile Türkiye günde-
mine gelmiştir. İzleyen yYllarda, 8. 5
YYllYk KalkYnma PlanY’nYn maliye
politikasY hedeflerine, IMF’ye verilen
niyet mektuplarYna ve AB Müktese-
batYnYn Üstlenilmesine İlişkin Ulusal
Programlara yansYmYş ve Dünya Ban-
kasY ile imzalanan kredi anlaşmalarY-
nYn koşullarY arasYnda yer almYştYr.

Stratejik planlama sürecinde;
kamu idaresinin hizmetinden yarar-
lananlarYn, kamu idaresi çalYşanlarYnYn,
sivil toplum kuruluşlarYnYn, ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarY ile diğer
taraflarYn katYlYmlarYnYn sağlanmasY ve
katkYlarYnYn alYnmasY sistemin temel il-
kelerinden biridir.

Amaçlarda yenilik yok
Plan genel olarak değerlendiril-

diğinde öncelikle yer verilen amaç-
larYn hemen hepsinin yetkililerce bu-
güne değin çeşitli vesilelerle dile ge-
tirildiği görülmektedir. Özelleştir-
meyi öngörenlerin dYşYndakiler de
genel kabul gören amaçlardYr.

İktidar, elektrik
sektöründeki tesisleri

özelleştirme ka-
rarlYlYğYnY Plan’a
da yansYtmYştYr.
YYllarca iktidar-
larYn yandaşla-
rYna çYkar sağ-

lamak amacYyla kullanYlan KİT’lerin,
rehabilite edilip rasyonel biçimde
yönetilmesi için çaba harcanacağYna,
özelleştirilmesi amaçlanmaktadYr. İşin
acY olan yanY, elden çYkarYlmak istenen
kamuya ait bazY dağYtYm şirketlerini
Çek Cumhuriyeti ve Avusturya kamu
kuruluşlarYnYn da dahil olduğu ortak-
lYklarYn satYn almasYdYr. Unutulma-
malYdYr ki, bugün yok edilmeye çalY-
şYlan elektrik üretim, toptan satYş ve
dağYtYmY ile doğalgaz dağYtYmY alan-
larYndaki kamuya ait tekeller, yarYn ko-
layca çok uluslu tekellerin eline ge-
çebilecektir.

Hedeflere ulaşılması zor
SayYsal olarak ifade edilen he-

deflerde çYta yüksek konumlandYrYl-
mYştYr. Bu durum ilk bakYşta sevindi-
ricidir. Ancak mevcut veriler dikka-
te alYndYğYnda, bazY hedeflere ulaş-
manYn kolay olmadYğY gö-
rülmektedir:

- YapYmYna başla-
nan yerli kömür ya-
kYtlY toplam 3 bin 500
MW’lYk termik sant-
rallar ile 5 bin MW’lYk
hidrolik santrallara yöne-
lik yatYrYmlarYn 2013 yYlY-
na kadar ta-
mamlan-
ma olasY-
lYğY çok
düşüktür.
EPDK’nYn
MayYs 2010 itibariyle geçerli
olan bilgilerine göre, yerli
yakYtlY termik santrallarYn
fiili gerçekleşme oranlarY
ikisi dYşYnda yüzde 7’nin
altYndadYr. Özellikle Amas-
ra (1100 MW), Zongul-
dak (50 MW), Göy-
nük/Bolu (270 MW)
ve Orta/ÇankYrY’da
(165 MW + 372 MW)
kurulmasY öngörülenle-
rin akYbetleri meçhul-
dür. Hidrolik sant-
rallarda ise yak-
laşYk 1400
M W ’ l Y k

(yüzde 28) bölümünün fii-
li gerçekleşme oranlarY yüzde
30’un altYndadYr.

- Mevcut doğalgaz depola-
ma kapasitesini 4 milyar m3’e

çYkarabilmek için, TPAO’nun
Silivri’deki kapasitesi artY-

rYlmakta olan (3 milyar
m3) ile BOTAŞ’Yn

Tuz Gölü’ndeki (1
milyar m3) doğal-
gaz depolama tes-

islerinin tam
kapasitey-

le devre-
ye alYn-
m a l a r Y

gerekir.
Birincisin-

de somut
ilerleme var-

ken, ikincisi
henüz ihale

aşamasYndadYr.
İhalesi 2011’de

sonuçlansa bile,
sözleşme görüşme-

lerinin ve imzalan-
masYnYn aylar alacağY,

bu aşamayY kapsamlY
detay mühendislik ve uy-

gulama projelerinin hazYrlanmasYnYn
izleyeceği ve inşaata ancak ondan son-
ra başlanabileceği dikkate alYndYğYn-
da, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama
Tesisi’nin 2015’e yetişmesini, dola-
yYsYyla da bu hedefe ulaşmayY bekle-

mek gerçekçi değildir.
- Halen 1100 MW’Yn altYnda olan

rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2015
yYlYna kadar 10 bin MW’a çYkarYla-
bilmesi için, lisans almYş yaklaşYk 3
bin MW gücündeki tesislere ek ola-
rak 5 bin 900 MW gücünde yeni ya-
tYrYm lisansY verilmesi ve yYlda toplam
2 bin 250 MW gücündeki santrallarYn
devreye alYnmasY gerekmektedir ki, bu
hedefin de gerçekleşmesinin mümkün
olmadYğY açYktYr.

- Özelleştirilen elektrik dağYtYm
şirketlerinin yeni mülkiyet yapYsYndaki
tekelleşmenin toptan satYş ve üretim
alt sektörlerinde de olduğu göz önü-
ne alYndYğYnda, elektrik enerjisi sek-
töründe rekabete dayalY olarak işleyen
piyasa yapYsYnYn 2015 yYlYna kadar
oluşturulmasY hedefinin gerçekleş-
mesinin mümkün olmadYğY söylene-
bilir.

- 2015 yYlYna kadar, Ceyhan’a ge-
len petrol miktarYnYn 2008 yYlYna göre
iki katYna çYkarYlabilmesi için, bugün
çok düşük düzeyde seyreden Kerkük-
Ceyhan Ham Petrol Boru HattY kap-
asite kullanYm oranYnYn yükseltilme-
si gerekir. Bu da ancak Irak’ta istik-
rarYn sağlanmasYyla mümkün olabilir.
ÇalYk Grubu’nun Ünye-Ceyhan Pro-
jesi ise henüz bu hatta basYlacak pet-
rol olmadYğY için şimdilik bir fikir pro-
jesi düzeyindedir ve 2015 yYlYna ka-
dar faaliyete geçmesini beklemek
gerçekçi değildir.

- Maden satYş gelirinin 2015 yYlY-

na kadar 2 katYna çYkabilmesi, başta
yeterli rezerv, talep ve maden fiyatlarY
olmak üzere pek çok etmene bağYm-
lYdYr. Tüm madenlerin birim satYş fi-
yatlarY sabit kalacak olursa, bu hede-
fin gerçekleşebilmesi için üretim mik-
tarlarYnYn yYlda ortalama yüzde 15 art-
masY gerekir ki, bunun da iddialY bir
hedef olduğu söylenebilir. Öte yandan,
madenlerin işletilmesinde toplum ya-
rarYnYn da gözetilmesinin ve mineral
kaynaklarYn korunmasYnYn sağlan-
masYna yönelik hedeflerin olmamasY
önemli eksikliklerdendir.
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Planı’ın ciddiyetine gölge düştü
PlanYn amaç ve hedefleri arasYnda

bulunmadYğY halde, Plan açYklandYktan
yaklaşYk 2 ay sonra Maden YasasY’nda
kapsamlY değişiklikler yapYlmYştYr. De-
yim yerindeyse, Plan’Yn daha mürekkebi
bile kurumadan, Plan’da yer almayan
böylesine önemli bir icraatYn yapYlma-
sY Plan’Yn ciddiyetine gölge düşürmek-
tedir. Maden YasasY’nda yapYlan deği-
şikliklerin önemli bir kYsmY sektörün çe-
şitli kesimlerinin önerileri/talepleri ile
gerçekleşmiştir. Plan hazYrlYk sürecinde
bu kesimlerin katYlYmY sağlanabilseydi,
olasYlYkla bu öneriler/talepler Plan’a
yansYyabilecekti. KaldY ki, stratejik plan-
lama sürecinde ilgili tüm taraflarYn ka-
tYlYmlarYnYn sağlanmasY ve katkYlarYnYn
alYnmasY, sistemin temel ilkelerinden bi-
ridir.

Plan, içerdiği bilgilere ilişkin çok az
ayrYntY vermektedir. Özellikle Durum

Analizi bölümü hayli zayYftYr. Bu bö-
lümde olmasY beklenen paydaş analizi-
ne (etkileşim içinde olduğu kesimler ve
bunlarYn görüş ve önerileri) ile çevre ana-
lizine (BakanlYğYn faaliyet alanlarYnda
dünyadaki durum ve gelişmeler, yöne-
limler, yaklaşYmlar; başka ülkelerdeki
muadil kurumlarYn yapYlarY ve işleyişleri
vb.) ilişkin bilgi bulunmamasY önemli ek-
sikliklerdendir. Bilgi ve ayrYntY eksikli-
ği nedeniyle Plan, sayfa sayYsY en az olan
stratejik planlardan biridir. Sunuşlarla bir-
likte toplam 44 sayfada kalmaktadYr.

Maliyetlendirme göstermelik
Maliyetlendirme, stratejik plan

anlayYşY ile bağdaşmamakta ve gös-
termelik olmaktan öte bir anlam ifa-
de etmemektedir. Çünkü bütçeleme
amaç ve faaliyetlere dayalY olmasY ge-
rekirken, tersi bir anlayYşla BakanlY-
ğYn –tahmini- bütçesi veri kabul edil-

miş, Plan dönemi boyunca değiş-

meyen oranlarda hedeflere dağYtYl-
mYştYr. Bu yapYlYrken de BakanlYk
bütçesinin her yYl ortalama yüzde 10
artacağY kabul edilmiş; bir hedefin ön-
görülen gerçekleşme tarihi dönem
içinde olduğunda bile o hedef için son-
raki yYllarda da aynY oranda bütçe tah-
sis edilmeye devam edilmiştir. Örne-
ğin, 2010 yYlYnda gerçekleşmesi bek-
lenen hedefler için, 2011-2014 yYlla-
rYnda da aynY oranda bütçe tahsis
edilmeye devam edilmiştir.

Görünüşe bakYlYrsa, idari kültür-
de çok önemli dönüşümlere yol aç-
masY beklenen stratejik plan anlayY-
şYnYn ETKB’da tam olarak yerleşe-
bilmesi için alYnmasY gereken hayli yol
vardYr. Her şeye karşYn gönül ister ki,
Plan göstermelik değil işlevsel olsun,
özelleştirme dYşYndaki hedeflerine
tam olarak ulaşYlabilsin, BakanlYğY
yeniden yapYlandYrma çalYşmalarY yan-
daş kadrolaşmasY için yeni bir fYrsat

olarak görül-
mesin, pay-
daşlarY Bakan-
lYğYn faaliyet-
lerini yakYndan
izlesin ve ge-
rektiğinde he-
sap sorma me-
k a n i zm a l a r Y
zorlansYn. �

Stratejik Plan ne öngörüyor?

Planda öngörülen termik santral sayısının,
doğalgaz depolama kapasitelerinin, rüzgar
enerjisi kurulu gücünün artırılması yönündeki
hedefler gerçekçilikten uzak duruyor.

Yerli kaynaklara öncelik verilerek
kaynak çeşitlendirmesini sağlamak

� Plan dönemi içerisinde yerli petrol, doğalgaz ve
kömür arama faaliyetleri artYrYlacak.

� YapYmYna başlanan 3 bin 500 MW’lYk yerli kö-
mür yakYtlY termik santrallarYn 2013 yYlY sonuna kadar
tamamlanacak.

� 2013 yYlYna kadar nükleer santral inşasYna baş-
lanacak.

Yenilenebilir enerji
kaynaklarının payını artırmak

Yenilenebilir enerji kaynaklarYnYn payYnY artYrmak:
� YapYmYna başlanan 5 bin MW’lYk hidroelektrik

santrallar 2013 yYlY sonuna kadar tamamlanacak.
� 2009 yYlY itibari ile 802.8 MW olan rüzgar ener-

jisi kurulu gücü, 2015 yYlYna kadar 10 bin MW’a çY-
karYlacak.

� 2009 yYlY itibari ile 77.2 MW olan jeotermal ener-
jisi kurulu gücü, 2015 yYlYna kadar 300 MW’a çYkarY-
lacak.

Enerji verimliliğini artımak
� 2015 yYlYna kadar birincil enerji yoğunluğunda

2008 yYlYna göre yüzde 10 azalma sağlanacak.
� Kamu elektrik üretim santrallarYnda bakYm, re-

habilitasyon ve modernizasyon çalYşmalarY 2014 yYlY
sonuna kadar tamamlanacak.

Serbest piyasaya
tam işlerlik kazandırmak
ve yatırım ortamını iyileştirmek

� 2014 yYlYna kadar, elektrik sektöründe hedefle-
nen özelleştirmeler tamamlanacak.

� 2015 yYlYna kadar elektrik enerjisi sektöründe ve
doğalgaz sektöründe rekabete dayalY olarak işleyen pi-
yasa yapYsY oluşturulacak.

Petrol ve doğalgazda kaynak
çeşitliliği sağlamak ve ithalat
risklerini azaltmak

Petrol ve doğalgazda kaynak çeşitliliği sağlamak
ve ithalat risklerini azaltmak:

� 2015 yYlYna kadar, yurtdYşY ham petrol ve doğalgaz
üretimi 2008 yYlY miktarYna göre iki katYna çYkarYlacak.
(2008 yYlY üretimi 9 milyon varil.)

� 2009 yYlY itibari ile 2.1 milyar m3 olan mevcut
doğalgaz depolama kapasitesi, 2015 yYlYna kadar 2 ka-
tYna çYkarYlacak. (2014’teki hedef 4 milyar m3.)

� 2015 yYlYna kadar, en fazla doğalgaz ithalatY ger-
çekleştirdiğimiz ülke payYnY yüzde 50’nin altYna indi-
recek kaynak ülke çeşitliliği sağlanacak.

� Ulusal petrol stoklarYnYn güvenli düzeyde mu-
hafazasYnYn sürdürülmesi sağlanacak.

Ülkemizi enerji koridoru
ve terminali haline getirmek

� 2015 yYlYna kadar ülkemizin ve Avrupa’nYn pet-
rol ve doğalgaz arz güvenliğinin artYrYlmasY yönünde
gündemde olan projelerin gerçekleştirilmesi sağlana-
cak.

� 2015 yYlYna kadar, Ceyhan’a gelen petrol mik-
tarYnYn 2008 yYlYna göre iki katYna çYkarYlmasY sağla-
nacak. (2008 yYlY miktarY 245 milyon varil.)

� Ceyhan Bölgesi’nin farklY kalite ve özellikler-
deki ham petrolün uluslararasY piyasalara sunulabildiği,
rafineri, petrokimya tesisleri ve sYvYlaştYrYlmYş doğal-
gaz (LNG) ihraç terminalinin bulunduğu entegre bir
enerji merkezi haline getirilmesi sağlanacak.

� 2011 yYlYna kadar Avrupa Elektrik İletimi En-
terkonnekte Birliği’ne (UCTE) tam entegrasyon sağ-
lanacaktYr.

Çevreye olan olumsuz etkileri
en aza indirmek

� 2014 yYlYndan sonra enerji sektöründen kaynaklY
sera gazY emisyon artYş hYzYnda azalma sağlanacak.

� 2015 yYlYna kadar madencilik piyasasYnda faa-
liyet gösteren 10 bin maden işletmesinin çevreye uyum
planlarYnYn denetimi yapYlacak. (2005-2008 yYllarY
arasYnda toplam 5 bin 439 işletme denetlenmiş.)

Tabii kaynakklarımızın ülke
ekonomisine katkısını artırmak

� 2013 yYlYna kadar, madencilik işlemlerinin e-dev-
let kapsamYnda yürütülmesi sağlanacak.

� 2015 yYlYna kadar toplam maden üretimi 2008
yYlYna göre 2 katYna çYkarYlacak. (2008 yYlY maden sa-
tYş geliri 6 milyar TL.)

Madenlerin üretimlerini artırmak
ve yurtiçinde değerlendirilmesini
sağlamak

� 2009 yYlYnda 1.3 milyon ton olan bor kimyasallarY
ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesi 2015 yYlYna kadar
2.8 milyon tona çYkarYlacak.

� 2015 yYlYna kadar mermer ve doğal taş işlenmiş
ürün ihracatYnYn 5 milyar dolara çYkarYlmasY için çaba
gösterilecek. (2009 yYlY ihracatY 732 milyon dolar.)

Enerji ve tabii kaynakların
yönetiminde etkinliği artırmak

� 2011 yYlYna kadar BakanlYğYn yeniden yapYlanma
çalYşmalarY tamamlanacak ve uzmanlYğY esas alan bir ka-
riyer yapYlanmasYna geçilecek.

� UzmanlYk yapYsYnY desteklemek ve enerji alanYn-
dastratejikaraştYrmalaryapmakamacYyla2015yYlYnaka-
dar “Enerji Akademisi” oluşturulacak.

�2012yYlYnakadarmadencilik sektöründe ruhsatve
denetim işlemlerinde etkinliği artYracak kurumsal dü-
zenlemeler yapYlacak.

�2012yYlYna kadar nükleer düzenlemeye ilişkin ku-
rumsal yapYlanma sağlanacak.

� 2012 yYlYna kadar, enerji ve tabii kaynaklar alan-
larYnda istatistikveplanlama altyapYsYnYngüçlendirilmesi
çalYşmalarY tamamlanacak.

Yenilikçiliğin öncüsü
ve destekleyicisi olmak

�2010 yYlYnda EN-AR (Enerji AraştYrmalarY) Prog-
ramYuygulamayakonulacakve2014yYlYnakadar50mil-
yon TL’lik destek sağlanacak.

�BakanlYğYnbağlY, ilgili ve ilişkili kuruluşlarYncayü-
rütülenAr-GeyatYrYmlarY, 2015yYlYnakadar,2009yYlYAr-
GeyatYrYmlarYnagöreyüzde100oranYndaartYrYlacak. (2009
yYlY yatYrYm tutarY 130 milyon TL.)


