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BAKAN
SUNUŞU
Fat�h DÖNMEZ
T.C. Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı

Dünyada nüfus artışı, sanay�leşme, teknoloj�k gel�şme ve üret�m 
gücü faktörler�n�n b�rleşmes� enerj� ve ham maddeye olan taleb� 
artırmaktadır. Enerj� ve tab�� kaynaklar toplumun refah 
sev�yes�ne ve ülkeler�n kalkınmasına doğrudan etk� eden öneml� 
unsurlardandır.

Gel�şen ekonom�s�yle ülkem�z enerj� taleb� sıralamasında dünyada üst sıralarda yer almaktadır. 
D�ğer taraftan üret�c� ve tüket�c� bölgeler göz önüne alındığında jeopol�t�k ve jeostratej�k konu-
mumuz enerj� sektöründe önem�m�z� g�derek arttırmaktadır. Sektöre �l�şk�n dünyadak� bu hızlı 
değ�ş�m sürec�n� yakalamak Bakanlığımız ve ülkem�z adına hayat� önem taşımaktadır.

Ülkem�z�n artan enerj� ve tab�� kaynaklar �ht�yacının sürdürüleb�l�rl�k prens�b� ve yerl� olanaklarla 
karşılanması Bakanlığımızın hedefler� arasındadır. Arz güvenl�ğ� yanında, kurumsal ve sektörel 
gel�şmen�n Ar-Ge, �novasyon ve ver�ml�l�k çerçeves�nde sağlanması ve enerj�de dışa bağımlılığın 
azaltılması amacıyla enerj�, nükleer ve tab�� kaynaklara yönel�k çalışmalar etk�n b�r şek�lde 
yürütülmekted�r.

Bu kapsamda 28/03/2020 tar�hl� ve 31082 sayılı 
Resm� Gazete'de yayımlanan 57 sayılı Cumhur-
başkanlığı Kararnames�yle, 4 sayılı Bakanlıklara 
Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer 
Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında Cumhur-
başkanlığı Kararnames�n�n Kırksek�z�nc� Bölümün-
de değ�ş�kl�k yapılmak suret�yle; enerj�, maden, 
�yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, 
nükleer teknoloj�, bor, nad�r toprak elementler� ve 
d�ğer elementlerle �lg�l� �novasyon �ht�yacını karşı-
lamak, yen� ürünler�n üret�m�n� ve var olanların ge-
l�şt�r�lmes�n� sağlamak, araştırmacılara b�l�msel 
ortam tem�n etmek, kamu ve özel hukuk k�ş�ler� �le 
�ş b�rl�ğ� yaparak b�l�msel araştırmalar yapmak, 
yaptırmak, bu araştırmaları koord�ne etmek, teş-
v�k etmek, araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�ne 
katkı sağlamak, b�l�msel, tekn�k ve �dar� çalışmaları 
yapmak, yaptırmak, düzenlemek, desteklemek, �ş-
b�rl�kler� kurmak ve koord�ne etmek amacıyla Tür-
k�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 
(TENMAK) kurulmuştur.

TENMAK bünyes�nde kurulmuş olan; Nükleer 
Enerj� Araştırma Enst�tüsü (NÜKEN), Bor Araştır-
ma Enst�tüsü (BOREN), Nad�r Toprak Elementler� 
Araştırma Enst�tüsü (NATEN), Enerj� Araştırma 
Enst�tüsü (ENAREN) ve Tem�z Enerj� Araştırma 
Enst�tüsü (TEMEN)'nün faal�yete geçmes� �le b�r-
l�kte; enerj�, nükleer ve tab�� kaynaklar alanındak� 
Ar-Ge ve �novasyon faal�yetler� tek çatı altında b�r-

leşt�r�lerek, aynı çatı altında toplanan kurumlarımı-
zın b�l�msel ve teknoloj�k alt yapısının ortak olarak 
kullanılması suret�yle söz konusu faal�yetler�n 
daha etk�n, ver�ml� ve ekonom�k olarak yürütülme-
s� hedeflenmekted�r.

D�ğer yandan TENMAK �le b�rl�kte, enerj�, nükleer 
ve tab�� kaynaklar alanındak� Ar-Ge ve �novasyon 
faal�yetler�ne �l�şk�n sektördek� paydaşlarla (kamu, 
özel sektör, ün�vers�te, yurt dışı kurum kuruluşlar) 
koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes� suret�yle 
de kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� kullanıl-
ması amaçlanmaktadır.

TENMAK'ın 2022-2026 Stratej�k Planının Ülkem�-
ze ve m�llet�m�ze hayırlar get�rmes�n� temenn� 
eder, Stratej�k Planın hazırlanmasında emeğ� bulu-
nan tüm yönet�c� ve çalışanlarımıza teşekkür ede-
r�m.
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BAŞKAN
SUNUŞU
Prof. Dr. Abdulkad�r BALIKÇI
TENMAK Başkanı

Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) 
enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları 
ve nükleer teknoloj� alanında ülkeye ve �nsanlığa h�zmet etmek,  
Türk�ye’n�n rekabet gücünü artırmak ve sürekl� kılmak, 
�novasyon �ht�yacını karşılamak, Ar-Ge faal�yetler� yapmak ve 
desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) enerj�, maden, �yonlaştırıcı rad-
yasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� alanında ülkeye ve �nsanlığa h�zmet 
etmek, Türk�ye'n�n rekabet gücünü artırmak ve sürekl� kılmak, �novasyon �ht�yacını karşılamak, 
yen� ürünler�n üret�m�n� ve var olanların gel�şt�r�lmes�n� sağlamak, araştırmacılara b�l�msel 
ortam tem�n etmek, kamu ve özel hukuk k�ş�ler� �le �ş b�rl�ğ� yaparak b�l�msel araştırmalar yap-
mak, yaptırmak, bu araştırmaları koord�ne etmek, teşv�k etmek, araştırma ve gel�şt�rme faal�-
yetler�ne katkı sağlamak, b�l�msel, tekn�k ve �dar� çalışmaları yapmak, yaptırmak, düzenlemek, 
desteklemek, �ş b�rl�kler� kurmak ve koord�ne etmek amacıyla Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakan-
lığı �le �lg�l� ve özel bütçel� olarak kurulmuştur.

Enerj�, tab�� kaynaklar ve teknoloj� alanındak� ge-
l�şmeler doğrultusunda; Ar-Ge çalışmalarına �l�ş-
k�n altyapı ve faal�yetler �le mevcut laboratuvar 
ve tes�sler�n ortak kullanılması, bu suretle Ar-Ge 
çalışmalarının daha etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde yü-
rütülmes� amacıyla Türk�ye Atom Enerj�s� Kuru-
mu, Ulusal Bor Araştırma Enst�tüsü ve Nad�r Top-
rak Elementler� Araştırma Enst�tüsü TENMAK ça-
tısı altında b�rleşt�r�lm�şt�r.

Kurumumuzun görevler� kapsamında; radyoakt�f 
atık yönet�m�ne �l�şk�n her türlü faal�yet�n yürü-
tülmes� ve koord�ne ed�lmes�, radyoakt�f atık te-
s�sler�n kurulması ve �şlet�lmes�, �nsan kaynağı ye-
t�şt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak amacıyla 
ödül ve burs programları oluşturulması, eğ�t�m 
programları düzenlenmes�, ulusal ve uluslararası 
kongre, sem�ner g�b� b�l�msel toplantıların düzen-
lenmes� ve desteklenmes�, b�lg� toplama ve 
yayma, sürel�-süres�z yayın faal�yetler�nde bulu-
nulması ve bu tür yayınların desteklenmes�, b�lg� 
bankaları, kütüphane ve arş�v g�b� b�l�msel des-
tek h�zmetler�n�n sağlanması, ölçüm, anal�z, doz�-
metr�, kal�brasyon, metroloj�, ışınlama, müdahale, 
tekn�k destek, �nceleme, değerlend�rme, eğ�t�m 
ve danışmanlık h�zmetler� �le d�ğer h�zmetler�n ve-
r�lmes�, �ht�yaç duyulan enst�tü, laboratuvar, tek-
noloj� transfer ofisler�, araştırma gel�şt�rme mer-
kezler�, eğ�t�m ve b�lg�lend�rme merkezler� ve ben-
zer� b�r�mler�n kurulması ve �şlet�lmes� amaçlan-
maktadır.

Kurumumuz 2022-2026 Stratej�k Planın hazırlan-
masında 5018 Sayılı Kanunun get�rd�ğ� stratej�k 
plan hazırlama yükümlülüğünün yanı sıra 57 sa-
yılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le ver�len gö-
revler ve faal�yetler�n bel�rlenen stratej�k yönet�m 
anlayışı ve v�zyon çerçeves�nde yürütülmes� göz 
önünde bulundurulmuş ve Kurumumuzun gele-
ceğe yönel�k stratej�ler�n�n uygulanmasında; şef-
faf, güven�l�r ve hesap ver�leb�l�rl�ğ� sağlayan b�r 
ortamın tes�s ed�lerek kamu kaynaklarının etk�n 
ve ver�ml� kullanılmasını sağlayacak anlayışa 
uygun olarak oluşturulmasına gayret göster�lm�ş-
t�r.

Katılımcılığın b�r gereğ� olarak �lg�l� tüm k�ş� ve ku-
rumlar �le akt�f �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde hazırlanarak uy-
gulanacak olan 2022-2026 Stratej�k Planımızın 
oluşturulmasına katkı sağlayan tüm çalışanları-
mıza ve paydaşlarımıza teşekkür eder, Kurumu-
muza ve Ülkem�ze hayırlı olmasını temenn� ede-
r�m.
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Uluslararası Atom
Enerj� Ajansı

(UAEA) kuruldu ve
Türk�ye üye oldu.

Ankara Nükleer
Araştırma ve 

Eğ�t�m Merkez�
(ANAEM)

Ulusal
Bor Araştırma

Enst�tüsü
(BOREN) kuruldu.

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar
Bakanlığı’na bağlı olarak

teşk�latlanan TAEK’�n
kuruluşu, �şley�ş�;
görev, yetk� ve 
sorumlulukları

yen�den bel�rlend�.

Atom Enerj�s�
Kom�syonu

(AEK) kuruldu.

AEK bünyes�nde
Çekmece Nükleer

Araştırma ve Eğ�t�m 
Merkez� (ÇNAEM)

kuruldu.

Türk�ye Atom
Enerj�s� Kurumu
(TAEK) kuruldu.

Nad�r Toprak
Elementler�

Araştırma Enst�tüsü
(NATEN) kuruldu.

Türk�ye Enerj�,
Nükleer ve Maden
Araştırma Kurumu

(TENMAK)
kuruldu.

KURUMUN TARİHÇESİ

Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu2022-2026 Stratej�k Planı

TENMAK'ın faal�yet alanları ve bu alanlarda üstlend�ğ� m�syonun stratej�k açıdan değerlend�r�leb�lmes� �ç�n 
dünyada ve Türk�ye'de enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanındak� gel�şmeler�n anlaşılması 
öneml�d�r. TENMAK farklı kurumların tek b�r çatı altında b�r araya get�r�lmes� �le kurumsal k�ml�ğ�n� 
kazanmıştır. 2020 yılında gerçekleşen yen�den yapılandırma �le kurulan TENMAK; enerj�, nükleer ve 
maden teknoloj�ler� alanlarında ar-ge üssü olacaktır. TENMAK'ın stratej�ler�n� bel�rleyeb�lmek �ç�n her b�r 
faal�yet alanındak� gel�şmen�n ayrı ayrı değerlend�r�lmes� gerekmekted�r. Bu bağlamda bu bölümde, 
Türk�ye'dek� kurumsal gel�ş�m sürec�ne, güncel duruma �l�şk�n değerlend�rmelere yer ver�lecek ve bu 
şek�lde güçlü b�r m�rasa sah�p olan TENMAK �ç�n mevcut durum ve gel�ş�m yönler� genel hatları �le ortaya 
konacaktır.

Kurumsal Gel�ş�m ve Güncel Durum

Ülkem�zde enerj� alanında sürdürülen özelleşm�ş çalışmalar kapsamında, nükleer alandak� çalışmaların 
temeller� 1956 yılında 6821 sayılı Kanun �le Başbakanlık' a bağlı olarak Ankara'da Atom Enerj�s� Kom�syonu 
Genel Sekreterl�ğ�n�n kurulması �le atılmıştır. 1982 yılında Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu adı �le yen�den 
yapılandırılarak görevler�: atom enerj�s� �le �lg�l� araştırma, gel�şt�rme ve �nceleme çalışmaları yapmak; 
nükleer emn�yet, güvenl�k ve güvenceye �l�şk�n düzenley�c� denetley�c� faal�yetlerde bulunmak; görev, 
yetk� ve sorumlulukları doğrultusunda gerekl� laboratuvar ve tes�sler� kurmak; radyo�zotop üretme, kal�te 
kontrolü, ölçme ve dağıtma tes�sler� kurmak ve �şletmek; radyoakt�f atık yönet�m�n� gerçekleşt�rmek; 
görev alanına g�ren konularla �lg�l� ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�nde bulunmak, bu alanlarda �nsan 
yet�şt�rmek ve mevzuat çalışmalarına katılım sağlamak olarak sayılmıştır. 09/07/2018 tar�hl� Resmî 
Gazete'de yayımlanan 702 sayılı KHK �le Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) kurularak TAEK'�n görevler� 
genel olarak nükleer enerj�, radyasyon ve hızlandırıcı teknoloj�s� alanında ülke yararına pol�t�kalar 
gel�şt�rmek, araştırma yapmak ve bu alandak� araştırma ve ürün gel�şt�rme faal�yetler�ne destek olmak, 
radyoakt�f atık yönet�m� �le �lg�l� Ulusal Radyoakt�f Atık Yönet�m Planı hazırlamak, gerekt�ğ�nde radyoakt�f 
atık tes�sler� kurmak, kurdurmak, �şletmek ve �şlett�rmek, görev alanı �le �lg�l� olarak ölçüm anal�z, 
kal�brasyon, doz�metr�, metroloj�, ışınlama ve müdahale h�zmet� vermek olarak tekrar düzenlenm�şt�r. 

TENMAK BOREN, bor ürün ve teknoloj�ler�n�n araştırılması, gel�şt�r�lmes� ve kullanım alanlarının 
yaygınlaştırılması amacıyla ün�vers�te-kamu-özel sektör �ş b�rl�ğ� ve koord�nasyonunda projeler 
yürütmekte, bor �le �lg�l� b�lg�n�n üret�ld�ğ�, tekn�ğ�n ve tecrüben�n gel�şt�r�ld�ğ� ve sonuçta teknoloj�ye 
dönüştürüldüğü çalışmalarına d�s�pl�nler arası b�r yaklaşımla devam etmekted�r.

Ülkem�zde gel�şen enerj� sektörünün ve sanay�m�z�n hammaddede dışa bağımlılığının azaltılması �ç�n 
�ht�yaç duyulan nad�r toprak elementler� ve d�ğer kr�t�k elementler�n yerl� kaynaklarımızdan elde ed�lmes�, 
savunma sanay� açısından tedar�k z�nc�r� sürekl�l�ğ�n�n sağlanması ve son yıllarda NTE'n�n uluslararası 
arenada t�car� savaşlarda enstrüman olarak kullanılması ülkem�zde konunun üst düzeyde stratej�k olarak 
ele alınması gerekl�l�ğ�n� gösterm�şt�r. Bu nedenle üst pol�t�ka belgeler�nde NTE teknoloj�ler�n�n 
gel�şt�r�lmes� amacıyla hedefler bel�rlenm�ş, Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le NTE özel�nde çalışmalar 
yapmak üzere TENMAK Nad�r Toprak Elementler� Araştırma Enst�tüsü (NATEN) kurulmuştur. 

02 03

TENMAK NATEN, nad�r toprak elementler� (NTE) ve d�ğer kr�t�k elementler konusunda ülkem�z�n kısa, orta 
ve uzun dönem pol�t�ka ve stratej�ler� �ç�n gerekl� b�lg�ler� oluşturan, NTE ve d�ğer değerl� elementler ve 
ürünler�n�n elde ed�lmes�, bu elementlere �l�şk�n ürün ve teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes� ve bu elementler�n 
gel�şm�ş teknoloj�k ürünlerde gen�ş b�r şek�lde kullanımının sağlanması amacıyla faal�yetler yürüten ve bu 
alanda yapılan çalışmaları koord�ne eden araştırma enst�tüsüdür.

Küresel gel�şmeler ışığında ve ulusal enerj� pol�t�kamız doğrultusunda, 28/03/2020 tar�hl� ve 57 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı bünyes�nde çalışmalarına devam 
eden Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enst�tüsü ve Nad�r Toprak Elementler� 
Araştırma Enst�tüsü Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) çatısı altında b�r 
araya get�r�lm�şt�r. TENMAK'ın tar�hçes� Şek�l 1'de özetlenmekted�r.

TENMAK enerj� ve maden teknoloj�ler�n�n tüm alanlarında Ar-Ge üssü olacak b�r yapıda kurulmuş olup 
görevler�; enerj�, nükleer, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve maden teknoloj�ler� 
alanlarında ülkeye ve �nsanlığa h�zmet etmek, Türk�ye'n�n rekabet gücünü artırmak ve sürekl� kılmak, 
�novasyon �ht�yacını karşılamak, yen� ürünler�n üret�m�n� ve var olanların gel�şt�r�lmes�n� sağlamak, 
araştırmacılara b�l�msel ortam tem�n etmek, kamu ve özel hukuk k�ş�ler� �le �ş b�rl�ğ� yaparak b�l�msel 
araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koord�ne etmek, teşv�k etmek, araştırma ve gel�şt�rme 
faal�yetler�ne katkı sağlamak, b�l�msel, tekn�k ve �dar� çalışmaları yapmak, yaptırmak, düzenlemek, 
desteklemek, �ş b�rl�kler� kurmak ve koord�ne etmekt�r. 

Şek�l 1. Kurumun Tar�hçes�

2020

2018

2018

2003

1982

1967

1962

1957

1956
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Eğ�t�m Merkez�
(ANAEM)
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Bor Araştırma
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(BOREN) kuruldu.

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar
Bakanlığı’na bağlı olarak

teşk�latlanan TAEK’�n
kuruluşu, �şley�ş�;
görev, yetk� ve 
sorumlulukları

yen�den bel�rlend�.

Atom Enerj�s�
Kom�syonu

(AEK) kuruldu.
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Merkez� (ÇNAEM)
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Türk�ye Atom
Enerj�s� Kurumu
(TAEK) kuruldu.

Nad�r Toprak
Elementler�
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(NATEN) kuruldu.

Türk�ye Enerj�,
Nükleer ve Maden
Araştırma Kurumu

(TENMAK)
kuruldu.

KURUMUN TARİHÇESİ

Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu2022-2026 Stratej�k Planı
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Türk�ye'dek� kurumsal gel�ş�m sürec�ne, güncel duruma �l�şk�n değerlend�rmelere yer ver�lecek ve bu 
şek�lde güçlü b�r m�rasa sah�p olan TENMAK �ç�n mevcut durum ve gel�ş�m yönler� genel hatları �le ortaya 
konacaktır.

Kurumsal Gel�ş�m ve Güncel Durum

Ülkem�zde enerj� alanında sürdürülen özelleşm�ş çalışmalar kapsamında, nükleer alandak� çalışmaların 
temeller� 1956 yılında 6821 sayılı Kanun �le Başbakanlık' a bağlı olarak Ankara'da Atom Enerj�s� Kom�syonu 
Genel Sekreterl�ğ�n�n kurulması �le atılmıştır. 1982 yılında Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu adı �le yen�den 
yapılandırılarak görevler�: atom enerj�s� �le �lg�l� araştırma, gel�şt�rme ve �nceleme çalışmaları yapmak; 
nükleer emn�yet, güvenl�k ve güvenceye �l�şk�n düzenley�c� denetley�c� faal�yetlerde bulunmak; görev, 
yetk� ve sorumlulukları doğrultusunda gerekl� laboratuvar ve tes�sler� kurmak; radyo�zotop üretme, kal�te 
kontrolü, ölçme ve dağıtma tes�sler� kurmak ve �şletmek; radyoakt�f atık yönet�m�n� gerçekleşt�rmek; 
görev alanına g�ren konularla �lg�l� ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�nde bulunmak, bu alanlarda �nsan 
yet�şt�rmek ve mevzuat çalışmalarına katılım sağlamak olarak sayılmıştır. 09/07/2018 tar�hl� Resmî 
Gazete'de yayımlanan 702 sayılı KHK �le Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) kurularak TAEK'�n görevler� 
genel olarak nükleer enerj�, radyasyon ve hızlandırıcı teknoloj�s� alanında ülke yararına pol�t�kalar 
gel�şt�rmek, araştırma yapmak ve bu alandak� araştırma ve ürün gel�şt�rme faal�yetler�ne destek olmak, 
radyoakt�f atık yönet�m� �le �lg�l� Ulusal Radyoakt�f Atık Yönet�m Planı hazırlamak, gerekt�ğ�nde radyoakt�f 
atık tes�sler� kurmak, kurdurmak, �şletmek ve �şlett�rmek, görev alanı �le �lg�l� olarak ölçüm anal�z, 
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TENMAK enerj� ve maden teknoloj�ler�n�n tüm alanlarında Ar-Ge üssü olacak b�r yapıda kurulmuş olup 
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Stratej�k Planın �lk altı faal�yet�, stratej�k plan hazırlama sürec�nde yapılan çalışmaları ve bu çalışmaların 
sonucunda yapılan tesp�tler� kapsamaktadır. Son aşama olan �zleme ve değerlend�rme sürec� �se stratej�k 
plan dönem� boyunca bel�rl� aralıklarla üst yönet�m�n katılımı �le uygulanacaktır. Bu sürec�n tamamı şeffaf 
b�r şek�lde yürütülmüş, �ç ve dış paydaşların görüş ve öner�ler� alınmıştır. 

Stratej�k yönet�m sürec�n�n tamamını �çerecek şek�lde tasarlanan stratej�k plan hazırlık sürec�; durum 
anal�z�, geleceğe bakış, stratej� gel�şt�rme, �zleme ve değerlend�rme, stratej�k planın güncellenmes� ve 
stratej�k planın sunulması bölümler�nden oluşmaktadır. Stratej�k Planlama sürec� ve cevap aranan sorular 
Tablo 1'de göster�lmekted�r.

Tablo 1. Stratej�k Plan Kapsamı

§ Benchmarking  
§ Mevcut durum analizi  
§ SWOT analizi  
§ PESTLE analizi

DURUM ANALİZİ  Neredeyiz?  

§ Misyon  
§ Vizyon  
§ Temel değerler

 

Nereye ulaşmak 
istiyoruz?  § Stratejik Eksenler  

§ Stratejik Amaçlar  
Hedefler

STRATEJİ GELİŞTİRME  

§ Performans hedefleri  
§ Performans göstergeleri  
§ Faaliyetler/Stratejiler  
§ Bütçeleme  
§ Riskleri Belirleme

PERFORMANS 
PROGRAMI

 
Gitmek istediğimiz yere 

nasıl ulaşabiliriz?  

§ İzleme ve değerlendirme 
planı  

§ İzleme ve değerlendirme 
raporu  

§ Performans raporu

İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME 

Başarımızı nasıl takip 
eder ve değerlendiririz?  

GELECEĞE BAKIŞ

§ Planın sahiplenilmesi  
§ Planlama sürecinin 

organizasyonu  
§ İhtiyaçların tespiti  
§ Zaman planı  
§ Hazırlık programı

STRATEJİK PLAN
HAZIRLIK SÜRECİ  

Planlama sürecinin 
planlanması  

§ Kurumsal tarihçe  
§ Faaliyet alanları ile ürün ve 

hizmetlerin belirlenmesi  
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SİSTEMİ

Stratej�k planlama, b�r kurumun gelecekte başarılı olması amacıyla üst yönet�m tarafından geleceğ�n 
tasarlanması, gerekl� prosedür ve operasyonların gel�şt�r�lmes� sürec�d�r. Stratej�k planlama, kurumun 
planlı h�zmet sunmasına, pol�t�ka gel�şt�rmes�ne, bu pol�t�kaların eylem planları, programlar ve bütçelere 
dayandırılmasına, uygulamanın etk�l� b�r şek�lde �zlenmes�ne ve değerlend�r�lmes�ne yönel�k b�r araçtır.

Stratej�k planlar, kurumların kısa, orta ve uzun vadede neler� başarmak �sted�kler�ne karar vermeler�ne, 
planlı hareket hedefler�ne yönelmes�ne ve bu doğrultuda kurumsal kültür ve k�ml�k gel�şt�rmeler�ne, 
planlama ve uygulama sürec�n�n etk�nl�ğ�ne, kaynakların etk�n kullanımına katkı sağlamaktadır. 

Stratej�k yönet�m sürec�, kurumun orta ve uzun vadede odaklanmak �sted�ğ� öncel�kler�n bel�rlenmes�ne, 
kaynakların stratej�k öncel�klere göre dağıtılması �le kaynakların etk�n şek�lde kullanılmasına, mal� 
d�s�pl�n�n sağlanmasına ve buna bağlı olarak hesap verme sorumluluğunun gel�şt�r�lmes�ne temel 
oluşturmaktadır. Bunlara �laveten, kurumun gelecekte olması gereken konumuna da�r yapılması gereken 
uzun vadel� faal�yetler�n planlı b�r şek�lde �cra ed�lmes�, süreç �çer�s�nde �zleme ve değerleme yapılarak 
performansın ölçülmes�, gerekl� olan değ�ş�mler�n yapılarak kurumun sunduğu h�zmetlerde etk�nl�ğ�n 
sağlanması �ç�n de stratej�k planlama ve stratej�k yönet�m sürec� önem taşımaktadır. 

TENMAK, kaynaklarını etk�n kullanmak ve sunduğu h�zmetlerde etk�nl�k ve ver�ml�l�ğ� sağlamak �ç�n planlı 
ve katılımcı b�r yönet�m perspekt�fi �le hareket etmekted�r. Kurumun yen�den yapılanma sürec� �le mevcut 
durumunun gel�şt�r�lmes� v�zyonu doğrultusunda 2022-2026 Stratej�k Planı hazırlanmıştır. Tüm 
paydaşlardan alınan ger� dönüşler�n katkısıyla gen�ş b�r katılım ve ortak akıl �le bel�rlenm�ş amaç ve 
hedefler� �çeren bu Stratej�k Plan �le TENMAK'ın faal�yetler�nde etk�nl�k ve ver�ml�l�k artışının sağlanması 
hedeflenm�şt�r. Türk�ye Cumhur�yet� Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe Başkanlığı tarafından 
yayımlanmış olan Stratej�k Planlama kılavuzuna uygun olarak hazırlanan TENMAK 2022-2026 Stratej�k 
Planının durum anal�z�, m�syon, v�zyon, temel değerler �le amaçlar, hedefler ve performans göstergeler�n� 
�çeren kapsamı Şek�l 2 'de özetlenmekted�r.  

Stratej�k Plan Kapsamı 

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Şek�l 2. Stratej�k Plan Kapsamı
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Stratej�k Plan Hazırlık Sürec�

TENMAK 2022-2026 Stratej�k Planının hazırlanması sürec�n�n �lk aşaması olarak, süreçte görev alacak 
personele yönel�k eğ�t�m ver�lmes� �le stratej�k planın yöntem ve süreçler�n�n bel�rlenmes� �ç�n Kurum 
çalışanlarının katılımı ve uzman danışmanların katkılarıyla uygulamalı b�r eğ�t�m ve fik�r gel�şt�rme 
çalışması gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan değerlend�rme ve fik�rler� kapsayan 
b�r rapor hazırlanmıştır.

Çalışmalara katılanlar daha sonra “stratej�k planlama ek�b�n�” oluşturmuştur. Stratej�k planlama ek�b�, 
stratej�k planlama kapsamındak� temel hususlar d�kkate alınarak gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, stratej�k 
planlama kapsamındak� 'm�syon', 'v�zyon', 'paydaş yönet�m�', 'pol�t�kalar' ve 'kurumsal kapas�te' konuları 
esas alınarak oluşturulmuştur. Bu gruplar, odak grup görüşmeler� şekl�nde altı hafta boyunca bel�rl� 
aralıklarla toplanarak bu temel başlıklar hakkında fik�r gel�şt�rme çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalar 
sırasında uygulamalı eğ�t�m ve fik�r gel�şt�rme raporunda ortaya çıkan değerlend�rme, görüş ve öner�ler 
daha detaylı b�r şek�lde ele alınmış ve bunların amaç, hedef, stratej� ve performans göstergeler�ne 
dönüştürülmes� sağlanmıştır. 

Odak grup çalışmaları sırasında stratej�k planlama ek�b� tarafından �lg�l� mevzuat ve d�ğer �lg�l� üst belgeler 
�ncelenm�ş, �ç ve dış çevredek� gel�şmeler değerlend�r�lerek mevcut durum anal�zler� yapılmıştır. Ayrıca bu 
aşamada, Stratej�k Plan Gel�şt�rme Kurulu (Başkan, Başkan Yardımcıları, Enst�tü Başkanları ve 
Koord�natörlerden Oluşan) üyeler�n�n değerlend�rme, görüş ve öner�ler� alınmıştır.

B�r�m tems�lc�ler� ve Stratej� Gel�şt�rme Kurulunun yanı sıra TENMAK paydaşlarının görüş ve öner�ler� açık 
ve kapalı uçlu soru formları �le alınmıştır. Açık ve kapalı uçlu sorulara ver�len cevaplar b�rl�kte 
değerlend�r�lerek paydaşların görüş ve öner�ler� stratej�k plana yansıtılmıştır. 

Yapılan tüm bu çalışmalardan elde ed�len değerlend�rme, görüş ve öner�ler derlenerek stratej�k planın �lk 
taslağının yazımına başlanmıştır. İlk taslakta, Kurumun tanımlanan faal�yet alanları �le �lg�l� olan amaçlar, 
hedefler, projeler ve faal�yetler bel�rlenm�şt�r. Taslak planın oluşumunun ardından Kurumun her 
kademes�nden çalışanları �le paylaşılmış ve taslağı değerlend�rmeler�, eks�kler�n� tamamlamaları ve varsa 
yen� fik�rler�n� bel�rtmeler� �stenm�şt�r. Gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan �k�nc� taslak, Kurumun üst 
yönet�c�ler� ve stratej�k planlama ek�b� �le b�rl�kte değerlend�r�lerek alınan görüşler doğrultusunda 
Kurumun Stratej�k Planı hazırlanmıştır. 

Stratej�k Plan'ın Sah�plen�lmes� 

Stratej�k Plan, katılımcı b�r süreç �le hazırlanmış ve sürec�n her aşamasında �ç paydaşların katkısı alınmıştır. 
Bu katılımcı süreç �le Stratej�k Plan'ın her aşaması TENMAK çalışanları ve üst yönet�c�ler� �le paylaşılmış ve 
onların ger� b�ld�r�mler� �le plan zeng�nleşt�r�lm�şt�r. Stratej�k Plan'ın oluşturulma sürec�nde gen�ş tabanlı 
katılımın sağlanması, uygulama aşamasında Stratej�k Plan'ın sah�plen�lmes� �ç�n öneml� b�r mot�vasyon 
kaynağı oluşturacaktır. 
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Stratej�k Plan Hazırlık Sürec�

TENMAK 2022-2026 Stratej�k Planının hazırlanması sürec�n�n �lk aşaması olarak, süreçte görev alacak 
personele yönel�k eğ�t�m ver�lmes� �le stratej�k planın yöntem ve süreçler�n�n bel�rlenmes� �ç�n Kurum 
çalışanlarının katılımı ve uzman danışmanların katkılarıyla uygulamalı b�r eğ�t�m ve fik�r gel�şt�rme 
çalışması gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan değerlend�rme ve fik�rler� kapsayan 
b�r rapor hazırlanmıştır.

Çalışmalara katılanlar daha sonra “stratej�k planlama ek�b�n�” oluşturmuştur. Stratej�k planlama ek�b�, 
stratej�k planlama kapsamındak� temel hususlar d�kkate alınarak gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar, stratej�k 
planlama kapsamındak� 'm�syon', 'v�zyon', 'paydaş yönet�m�', 'pol�t�kalar' ve 'kurumsal kapas�te' konuları 
esas alınarak oluşturulmuştur. Bu gruplar, odak grup görüşmeler� şekl�nde altı hafta boyunca bel�rl� 
aralıklarla toplanarak bu temel başlıklar hakkında fik�r gel�şt�rme çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalar 
sırasında uygulamalı eğ�t�m ve fik�r gel�şt�rme raporunda ortaya çıkan değerlend�rme, görüş ve öner�ler 
daha detaylı b�r şek�lde ele alınmış ve bunların amaç, hedef, stratej� ve performans göstergeler�ne 
dönüştürülmes� sağlanmıştır. 

Odak grup çalışmaları sırasında stratej�k planlama ek�b� tarafından �lg�l� mevzuat ve d�ğer �lg�l� üst belgeler 
�ncelenm�ş, �ç ve dış çevredek� gel�şmeler değerlend�r�lerek mevcut durum anal�zler� yapılmıştır. Ayrıca bu 
aşamada, Stratej�k Plan Gel�şt�rme Kurulu (Başkan, Başkan Yardımcıları, Enst�tü Başkanları ve 
Koord�natörlerden Oluşan) üyeler�n�n değerlend�rme, görüş ve öner�ler� alınmıştır.

B�r�m tems�lc�ler� ve Stratej� Gel�şt�rme Kurulunun yanı sıra TENMAK paydaşlarının görüş ve öner�ler� açık 
ve kapalı uçlu soru formları �le alınmıştır. Açık ve kapalı uçlu sorulara ver�len cevaplar b�rl�kte 
değerlend�r�lerek paydaşların görüş ve öner�ler� stratej�k plana yansıtılmıştır. 

Yapılan tüm bu çalışmalardan elde ed�len değerlend�rme, görüş ve öner�ler derlenerek stratej�k planın �lk 
taslağının yazımına başlanmıştır. İlk taslakta, Kurumun tanımlanan faal�yet alanları �le �lg�l� olan amaçlar, 
hedefler, projeler ve faal�yetler bel�rlenm�şt�r. Taslak planın oluşumunun ardından Kurumun her 
kademes�nden çalışanları �le paylaşılmış ve taslağı değerlend�rmeler�, eks�kler�n� tamamlamaları ve varsa 
yen� fik�rler�n� bel�rtmeler� �stenm�şt�r. Gelen görüşler doğrultusunda hazırlanan �k�nc� taslak, Kurumun üst 
yönet�c�ler� ve stratej�k planlama ek�b� �le b�rl�kte değerlend�r�lerek alınan görüşler doğrultusunda 
Kurumun Stratej�k Planı hazırlanmıştır. 

Stratej�k Plan'ın Sah�plen�lmes� 

Stratej�k Plan, katılımcı b�r süreç �le hazırlanmış ve sürec�n her aşamasında �ç paydaşların katkısı alınmıştır. 
Bu katılımcı süreç �le Stratej�k Plan'ın her aşaması TENMAK çalışanları ve üst yönet�c�ler� �le paylaşılmış ve 
onların ger� b�ld�r�mler� �le plan zeng�nleşt�r�lm�şt�r. Stratej�k Plan'ın oluşturulma sürec�nde gen�ş tabanlı 
katılımın sağlanması, uygulama aşamasında Stratej�k Plan'ın sah�plen�lmes� �ç�n öneml� b�r mot�vasyon 
kaynağı oluşturacaktır. 
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YENİDEN YAPILANMA GEREKSİNİMİ
TENMAK, Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enst�tüsü ve Nad�r Toprak Elementler� 
Araştırma Enst�tüsü'nün tek çatı altında toplanmasıyla enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarındak� 
faal�yetler�n tek elden yürütülmes� amacıyla kurulmuştur. Ar-Ge ekos�stem�n�n �ht�yaçları göz önüne 
alınarak oluşturulan bu yapılanma kes�şen h�zmetler� d�kkate alarak b�r s�nerj� oluşturmayı 
amaçlamaktadır. 

Yen�den yapılanma �le sağlanacak fayda kurumların ortak araştırma alanlarına odaklanarak bu alanlardak� 
fiz�ksel ve entelektüel kapas�ten�n gel�şt�r�lmes� �le etk�nl�ğ�n ve ver�ml�l�ğ�n artırılması olacak ve böylel�kle 
b�r s�nerj� yaratılacaktır. Kes�şen h�zmet alanları s�nerj�k etk�y� yaratacak şek�lde yen�den yapılan-
dırılacaktır. Yen�den yapılanma sürec�nde elde ed�lmes� beklenen faydalar, kes�şen h�zmetler ve oluşması 
muhtemelen s�nerj�k etk� Tablo 2'de sunulmaktadır.

KÜRESEL YÖNETİŞİM YAPISININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� araştırmalarına �l�şk�n Ar-Ge faal�yetler� gerek ülkem�zde gerekse 
küresel ölçekte sadece �lg�l� bakanlıkları �lg�lend�ren b�r faal�yet olarak görülmem�ş, ün�vers�teler, kamu ve 
özel sektör ş�rketler�, özel araştırma enst�tüler� ve uluslararası �ş b�rl�kler� �le yürütülmüştür.

Enerj�, nükleer ve maden teknoloj� alanlarının çok d�s�pl�nl� yapısından dolayı; bu alanların tamamını �çeren 
gen�ş kapsamlı Ar-Ge faal�yetler� yürütülmes� gerekt�ğ�nden dolayı Ar-Ge faal�yetler�n�n farklı kurumlarca 
yapılması �ht�yacı duyulmuş, teknoloj�den yararlanan ve teknoloj�y� üreten�n odaklarının ayrıştırılması 
amaçlanmıştır.

Nükleer alanında �se düzenleme kuruluşları �le Ar-Ge kuruluşları dünya genel�nde ayrı yapılardır. Nükleer 
enerj�ye �l�şk�n Ar-Ge çalışmaları, genell�kle bu alanda özelleşm�ş kurumlar, ün�vers�teler/enst�tüler veya 
yarı özel ş�rketler tarafından yer�ne get�r�lmekted�r. Çalışmalarda yalnızca t�car� anlamda pazarlanab�l�r b�r 
ürün elde etme kaygısı güdülmemekte, nükleer teknoloj�, radyasyondan korunma ve nükleer materyal 
alanında da Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. 

Dünyadak� örnek kurumlar ve kuruluşlar �ncelend�ğ�nde, TENMAK'a a�t araştırma enst�tüler�, Türk�ye'n�n 
enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında teknoloj�k �lerlemes�n� sağlamak, �ç�n Ar-Ge faal�yetler�n� 
yürütmek, çeş�tl� ürünler gel�şt�rmek ve t�car�leşt�rme yapab�lmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla �ş 
b�rl�ğ� yapmak ve eğ�t�mler vermek olanaklarına sah�p olması gerekmekted�r.
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Tablo 2. Yen�den Yapılanmanın Değerlend�r�lmes�

  

Kurumların laboratuvar 
altyapılarında anal�z ve/veya 
test c�haz ve teçh�zatlarının 
bulunması (Anal�z ve test 
h�zmetler�)

Kurumlar arası �ş b�rl�ğ� ve 
koord�nasyon �le ortak 
çalışma alanlarına �l�şk�n 
elektron�k ve fiz�k� 
kütüphaneler teşk�l ed�lmes� 
ve /veya ver� tabanları 
oluşturulması

B�l�msel ve uygulamalı 
araştırmalar �ç�n ortam 
tem�n ed�lmes� (Laboratuvar, 
fiz�k� ve e-kütüphane)

Kurumlar arası �ş b�rl�ğ� ve 
koord�nasyon �le b�l�msel 
etk�nl�kler�n (konferans, 
sempozyum vb.), tanıtım 
çalışmalarının ve yayınların 
yapılması

Araştırma ve araştırmacıların 
desteklenmes� (Ar-Ge ve Ür-
Ge destekler�, burslar)

Kamu ve/veya özel sektör 
kuruluşları �le yürütülen �ş 
b�rl�kler�

KESİŞEN HİZMET SİNERJİK ETKİ

 
Kurumların ortak araştırma alanlarına 
odaklanarak bu alanlardak� fiz�ksel ve 
entelektüel kapas�ten�n gel�şt�r�lmes� 
böylel�kle etk�nl�ğ�n ve ver�ml�l�ğ�n 
artırılması

FAYDA
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KESİŞEN HİZMET SİNERJİK ETKİ

 
Kurumların ortak araştırma alanlarına 
odaklanarak bu alanlardak� fiz�ksel ve 
entelektüel kapas�ten�n gel�şt�r�lmes� 
böylel�kle etk�nl�ğ�n ve ver�ml�l�ğ�n 
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FAYDA



MEVZUAT ANALİZİ
Mevzuat anal�z� kapsamında Kurum ve Kurumun yaptığı faal�yetler �le doğrudan ya da dolaylı olarak �l�şk�l� 
olan yasalar �le kararnameler �rdelenm�şt�r. Bu kapsamda dayanak olan mevzuat, bunun doğurduğu yasal 
yükümlülük �le tesp�t ve �ht�yaçlar bel�rlenm�şt�r. Mevzuat Anal�z�n�n sunulduğu Tablo 3'te �ş süreçler�, 
sunulan ürün ve h�zmetlere �l�şk�n düzenlemeler �le mevzuattak� genel durum yer almaktadır.

Görev alanı �le �lg�l� Ar-Ge 
faal�yetler�n�n ülke yararına 
kullanılmasında �zlenecek 
ulusal pol�t�ka ve stratej� 
öner�ler�n� hazırlamak.

4 sayılı CBK m. 681/1-c ETKB �le Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığının da bu 
yükümlülük �le �lg�l� olarak 
görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.

Kurumun mevcut 
organ�zasyonu ve �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� değ�ld�r.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.

Enerj� ve Teknoloj� 
Pol�t�kaları 
Koord�natörlüğünün 
faal�yete geç�r�lmes�.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

Kurum Ar-Ge altyapısının 
gel�şt�r�lerek gerekl� 
koord�nasyonun 
sağlanması.

Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.

ENAREN ve TEMEN'�n 
faal�yete geç�r�lmes�.
Ar-Ge teşv�k ve destek 
süreçler�ne �l�şk�n �k�nc�l 
mevzuatın düzenlenerek 
teşv�k ve destek 
programlarının hayata 
geç�r�lmes�.

TÜBİTAK, ETİ MADEN, 
EÜAŞ, TEMSAN, SSB, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.

Kurumun mevcut Ar-Ge 
altyapısı ve �nsan kaynağı 
�le Ar-Ge teşv�k ve destek 
araçları bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� ve uyumlu değ�ld�r. 
Bu yükümlülük �ç�n gerekl� 
olan �k�nc�l mevzuat 
düzenlemeler� eks�k veya 
�ht�yacı karşılamada 
yeters�zd�r.

4 CBK m. 681/1-çUlusal pol�t�ka ve stratej�lere 
uygun olarak Ar-Ge 
faal�yetler� net�ces�nde 
gel�şt�r�len ürün ve 
teknoloj�ler�n gen�ş şek�lde 
kullanımını sağlamak 
amacıyla her türlü 
araştırma, gel�şt�rme, 
yen�l�k, tasarım, teknoloj� 
ed�nme, üret�m, test, 
yerl�leşt�rme çalışmalarını 
yapmak veya yaptırmak, bu 
kapsamda kamu kurum ve 
kuruluşları, ün�vers�teler ve 
özel sektör �le �ş b�rl�ğ� 
yapmak ve ortak projeler 
yürütmek.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.

Teknoloj� Transfer Ofis� 
kurulması.

Ar-Ge ve t�car�leşt�rme �le 
fikr� ve sına� haklara �l�şk�n 
�l�şk�n �k�nc�l mevzuatın 
düzenlenerek teşv�k ve 
destek programlarının 
hayata geç�r�lmes�.

Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı, TÜBİTAK, SSB ve 
TÜSEB'�n de bu yükümlülük 
�le �lg�l� olarak görev ve 
yetk�ler� bulunmaktadır.

Kurumun mevcut 
organ�zasyonu ve �nsan 
kaynağı �le Ar-Ge ve 
t�car�leşt�rme �le fikr� ve 
sına� haklara �l�şk�n teşv�k ve 
destek araçları bu 
yükümlülüğün yer�ne 
get�r�leb�lmes� �ç�n yeterl� 
değ�ld�r.

Bu yükümlülük �ç�n gerekl� 
olan �k�nc�l mevzuat 
düzenlemeler� eks�k veya 
�ht�yacı karşılamada 
yeters�zd�r.

4 sayılı CBK m. 681/1-dKamu kurum ve kuruluşları, 
ün�vers�teler �le özel 
sektörün Ar-Ge ürün ve 
teknoloj�ler�n�n gen�ş 
şek�lde kullanımını 
sağlamak, yen� ürün ve 
teknoloj�ler�n üret�m� ve 
gel�şt�r�lmes� hakkında 
araştırma �stekler�n� 
değerlend�rmek, bu 
konularda araştırma, 
gel�şt�rme, yen�l�k, tasarım, 
teknoloj� ed�nme, üret�m, 
test ve yerl�leşt�rme 
faal�yetler�ne katılımını 
teşv�k etmek, araştırma, 
gel�şt�rme ve yen�l�k 
faal�yetler� sonucu elde 
edecekler� çıktıların t�car� 
değere dönüştürülmes�n� 
desteklemek; fikr� ve sına� 
haklara �l�şk�n destek 
vermek.
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Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Görev alanı (enerj�, maden, 
�yonlaştırıcı radyasyon, 
parçacık hızlandırıcıları, 
nükleer teknoloj�, bor, nad�r 
toprak elementler� ve d�ğer 
kr�t�k elementler) �le �lg�l� 
�novasyon �ht�yacını 
karşılamak, araştırmacılara 
b�l�msel ortam tem�n etmek. 

4 sayılı CBK m. 681/1-a TÜBİTAK, ETİ MADEN, 
EÜAŞ, TEMSAN, SSB, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Mülga TAEK, BOREN ve 
NATEN'den devralınmış 
olan Kurumun mevcut Ar-
Ge altyapısı ve �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� ve uyumlu değ�ld�r. 

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum Ar-Ge altyapısının 
gel�şt�r�lerek gerekl� 
koord�nasyonun 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum Ar-Ge altyapısının 
gel�şt�r�lerek gerekl� 
koord�nasyonun 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.
ENAREN ve TEMEN'�n 
faal�yete geç�r�lmes�.
Ar-Ge teşv�k ve destek 
süreçler�ne �l�şk�n �k�nc�l 
mevzuatın düzenlenerek 
teşv�k ve destek 
programlarının hayata 
geç�r�lmes�.

TÜBİTAK, ETİ MADEN, 
EÜAŞ, TEMSAN, SSB, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Kurumun mevcut Ar-Ge 
altyapısı ve �nsan kaynağı 
�le Ar-Ge teşv�k ve destek 
araçları bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� ve uyumlu değ�ld�r. 
Bu yükümlülük �ç�n gerekl� 
olan �k�nc�l mevzuat 
düzenlemeler� eks�k veya 
�ht�yacı karşılamada 
yeters�zd�r.

4 sayılı CBK
m. 681/1-a,b

Görev alanı �le �lg�l� yen� 
ürün ve teknoloj�ler�n 
araştırılması, gel�şt�r�lmes� 
ve mevcutların 
�y�leşt�r�lmes� amacıyla Ar-
Ge faal�yetler�n� yapmak, 
yaptırmak, özend�rmek, 
desteklemek, koord�ne 
etmek, �zlemek ve bu 
amaçla program ve projeler 
gel�şt�rmek.

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Tablo 3. Mevzuat Anal�z�
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MEVZUAT ANALİZİ
Mevzuat anal�z� kapsamında Kurum ve Kurumun yaptığı faal�yetler �le doğrudan ya da dolaylı olarak �l�şk�l� 
olan yasalar �le kararnameler �rdelenm�şt�r. Bu kapsamda dayanak olan mevzuat, bunun doğurduğu yasal 
yükümlülük �le tesp�t ve �ht�yaçlar bel�rlenm�şt�r. Mevzuat Anal�z�n�n sunulduğu Tablo 3'te �ş süreçler�, 
sunulan ürün ve h�zmetlere �l�şk�n düzenlemeler �le mevzuattak� genel durum yer almaktadır.

Görev alanı �le �lg�l� Ar-Ge 
faal�yetler�n�n ülke yararına 
kullanılmasında �zlenecek 
ulusal pol�t�ka ve stratej� 
öner�ler�n� hazırlamak.

4 sayılı CBK m. 681/1-c ETKB �le Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığının da bu 
yükümlülük �le �lg�l� olarak 
görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.

Kurumun mevcut 
organ�zasyonu ve �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� değ�ld�r.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.

Enerj� ve Teknoloj� 
Pol�t�kaları 
Koord�natörlüğünün 
faal�yete geç�r�lmes�.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

Kurum Ar-Ge altyapısının 
gel�şt�r�lerek gerekl� 
koord�nasyonun 
sağlanması.

Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.

ENAREN ve TEMEN'�n 
faal�yete geç�r�lmes�.
Ar-Ge teşv�k ve destek 
süreçler�ne �l�şk�n �k�nc�l 
mevzuatın düzenlenerek 
teşv�k ve destek 
programlarının hayata 
geç�r�lmes�.

TÜBİTAK, ETİ MADEN, 
EÜAŞ, TEMSAN, SSB, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.

Kurumun mevcut Ar-Ge 
altyapısı ve �nsan kaynağı 
�le Ar-Ge teşv�k ve destek 
araçları bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� ve uyumlu değ�ld�r. 
Bu yükümlülük �ç�n gerekl� 
olan �k�nc�l mevzuat 
düzenlemeler� eks�k veya 
�ht�yacı karşılamada 
yeters�zd�r.

4 CBK m. 681/1-çUlusal pol�t�ka ve stratej�lere 
uygun olarak Ar-Ge 
faal�yetler� net�ces�nde 
gel�şt�r�len ürün ve 
teknoloj�ler�n gen�ş şek�lde 
kullanımını sağlamak 
amacıyla her türlü 
araştırma, gel�şt�rme, 
yen�l�k, tasarım, teknoloj� 
ed�nme, üret�m, test, 
yerl�leşt�rme çalışmalarını 
yapmak veya yaptırmak, bu 
kapsamda kamu kurum ve 
kuruluşları, ün�vers�teler ve 
özel sektör �le �ş b�rl�ğ� 
yapmak ve ortak projeler 
yürütmek.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.

Teknoloj� Transfer Ofis� 
kurulması.

Ar-Ge ve t�car�leşt�rme �le 
fikr� ve sına� haklara �l�şk�n 
�l�şk�n �k�nc�l mevzuatın 
düzenlenerek teşv�k ve 
destek programlarının 
hayata geç�r�lmes�.

Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı, TÜBİTAK, SSB ve 
TÜSEB'�n de bu yükümlülük 
�le �lg�l� olarak görev ve 
yetk�ler� bulunmaktadır.

Kurumun mevcut 
organ�zasyonu ve �nsan 
kaynağı �le Ar-Ge ve 
t�car�leşt�rme �le fikr� ve 
sına� haklara �l�şk�n teşv�k ve 
destek araçları bu 
yükümlülüğün yer�ne 
get�r�leb�lmes� �ç�n yeterl� 
değ�ld�r.

Bu yükümlülük �ç�n gerekl� 
olan �k�nc�l mevzuat 
düzenlemeler� eks�k veya 
�ht�yacı karşılamada 
yeters�zd�r.

4 sayılı CBK m. 681/1-dKamu kurum ve kuruluşları, 
ün�vers�teler �le özel 
sektörün Ar-Ge ürün ve 
teknoloj�ler�n�n gen�ş 
şek�lde kullanımını 
sağlamak, yen� ürün ve 
teknoloj�ler�n üret�m� ve 
gel�şt�r�lmes� hakkında 
araştırma �stekler�n� 
değerlend�rmek, bu 
konularda araştırma, 
gel�şt�rme, yen�l�k, tasarım, 
teknoloj� ed�nme, üret�m, 
test ve yerl�leşt�rme 
faal�yetler�ne katılımını 
teşv�k etmek, araştırma, 
gel�şt�rme ve yen�l�k 
faal�yetler� sonucu elde 
edecekler� çıktıların t�car� 
değere dönüştürülmes�n� 
desteklemek; fikr� ve sına� 
haklara �l�şk�n destek 
vermek.
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Görev alanı (enerj�, maden, 
�yonlaştırıcı radyasyon, 
parçacık hızlandırıcıları, 
nükleer teknoloj�, bor, nad�r 
toprak elementler� ve d�ğer 
kr�t�k elementler) �le �lg�l� 
�novasyon �ht�yacını 
karşılamak, araştırmacılara 
b�l�msel ortam tem�n etmek. 

4 sayılı CBK m. 681/1-a TÜBİTAK, ETİ MADEN, 
EÜAŞ, TEMSAN, SSB, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Mülga TAEK, BOREN ve 
NATEN'den devralınmış 
olan Kurumun mevcut Ar-
Ge altyapısı ve �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� ve uyumlu değ�ld�r. 

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum Ar-Ge altyapısının 
gel�şt�r�lerek gerekl� 
koord�nasyonun 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum Ar-Ge altyapısının 
gel�şt�r�lerek gerekl� 
koord�nasyonun 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.
ENAREN ve TEMEN'�n 
faal�yete geç�r�lmes�.
Ar-Ge teşv�k ve destek 
süreçler�ne �l�şk�n �k�nc�l 
mevzuatın düzenlenerek 
teşv�k ve destek 
programlarının hayata 
geç�r�lmes�.

TÜBİTAK, ETİ MADEN, 
EÜAŞ, TEMSAN, SSB, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Kurumun mevcut Ar-Ge 
altyapısı ve �nsan kaynağı 
�le Ar-Ge teşv�k ve destek 
araçları bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� ve uyumlu değ�ld�r. 
Bu yükümlülük �ç�n gerekl� 
olan �k�nc�l mevzuat 
düzenlemeler� eks�k veya 
�ht�yacı karşılamada 
yeters�zd�r.

4 sayılı CBK
m. 681/1-a,b

Görev alanı �le �lg�l� yen� 
ürün ve teknoloj�ler�n 
araştırılması, gel�şt�r�lmes� 
ve mevcutların 
�y�leşt�r�lmes� amacıyla Ar-
Ge faal�yetler�n� yapmak, 
yaptırmak, özend�rmek, 
desteklemek, koord�ne 
etmek, �zlemek ve bu 
amaçla program ve projeler 
gel�şt�rmek.

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Tablo 3. Mevzuat Anal�z�
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Görev alanı �le �lg�l� 
konularda eğ�t�m 
programları hazırlamak, 
eğ�t�m vermek, eğ�t�m 
vermek �steyen kurum ve 
kuruluşları yetk�lend�rmek, 
eğ�t�m alan k�ş�ler� 
sert�fikalandırmak, 
yurt�ç�nde kurslar açmak ve 
açılmasına destek olmak.

4 sayılı CBK m. 681/1-ğ

4 sayılı CBK m. 681/1-hGörev alanı �le �lg�l� 
uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� 
yapmak, yurt�ç� ve 
yurtdışında araştırma ve 
gel�şt�rme faal�yetler�n� 
yürütmek ve/veya 
desteklemek, ulusal ve 
uluslararası kurum ve 
kuruluşların çalışmalarına 
katılmak, bu kurum ve 
kuruluşlara gerek�rse üye 
olmak, bu alanda uluslararası 
b�l�msel ve tekn�k 
anlaşmalara Türk�ye 
Cumhur�yet� adına taraf 
olmak, yurt�ç� ve 
yurtdışından sağlanacak 
kaynakların planlamasını ve 
dağıtımını yapmak.

4 sayılı CBK m. 681/1-ıGörev alanı �le �lg�l� ulusal ve 
uluslararası kongre, sem�ner 
g�b� b�l�msel toplantıları 
düzenlemek, desteklemek, 
bunlara b�l�msel ve madd� 
katkı sağlamak ve katılmak.

ETKB, Çevre, Şeh�rc�l�k ve 
İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı, 
AFAD ve NDK'nın da bu 
yükümlülük �le �lg�l� olarak 
görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Kurumun mevcut 
organ�zasyonu ve �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� değ�ld�r.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.
Radyoakt�f Atık Yönet�m� 
Koord�natörlüğünün 
faal�yete geç�r�lmes�. 

4 sayılı CBK m. 681/1-�Görev alanı �le �lg�l� 
konularda b�lg� toplama ve 
yayma, sürel�-süres�z yayın 
faal�yetler�nde bulunmak, 
bu tür yayınları 
desteklemek; b�lg� 
bankaları, kütüphane ve 
arş�v g�b� b�l�msel destek 
h�zmetler�n� sağlamak, 
ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarla bu konuda �ş 
b�rl�ğ� yapmak.

ETKB, Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı, TÜBİTAK, SSB, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

ETKB, Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı, NDK ve 
TÜBİTAK'ın da bu 
yükümlülük �le �lg�l� olarak 
görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Kurumun mevcut �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� değ�ld�r.
Bu yükümlülük �ç�n gerekl� 
olan �k�nc�l mevzuat 
düzenlemeler� eks�k veya 
�ht�yacı karşılamada 
yeters�zd�r.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.
Bu yükümlülüğe �l�şk�n 
�k�nc�l mevzuatın 
düzenlenerek hayata 
geç�r�lmes�.

ETKB, Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı, TÜBİTAK, SSB, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnames� m. 681/1-j

Görev alanı �le �lg�l� ölçüm, 
anal�z, doz�metr�, 
kal�brasyon, metroloj�, 
ışınlama, müdahale, tekn�k 
destek, �nceleme, 
değerlend�rme ve 
danışmanlık h�zmetler� �le 
d�ğer h�zmetler� vermek.

TÜBİTAK, ETİ MADEN, MTA, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Mülga TAEK, BOREN ve 
NATEN'den devralınmış 
olan Kurumun mevcut Ar-
Ge altyapısı ve �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� ve uyumlu değ�ld�r. 

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum Ar-Ge altyapısının 
gel�şt�r�lerek gerekl� 
koord�nasyonun 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Radyoakt�f atık yönet�m� �le 
�lg�l� Ulusal Radyoakt�f Atık 
Yönet�m Planını hazırlamak, 
bu alanda her türlü faal�yet� 
yer�ne get�rmek veya yer�ne 
get�r�lmes�n� sağlamak, bu 
�şlemler�n gerçekleşt�r�lmes� 
�ç�n radyoakt�f atık tes�sler� 
kurmak, kurdurmak, 
�şletmek, �şlett�rmek, 
�şletmeden çıkarmak veya 
kapatmak, Hesaplar 
Yönet�m Kurulunun 
yönet�m�ne katılmak.

4 sayılı CBK m. 681/1-e

702 sayılı KHK m. 6/4-d,e702 sayılı KHK kapsamında 
yürütülen faal�yetlere �l�şk�n 
olarak; Türk�ye Cumhur�yet� 
egemenl�k alanı �çer�s�nde 
yapılan faal�yetler 
net�ces�nde ortaya çıkan 
radyoakt�f atıkları bertaraf 
etmek ve tesp�t ed�len 
sah�ps�z radyoakt�f 
maddeler hakkında �lg�l� 
kurum ve kuruluşlarla �ş 
b�rl�ğ� yaparak gerekl� 
tedb�rler� almak veya 
aldırmak.

702 sayılı KHK m. 6/6702 sayılı KHK kapsamında 
yetk�lend�r�len k�ş�ler�n 
görüşler�n� de alarak, 
radyoakt�f atıklar ve 
kullanılmış yakıtların 
yönet�m�ne �l�şk�n ulusal 
radyoakt�f atık pol�t�kasını 
ve stratej�n�n bel�rlenmes�ne 
esas Ulusal Radyoakt�f Atık 
Yönet�m Planı Taslağını 
sonu (0) ve (5) �le b�ten 
yılların sonuna kadar 
hazırlayıp ETKB'ye sunmak.

ETKB, Çevre, Şeh�rc�l�k ve 
İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı, 
AFAD ve NDK'nın da bu 
yükümlülük �le �lg�l� olarak 
görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Kurumun mevcut 
organ�zasyonu ve �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� değ�ld�r.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.
Radyoakt�f Atık Yönet�m� 
Koord�natörlüğünün 
faal�yete geç�r�lmes�. 

4 sayılı CBK m. 681/1-gGörev alanı �le �lg�l� 
konularda �nsan kaynağı 
yet�şt�r�lmes� ve 
gel�şt�r�lmes�n� sağlamak, bu 
amaçla Kurum tarafından 
bel�rlenecek usul ve esaslar 
çerçeves�nde ödül ve burs 
vermek, Kurum adına ve 
hesabına yabancı ülkelere 
yet�şt�r�lmek üzere 
gönder�lecek �nsan 
kaynağının yapacağı 
çalışmaları planlamak, bu 
amaçla d�ğer kurum ve 
kuruluşlar �le �ş b�rl�ğ� 
yapmak ve �zlemek.

Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı, M�llî Eğ�t�m 
Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK ve 
TÜSEB'�n de bu yükümlülük 
�le �lg�l� olarak görev ve 
yetk�ler� bulunmaktadır.

Bu yükümlülük �ç�n gerekl� 
olan �k�nc�l mevzuat 
düzenlemeler� eks�k veya 
�ht�yacı karşılamada 
yeters�zd�r.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

Ödül ve burs programlarına 
�l�şk�n �l�şk�n �k�nc�l 
mevzuatın düzenlenerek 
hayata geç�r�lmes�.

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Tablo 3. Mevzuat Anal�z�Tablo 3. Mevzuat Anal�z�
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Görev alanı �le �lg�l� 
konularda eğ�t�m 
programları hazırlamak, 
eğ�t�m vermek, eğ�t�m 
vermek �steyen kurum ve 
kuruluşları yetk�lend�rmek, 
eğ�t�m alan k�ş�ler� 
sert�fikalandırmak, 
yurt�ç�nde kurslar açmak ve 
açılmasına destek olmak.

4 sayılı CBK m. 681/1-ğ

4 sayılı CBK m. 681/1-hGörev alanı �le �lg�l� 
uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� 
yapmak, yurt�ç� ve 
yurtdışında araştırma ve 
gel�şt�rme faal�yetler�n� 
yürütmek ve/veya 
desteklemek, ulusal ve 
uluslararası kurum ve 
kuruluşların çalışmalarına 
katılmak, bu kurum ve 
kuruluşlara gerek�rse üye 
olmak, bu alanda uluslararası 
b�l�msel ve tekn�k 
anlaşmalara Türk�ye 
Cumhur�yet� adına taraf 
olmak, yurt�ç� ve 
yurtdışından sağlanacak 
kaynakların planlamasını ve 
dağıtımını yapmak.

4 sayılı CBK m. 681/1-ıGörev alanı �le �lg�l� ulusal ve 
uluslararası kongre, sem�ner 
g�b� b�l�msel toplantıları 
düzenlemek, desteklemek, 
bunlara b�l�msel ve madd� 
katkı sağlamak ve katılmak.

ETKB, Çevre, Şeh�rc�l�k ve 
İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı, 
AFAD ve NDK'nın da bu 
yükümlülük �le �lg�l� olarak 
görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Kurumun mevcut 
organ�zasyonu ve �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� değ�ld�r.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.
Radyoakt�f Atık Yönet�m� 
Koord�natörlüğünün 
faal�yete geç�r�lmes�. 

4 sayılı CBK m. 681/1-�Görev alanı �le �lg�l� 
konularda b�lg� toplama ve 
yayma, sürel�-süres�z yayın 
faal�yetler�nde bulunmak, 
bu tür yayınları 
desteklemek; b�lg� 
bankaları, kütüphane ve 
arş�v g�b� b�l�msel destek 
h�zmetler�n� sağlamak, 
ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarla bu konuda �ş 
b�rl�ğ� yapmak.

ETKB, Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı, TÜBİTAK, SSB, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

ETKB, Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı, NDK ve 
TÜBİTAK'ın da bu 
yükümlülük �le �lg�l� olarak 
görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Kurumun mevcut �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� değ�ld�r.
Bu yükümlülük �ç�n gerekl� 
olan �k�nc�l mevzuat 
düzenlemeler� eks�k veya 
�ht�yacı karşılamada 
yeters�zd�r.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.
Bu yükümlülüğe �l�şk�n 
�k�nc�l mevzuatın 
düzenlenerek hayata 
geç�r�lmes�.

ETKB, Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı, TÜBİTAK, SSB, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnames� m. 681/1-j

Görev alanı �le �lg�l� ölçüm, 
anal�z, doz�metr�, 
kal�brasyon, metroloj�, 
ışınlama, müdahale, tekn�k 
destek, �nceleme, 
değerlend�rme ve 
danışmanlık h�zmetler� �le 
d�ğer h�zmetler� vermek.

TÜBİTAK, ETİ MADEN, MTA, 
TÜSEB ve ün�vers�teler�n de 
bu yükümlülük �le �lg�l� 
olarak görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Mülga TAEK, BOREN ve 
NATEN'den devralınmış 
olan Kurumun mevcut Ar-
Ge altyapısı ve �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� ve uyumlu değ�ld�r. 

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum Ar-Ge altyapısının 
gel�şt�r�lerek gerekl� 
koord�nasyonun 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Radyoakt�f atık yönet�m� �le 
�lg�l� Ulusal Radyoakt�f Atık 
Yönet�m Planını hazırlamak, 
bu alanda her türlü faal�yet� 
yer�ne get�rmek veya yer�ne 
get�r�lmes�n� sağlamak, bu 
�şlemler�n gerçekleşt�r�lmes� 
�ç�n radyoakt�f atık tes�sler� 
kurmak, kurdurmak, 
�şletmek, �şlett�rmek, 
�şletmeden çıkarmak veya 
kapatmak, Hesaplar 
Yönet�m Kurulunun 
yönet�m�ne katılmak.

4 sayılı CBK m. 681/1-e

702 sayılı KHK m. 6/4-d,e702 sayılı KHK kapsamında 
yürütülen faal�yetlere �l�şk�n 
olarak; Türk�ye Cumhur�yet� 
egemenl�k alanı �çer�s�nde 
yapılan faal�yetler 
net�ces�nde ortaya çıkan 
radyoakt�f atıkları bertaraf 
etmek ve tesp�t ed�len 
sah�ps�z radyoakt�f 
maddeler hakkında �lg�l� 
kurum ve kuruluşlarla �ş 
b�rl�ğ� yaparak gerekl� 
tedb�rler� almak veya 
aldırmak.

702 sayılı KHK m. 6/6702 sayılı KHK kapsamında 
yetk�lend�r�len k�ş�ler�n 
görüşler�n� de alarak, 
radyoakt�f atıklar ve 
kullanılmış yakıtların 
yönet�m�ne �l�şk�n ulusal 
radyoakt�f atık pol�t�kasını 
ve stratej�n�n bel�rlenmes�ne 
esas Ulusal Radyoakt�f Atık 
Yönet�m Planı Taslağını 
sonu (0) ve (5) �le b�ten 
yılların sonuna kadar 
hazırlayıp ETKB'ye sunmak.

ETKB, Çevre, Şeh�rc�l�k ve 
İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı, 
AFAD ve NDK'nın da bu 
yükümlülük �le �lg�l� olarak 
görev ve yetk�ler� 
bulunmaktadır.
Kurumun mevcut 
organ�zasyonu ve �nsan 
kaynağı bu yükümlülüğün 
yer�ne get�r�leb�lmes� �ç�n 
yeterl� değ�ld�r.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.
Kurum �nsan kaynağının 
n�cel�k ve n�tel�k olarak 
artırılması.
Radyoakt�f Atık Yönet�m� 
Koord�natörlüğünün 
faal�yete geç�r�lmes�. 

4 sayılı CBK m. 681/1-gGörev alanı �le �lg�l� 
konularda �nsan kaynağı 
yet�şt�r�lmes� ve 
gel�şt�r�lmes�n� sağlamak, bu 
amaçla Kurum tarafından 
bel�rlenecek usul ve esaslar 
çerçeves�nde ödül ve burs 
vermek, Kurum adına ve 
hesabına yabancı ülkelere 
yet�şt�r�lmek üzere 
gönder�lecek �nsan 
kaynağının yapacağı 
çalışmaları planlamak, bu 
amaçla d�ğer kurum ve 
kuruluşlar �le �ş b�rl�ğ� 
yapmak ve �zlemek.

Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı, M�llî Eğ�t�m 
Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK ve 
TÜSEB'�n de bu yükümlülük 
�le �lg�l� olarak görev ve 
yetk�ler� bulunmaktadır.

Bu yükümlülük �ç�n gerekl� 
olan �k�nc�l mevzuat 
düzenlemeler� eks�k veya 
�ht�yacı karşılamada 
yeters�zd�r.

Kurumun odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� 
ve �ş b�rl�ğ�/koord�nasyon 
sağlanması.

Ödül ve burs programlarına 
�l�şk�n �l�şk�n �k�nc�l 
mevzuatın düzenlenerek 
hayata geç�r�lmes�.

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Tablo 3. Mevzuat Anal�z�Tablo 3. Mevzuat Anal�z�



ÜST POLİTİKA BELGELERİNİN ANALİZİ
Üst pol�t�ka belgeler� Cumhurbaşkanlığınca ve yetk� verd�ğ� kurum ve kuruşlarca oluşturulan TENMAK'ın 
faal�yet alanlarına doğrudan yön veren belgelerd�r.  11. Kalkınma Planı ve Orta Vadel� Program başta olmak 
üzere üst pol�t�ka belgeler� anal�z ed�lm�şt�r. Stratej�k Planın üst pol�t�ka belgeler�ne uyumlu ve tutarlı 
olarak hazırlanması amacıyla yapılan anal�zler Tablo 4'te sunulmaktadır.
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On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

2.2.1.1.7. Ar-Ge 
ve Yen�l�k
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

- 351. Yen� teknoloj�k ürünler�n t�car�leşt�r�lmes�ne hız kazandırmaya yönel�k destek 
m�ktarı ve çeş�tl�l�ğ� artırılacak, destekler�n kamu alımları mekan�zmalarıyla 
tamamlayıcılığı sağlanacaktır.
- 351.2. Ar-Ge sonuçlarının t�car�leşt�r�lmes� �ç�n protot�p gel�şt�rme, ölçeklend�rme ve 
teknoloj� doğrulama çalışmalarının yürütüleb�lmes�ne yönel�k teknoloj� uygulama 
merkezler� ve destek mekan�zmaları oluşturulacaktır.
- 351.3. Ar-Ge ve yen�l�k projeler� sonucunda ortaya çıkan ve patent �le korunan 
teknoloj�ler�n l�sanslama veya dev�r yolu �le Türk�ye'de yerleş�k firmalara aktarılması 
sağlanacaktır.
- 351.5. Öncel�kl� sektörlerde �ht�yaç duyulan kr�t�k b�leşenler�n, c�hazların ve 
malzemeler�n �ht�yaç makamı kamu kurumlarının eş finansmanıyla gel�şt�r�lmes� 
sağlanacaktır.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Ÿ Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu 
kurum ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� 
kurularak yaptırılacaktır.

Ÿ Ar-Ge faal�yetler� net�ces�nde gel�şt�r�len fikr� ve sına� ürünler�n t�car�leşmes�ne 
yönel�k faal�yetler yürütülecekt�r.

Ÿ Görev alanı �le �lg�l� konularda Kurum dışında elde ed�len fikr� ve sına� haklar 

- 353. Küresel değer z�nc�r�nde daha yüksek katma değerl� b�r pay elde ed�leb�lmes� 
amacıyla öncül araştırmaların ülkem�zde gerçekleşt�r�lmes� sağlanacaktır.
-353.2.İmalat sanay��nde hızlandırıcı ve ışınım teknoloj�ler�n�n kullanımının artırılması 
amacıyla yurt dışı ve yurt �ç� araştırma merkezler�ndek� çalışmalara katılım 
sağlanacak ve sanay�c�ler�n bu alanda etk�nl�ğ�n�n artırılması desteklenecekt�r.

Ÿ Nükleer tekn�kler gel�şt�r�lecek ve uygulama alanları artırılacaktır.
Ÿ Parçacık hızlandırıcı teknoloj�ler� gel�şt�r�lecekt�r.
Ÿ Radyasyon dedektör teknoloj�ler� ve uygulamaları gel�şt�r�lecekt�r.

Nükleer yakıt ve malzeme teknoloj�ler� �le �lg�l� prosesler gel�şt�r�lecek ve uygulamaya 

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar

Tablo 4. Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z�

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

2.2.1.1.8. Kr�t�k 
Teknoloj�ler
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

-355. Ülkem�zde M�ll� Teknoloj� Hamles�n�n gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k olarak yapay 
zekâ, nesneler�n �nternet�, artırılmış gerçekl�k, büyük ver�, s�ber güvenl�k, enerj� 
depolama, �ler� malzeme, robot�k, m�kro/nano/opto-elektron�k, b�yoteknoloj�, 
kuantum, sensör teknoloj�ler� ve katmanlı �malat teknoloj�ler�ne �l�şk�n gel�ş�m yol 
har�talarının hazırlanması, gerekl� altyapının tes�s ed�lmes�, �ht�yaç duyulan n�tel�kl� 
�nsan kaynağının yet�şt�r�lmes� ve toplumsal yönel�m�n bu alanlara odaklanması 
sağlanacaktır.
-355.1. Kr�t�k teknoloj�lerde �nsan gücü �le özel sektörün teknoloj� gel�şt�rme ve 
adaptasyon yeteneğ�ne �l�şk�n mevcut durum anal�z�n� de kapsayan ve teknoloj�ler�n 
gel�şme potans�yel� �le uzun vadel� arz ve talep d�nam�kler�n� d�kkate alan teknoloj� 
yol har�taları hazırlanacaktır.
Ÿ Ar-Ge faal�yetler� yürütülerek ülkem�z�n nükleer teknoloj� altyapısı ve kapas�tes� 

gel�şt�r�lecekt�r.
Ÿ Yen� Bor ürün ve teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, mevcutların �y�leşt�r�lmes� ve 

kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.
Nad�r Toprak Elementler�n�n zeng�nleşt�r�lmes�, saflaştırılması ve ger� kazanımı �le 
�ler� teknoloj� malzeme üret�m�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

-356. Kr�t�k teknoloj�lerde �nsan gücü kapas�tes� artırılacaktır.
-356.3. Kr�t�k teknoloj� alanlarında yetk�nl�ğ� kanıtlanmış yurt dışı eğ�t�m kurumlarına 
d�ğer alanlara göre farklılaşan destek m�ktarlarıyla l�sansüstü öğrenc� gönder�lmes�ne 
yönel�k burs programları oluşturulacaktır.

İht�yaç duyulan �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�ne yönel�k burs 
programları yürütülecekt�r.

-357. Kr�t�k teknoloj�lerde araştırma altyapısı güçlend�r�lecekt�r
Ÿ TENMAK Enst�tüler� tarafından sunulan tekn�k h�zmetler�n kal�te ve kapas�tes� 

gel�şt�r�lecekt�r.
İht�yaç duyulan laboratuvar ve tes�sler kurulacaktır.

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar

-358. Kr�t�k teknoloj�lerde özel sektörün kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.
-358.1. Kr�t�k teknoloj� alanlarında yen�l�kç� g�r�ş�mc�lere özel Ar-Ge destek programı 
oluşturulacaktır.
-358.2. Büyük ölçekl� firmaların ürün gel�şt�rmeye yönel�k olarak kr�t�k teknoloj� 
alanlarında yapacağı Ar-Ge çalışmalarını ün�vers�te veya kamu araştırma 
kurumlarıyla gerçekleşt�rmes� hal�nde, projen�n g�r�ş�mc�ye yansıyan mal�yet�n�n 
bel�rl� b�r bölümü kamu tarafından karşılanacaktır.
-358.3. Özel sektörün kr�t�k teknoloj�lerde yürüteceğ� ortak Ar-Ge projeler�ne, altyapı 
kullanımına ve �nsan gücü yet�şt�r�lmes�ne yönel�k oluşturduğu �ş b�rl�kler� 
desteklenecekt�r.
-358.4. Kr�t�k teknoloj� alanlarında Ar-Ge ve yen�l�k �ş b�rl�ğ� yapılacak stratej�k ülkeler 
bel�rlenecek, bu ülkeler �le özel sektör-ün�vers�te; özel sektör-özel sektör �ş b�rl�kler�n� 
�çeren �k�l� ve çoklu Ar-Ge ve yen�l�k �ş b�rl�kler� desteklenecekt�r.

Ÿ Görev alanı �le �lg�l� uluslararası kuruluşlar �le �l�şk�ler gel�şt�r�lerek bu kuruluşlar 
�ş b�rl�ğ�nde ülkem�ze sağlanan katma değer� artırmaya yönel�k projeler 
yürütülecek ve/veya desteklenecekt�r.

Ÿ Görev alanına g�ren konularda yurt dışındak� kurum ve kuruluşlar �le 
gel�şt�r�lecek �ş b�rl�kler� kapsamında Ar-Ge faal�yetler� yürütülecek ve/veya 
desteklenecekt�r.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu kurum 
ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� kurularak 
yaptırılacaktır.

Tablo 4. Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z�



ÜST POLİTİKA BELGELERİNİN ANALİZİ
Üst pol�t�ka belgeler� Cumhurbaşkanlığınca ve yetk� verd�ğ� kurum ve kuruşlarca oluşturulan TENMAK'ın 
faal�yet alanlarına doğrudan yön veren belgelerd�r.  11. Kalkınma Planı ve Orta Vadel� Program başta olmak 
üzere üst pol�t�ka belgeler� anal�z ed�lm�şt�r. Stratej�k Planın üst pol�t�ka belgeler�ne uyumlu ve tutarlı 
olarak hazırlanması amacıyla yapılan anal�zler Tablo 4'te sunulmaktadır.
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On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

2.2.1.1.7. Ar-Ge 
ve Yen�l�k
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

- 351. Yen� teknoloj�k ürünler�n t�car�leşt�r�lmes�ne hız kazandırmaya yönel�k destek 
m�ktarı ve çeş�tl�l�ğ� artırılacak, destekler�n kamu alımları mekan�zmalarıyla 
tamamlayıcılığı sağlanacaktır.
- 351.2. Ar-Ge sonuçlarının t�car�leşt�r�lmes� �ç�n protot�p gel�şt�rme, ölçeklend�rme ve 
teknoloj� doğrulama çalışmalarının yürütüleb�lmes�ne yönel�k teknoloj� uygulama 
merkezler� ve destek mekan�zmaları oluşturulacaktır.
- 351.3. Ar-Ge ve yen�l�k projeler� sonucunda ortaya çıkan ve patent �le korunan 
teknoloj�ler�n l�sanslama veya dev�r yolu �le Türk�ye'de yerleş�k firmalara aktarılması 
sağlanacaktır.
- 351.5. Öncel�kl� sektörlerde �ht�yaç duyulan kr�t�k b�leşenler�n, c�hazların ve 
malzemeler�n �ht�yaç makamı kamu kurumlarının eş finansmanıyla gel�şt�r�lmes� 
sağlanacaktır.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Ÿ Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu 
kurum ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� 
kurularak yaptırılacaktır.

Ÿ Ar-Ge faal�yetler� net�ces�nde gel�şt�r�len fikr� ve sına� ürünler�n t�car�leşmes�ne 
yönel�k faal�yetler yürütülecekt�r.

Ÿ Görev alanı �le �lg�l� konularda Kurum dışında elde ed�len fikr� ve sına� haklar 

- 353. Küresel değer z�nc�r�nde daha yüksek katma değerl� b�r pay elde ed�leb�lmes� 
amacıyla öncül araştırmaların ülkem�zde gerçekleşt�r�lmes� sağlanacaktır.
-353.2.İmalat sanay��nde hızlandırıcı ve ışınım teknoloj�ler�n�n kullanımının artırılması 
amacıyla yurt dışı ve yurt �ç� araştırma merkezler�ndek� çalışmalara katılım 
sağlanacak ve sanay�c�ler�n bu alanda etk�nl�ğ�n�n artırılması desteklenecekt�r.

Ÿ Nükleer tekn�kler gel�şt�r�lecek ve uygulama alanları artırılacaktır.
Ÿ Parçacık hızlandırıcı teknoloj�ler� gel�şt�r�lecekt�r.
Ÿ Radyasyon dedektör teknoloj�ler� ve uygulamaları gel�şt�r�lecekt�r.

Nükleer yakıt ve malzeme teknoloj�ler� �le �lg�l� prosesler gel�şt�r�lecek ve uygulamaya 

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar

Tablo 4. Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z�

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

2.2.1.1.8. Kr�t�k 
Teknoloj�ler
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

-355. Ülkem�zde M�ll� Teknoloj� Hamles�n�n gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k olarak yapay 
zekâ, nesneler�n �nternet�, artırılmış gerçekl�k, büyük ver�, s�ber güvenl�k, enerj� 
depolama, �ler� malzeme, robot�k, m�kro/nano/opto-elektron�k, b�yoteknoloj�, 
kuantum, sensör teknoloj�ler� ve katmanlı �malat teknoloj�ler�ne �l�şk�n gel�ş�m yol 
har�talarının hazırlanması, gerekl� altyapının tes�s ed�lmes�, �ht�yaç duyulan n�tel�kl� 
�nsan kaynağının yet�şt�r�lmes� ve toplumsal yönel�m�n bu alanlara odaklanması 
sağlanacaktır.
-355.1. Kr�t�k teknoloj�lerde �nsan gücü �le özel sektörün teknoloj� gel�şt�rme ve 
adaptasyon yeteneğ�ne �l�şk�n mevcut durum anal�z�n� de kapsayan ve teknoloj�ler�n 
gel�şme potans�yel� �le uzun vadel� arz ve talep d�nam�kler�n� d�kkate alan teknoloj� 
yol har�taları hazırlanacaktır.
Ÿ Ar-Ge faal�yetler� yürütülerek ülkem�z�n nükleer teknoloj� altyapısı ve kapas�tes� 

gel�şt�r�lecekt�r.
Ÿ Yen� Bor ürün ve teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, mevcutların �y�leşt�r�lmes� ve 

kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.
Nad�r Toprak Elementler�n�n zeng�nleşt�r�lmes�, saflaştırılması ve ger� kazanımı �le 
�ler� teknoloj� malzeme üret�m�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

-356. Kr�t�k teknoloj�lerde �nsan gücü kapas�tes� artırılacaktır.
-356.3. Kr�t�k teknoloj� alanlarında yetk�nl�ğ� kanıtlanmış yurt dışı eğ�t�m kurumlarına 
d�ğer alanlara göre farklılaşan destek m�ktarlarıyla l�sansüstü öğrenc� gönder�lmes�ne 
yönel�k burs programları oluşturulacaktır.

İht�yaç duyulan �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�ne yönel�k burs 
programları yürütülecekt�r.

-357. Kr�t�k teknoloj�lerde araştırma altyapısı güçlend�r�lecekt�r
Ÿ TENMAK Enst�tüler� tarafından sunulan tekn�k h�zmetler�n kal�te ve kapas�tes� 

gel�şt�r�lecekt�r.
İht�yaç duyulan laboratuvar ve tes�sler kurulacaktır.

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar

-358. Kr�t�k teknoloj�lerde özel sektörün kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.
-358.1. Kr�t�k teknoloj� alanlarında yen�l�kç� g�r�ş�mc�lere özel Ar-Ge destek programı 
oluşturulacaktır.
-358.2. Büyük ölçekl� firmaların ürün gel�şt�rmeye yönel�k olarak kr�t�k teknoloj� 
alanlarında yapacağı Ar-Ge çalışmalarını ün�vers�te veya kamu araştırma 
kurumlarıyla gerçekleşt�rmes� hal�nde, projen�n g�r�ş�mc�ye yansıyan mal�yet�n�n 
bel�rl� b�r bölümü kamu tarafından karşılanacaktır.
-358.3. Özel sektörün kr�t�k teknoloj�lerde yürüteceğ� ortak Ar-Ge projeler�ne, altyapı 
kullanımına ve �nsan gücü yet�şt�r�lmes�ne yönel�k oluşturduğu �ş b�rl�kler� 
desteklenecekt�r.
-358.4. Kr�t�k teknoloj� alanlarında Ar-Ge ve yen�l�k �ş b�rl�ğ� yapılacak stratej�k ülkeler 
bel�rlenecek, bu ülkeler �le özel sektör-ün�vers�te; özel sektör-özel sektör �ş b�rl�kler�n� 
�çeren �k�l� ve çoklu Ar-Ge ve yen�l�k �ş b�rl�kler� desteklenecekt�r.

Ÿ Görev alanı �le �lg�l� uluslararası kuruluşlar �le �l�şk�ler gel�şt�r�lerek bu kuruluşlar 
�ş b�rl�ğ�nde ülkem�ze sağlanan katma değer� artırmaya yönel�k projeler 
yürütülecek ve/veya desteklenecekt�r.

Ÿ Görev alanına g�ren konularda yurt dışındak� kurum ve kuruluşlar �le 
gel�şt�r�lecek �ş b�rl�kler� kapsamında Ar-Ge faal�yetler� yürütülecek ve/veya 
desteklenecekt�r.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu kurum 
ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� kurularak 
yaptırılacaktır.

Tablo 4. Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z�



On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

2.2.1.2.1. K�mya
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

2.2.1.2.2. İlaç ve 
Tıbb� C�haz
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

2.2.3.2. B�l�m, 
Teknoloj� ve 
Yen�l�k
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

-360. K�mya sektöründe; ara g�rd� �thalatı azaltılarak, yüksek katma değerl�, �nsan ve 
çevre sağlığına duyarlı ürünler�n üret�m ve �hracatı artırılacaktır.
-360.2. Nükleer Santraller�n kurulumunda �ht�yaç duyulacak çok yüksek ısıya 
dayanıklı kompoz�t malzemeler� yerl� üret�mden tedar�k edeb�len firmalar 
desteklenecekt�r.
-360.3. Ferrobor, bor N�trür ve bor Karbür üretecek tes�sler�n tamamlanarak faal�yete 
geçmes� sağlanacaktır. Rafine bor ürünler� üret�m m�ktarı, Ar-Ge kapas�tes� ve 
yetk�nl�ğ� güçlend�r�lerek, gel�şt�r�len ürünler�n satış ve pazarlama faal�yetler�n�n 
artırılması sağlanacaktır.
-360.5. Teknoloj�k ürünler�n b�leşenler�nde kullanılan �ler� malzemelere yönel�k �ht�yaç 
öngörüler� bel�rlenecek, bu �ler� malzemeler�n yerl� Ar-Ge ve üret�mler� �ç�n destek 
sağlanacaktır.
Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 

gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Ÿ Yen� Bor ürün ve teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, mevcutların �y�leşt�r�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

Ÿ Nad�r Toprak Elementler�n�n zeng�nleşt�r�lmes�, saflaştırılması ve ger� kazanımı 
�le �ler� teknoloj� malzeme üret�m�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

-364. B�yoteknoloj�k �laçlar g�b� yüksek teknoloj� gerekt�ren alanlar başta olmak 
üzere Ar-Ge, üret�m, n�tel�kl� �nsan kaynağı ve mevzuat konularında ülkem�zde 
gerekl� ekos�stem oluşturulacaktır.
-364.3. K�myasal, b�tk�sel, b�yoloj�k ve radyofarmasöt�k (nükleer) hammaddeler�n 
üret�m�ne yönel�k altyapı gel�şt�r�lecekt�r.
Ÿ Nükleer tekn�kler gel�şt�r�lecek ve uygulama alanları artırılacaktır.
Ÿ Parçacık hızlandırıcı teknoloj�ler� gel�şt�r�lecekt�r.
NÜKEN tarafından sunulan tekn�k h�zmetler�n kal�te ve kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

-442. Ar-Ge personel� sayısı ve n�tel�ğ� artırılacaktır.
-442.6. Araştırma deney�m�ne sah�p n�tel�kl� �nsan kaynağının artırılmasını tem�nen 
kamu destekl� Ar-Ge projeler�nde daha fazla l�sans, yüksek l�sans ve doktora 
burs�yer�n�n yer alması sağlanacaktır.
Ÿ Desteklenen ve yürütülen projeler kapsamında burs�yer ve sürel� personel 

desteğ� ver�lecekt�r. 
-443. Temel b�l�mlerde n�tel�kl� araştırmacı �nsan gücü kapas�tes� ve araştırma 
faal�yetler�, öncel�kl� sektörler ve teknoloj� alanlarındak� �ht�yaçlara yönel�k artırılacak, 
söz konusu alanlara yönel�k özel l�sansüstü burs programları gel�şt�r�lecekt�r.
-443.1. Temel b�l�mlere yönel�k l�sansüstü burs m�ktarı ve faydalanan sayısı 
artırılacaktır.
-443.2. Özel sektör Ar-Ge merkezler�n�n, ün�vers�teler ve araştırma altyapılarıyla 
b�rl�kte yürütecekler� teknoloj� hazırlık sev�yes� 1-3 arasındak� araştırma projeler� 
desteklenecekt�r.
-443.3. Temel ve uygulamalı alanlarda katma değer açısından yüksek etk� yaratması 
muhtemel öncül araştırma projeler� desteklenecekt�r.
-443.4. B�l�m alanlarına yönel�k n�tel�kl� çalışmalar �le öncü ve çığır açıcı araştırmaları 
desteklemek üzere ve özell�kle temel b�l�mler alanında araştırmacı �nsan gücü 
kapas�tes�n�n artırılmasına yönel�k ulusal ve uluslararası eğ�t�m ve araştırma temalı 
b�l�msel etk�nl�kler gerçekleşt�r�lecekt�r.
Ÿ İht�yaç duyulan �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�ne yönel�k burs 

programları yürütülecekt�r.
Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 

gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

2.2.3.6. Enerj�
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

-488. Nükleer Güç Santraller� (NGS) elektr�k enerj�s� üret�m portföyüne dâh�l 
ed�lecek, nükleer enerj�n�n elektr�k enerj�s� üret�m�ndek� payının artırılmasına �l�şk�n 
çalışmalar sürdürülecek ve kurumsal kapas�te güçlend�r�lecekt�r.
-488.3. NGS'lerde teknoloj� transfer� sayes�nde nükleer teknoloj�de dışa bağımlılığı 
azaltacak önlemler alınacaktır.

Ÿ Ar-Ge faal�yetler� yürütülerek ülkem�z�n nükleer teknoloj� altyapısı ve kapas�tes� 
gel�şt�r�lecekt�r.

Ÿ Nükleer yakıt ve malzeme teknoloj�ler� �le �lg�l� prosesler gel�şt�r�lecek ve 
uygulamaya geç�r�lecekt�r.

Yerl� araştırma ve güç reaktörü tasarlanacaktır.

-489. L�ny�t rezervler�m�z�n çevre standartlarına uygun şek�lde elektr�k enerj�s� 
üret�m�nde kullanımı artırılacaktır.
-489.3. Tem�z kömür teknoloj�ler�ne �l�şk�n Ar-Ge projeler� desteklenecekt�r.

Ÿ İht�yaç  duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, 
ürün/teknoloj� gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� 
�çer�kl� projeler desteklenecekt�r.

Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu kurum 
ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� kurularak 
yaptırılacaktır.

-493. Elektr�k şebekeler�n�n ve s�stemler�n�n daha da güçlend�r�lmes� ve esnek hale 
get�r�lmes� sağlanacaktır.
-493.1. Akıllı şebeke uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Ÿ Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu 
kurum ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� 
kurularak yaptırılacaktır.-496. Enerj� altyapısının �şlet�lmes�ne etk�n ve güvenl� 
b�r şek�lde devam ed�lecekt�r.

-496.2. Enerj� KİT'ler�nde kullanılması amacıyla M�ll� Akıllı Şebeke Yönet�m S�stem� 
(M�ll� SCADA) gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapılacaktır.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Ÿ Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu 
kurum ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� 
kurularak yaptırılacaktır.

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar
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On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

2.2.1.2.1. K�mya
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

2.2.1.2.2. İlaç ve 
Tıbb� C�haz
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

2.2.3.2. B�l�m, 
Teknoloj� ve 
Yen�l�k
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

-360. K�mya sektöründe; ara g�rd� �thalatı azaltılarak, yüksek katma değerl�, �nsan ve 
çevre sağlığına duyarlı ürünler�n üret�m ve �hracatı artırılacaktır.
-360.2. Nükleer Santraller�n kurulumunda �ht�yaç duyulacak çok yüksek ısıya 
dayanıklı kompoz�t malzemeler� yerl� üret�mden tedar�k edeb�len firmalar 
desteklenecekt�r.
-360.3. Ferrobor, bor N�trür ve bor Karbür üretecek tes�sler�n tamamlanarak faal�yete 
geçmes� sağlanacaktır. Rafine bor ürünler� üret�m m�ktarı, Ar-Ge kapas�tes� ve 
yetk�nl�ğ� güçlend�r�lerek, gel�şt�r�len ürünler�n satış ve pazarlama faal�yetler�n�n 
artırılması sağlanacaktır.
-360.5. Teknoloj�k ürünler�n b�leşenler�nde kullanılan �ler� malzemelere yönel�k �ht�yaç 
öngörüler� bel�rlenecek, bu �ler� malzemeler�n yerl� Ar-Ge ve üret�mler� �ç�n destek 
sağlanacaktır.
Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 

gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Ÿ Yen� Bor ürün ve teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, mevcutların �y�leşt�r�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

Ÿ Nad�r Toprak Elementler�n�n zeng�nleşt�r�lmes�, saflaştırılması ve ger� kazanımı 
�le �ler� teknoloj� malzeme üret�m�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

-364. B�yoteknoloj�k �laçlar g�b� yüksek teknoloj� gerekt�ren alanlar başta olmak 
üzere Ar-Ge, üret�m, n�tel�kl� �nsan kaynağı ve mevzuat konularında ülkem�zde 
gerekl� ekos�stem oluşturulacaktır.
-364.3. K�myasal, b�tk�sel, b�yoloj�k ve radyofarmasöt�k (nükleer) hammaddeler�n 
üret�m�ne yönel�k altyapı gel�şt�r�lecekt�r.
Ÿ Nükleer tekn�kler gel�şt�r�lecek ve uygulama alanları artırılacaktır.
Ÿ Parçacık hızlandırıcı teknoloj�ler� gel�şt�r�lecekt�r.
NÜKEN tarafından sunulan tekn�k h�zmetler�n kal�te ve kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

-442. Ar-Ge personel� sayısı ve n�tel�ğ� artırılacaktır.
-442.6. Araştırma deney�m�ne sah�p n�tel�kl� �nsan kaynağının artırılmasını tem�nen 
kamu destekl� Ar-Ge projeler�nde daha fazla l�sans, yüksek l�sans ve doktora 
burs�yer�n�n yer alması sağlanacaktır.
Ÿ Desteklenen ve yürütülen projeler kapsamında burs�yer ve sürel� personel 

desteğ� ver�lecekt�r. 
-443. Temel b�l�mlerde n�tel�kl� araştırmacı �nsan gücü kapas�tes� ve araştırma 
faal�yetler�, öncel�kl� sektörler ve teknoloj� alanlarındak� �ht�yaçlara yönel�k artırılacak, 
söz konusu alanlara yönel�k özel l�sansüstü burs programları gel�şt�r�lecekt�r.
-443.1. Temel b�l�mlere yönel�k l�sansüstü burs m�ktarı ve faydalanan sayısı 
artırılacaktır.
-443.2. Özel sektör Ar-Ge merkezler�n�n, ün�vers�teler ve araştırma altyapılarıyla 
b�rl�kte yürütecekler� teknoloj� hazırlık sev�yes� 1-3 arasındak� araştırma projeler� 
desteklenecekt�r.
-443.3. Temel ve uygulamalı alanlarda katma değer açısından yüksek etk� yaratması 
muhtemel öncül araştırma projeler� desteklenecekt�r.
-443.4. B�l�m alanlarına yönel�k n�tel�kl� çalışmalar �le öncü ve çığır açıcı araştırmaları 
desteklemek üzere ve özell�kle temel b�l�mler alanında araştırmacı �nsan gücü 
kapas�tes�n�n artırılmasına yönel�k ulusal ve uluslararası eğ�t�m ve araştırma temalı 
b�l�msel etk�nl�kler gerçekleşt�r�lecekt�r.
Ÿ İht�yaç duyulan �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes�ne yönel�k burs 

programları yürütülecekt�r.
Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 

gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı
(2019-2023)

2.2.3.6. Enerj�
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

-488. Nükleer Güç Santraller� (NGS) elektr�k enerj�s� üret�m portföyüne dâh�l 
ed�lecek, nükleer enerj�n�n elektr�k enerj�s� üret�m�ndek� payının artırılmasına �l�şk�n 
çalışmalar sürdürülecek ve kurumsal kapas�te güçlend�r�lecekt�r.
-488.3. NGS'lerde teknoloj� transfer� sayes�nde nükleer teknoloj�de dışa bağımlılığı 
azaltacak önlemler alınacaktır.

Ÿ Ar-Ge faal�yetler� yürütülerek ülkem�z�n nükleer teknoloj� altyapısı ve kapas�tes� 
gel�şt�r�lecekt�r.

Ÿ Nükleer yakıt ve malzeme teknoloj�ler� �le �lg�l� prosesler gel�şt�r�lecek ve 
uygulamaya geç�r�lecekt�r.

Yerl� araştırma ve güç reaktörü tasarlanacaktır.

-489. L�ny�t rezervler�m�z�n çevre standartlarına uygun şek�lde elektr�k enerj�s� 
üret�m�nde kullanımı artırılacaktır.
-489.3. Tem�z kömür teknoloj�ler�ne �l�şk�n Ar-Ge projeler� desteklenecekt�r.

Ÿ İht�yaç  duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, 
ürün/teknoloj� gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� 
�çer�kl� projeler desteklenecekt�r.

Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu kurum 
ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� kurularak 
yaptırılacaktır.

-493. Elektr�k şebekeler�n�n ve s�stemler�n�n daha da güçlend�r�lmes� ve esnek hale 
get�r�lmes� sağlanacaktır.
-493.1. Akıllı şebeke uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Ÿ Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu 
kurum ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� 
kurularak yaptırılacaktır.-496. Enerj� altyapısının �şlet�lmes�ne etk�n ve güvenl� 
b�r şek�lde devam ed�lecekt�r.

-496.2. Enerj� KİT'ler�nde kullanılması amacıyla M�ll� Akıllı Şebeke Yönet�m S�stem� 
(M�ll� SCADA) gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapılacaktır.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Ÿ Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu 
kurum ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� 
kurularak yaptırılacaktır.

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar
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Orta Vadel� 
Program 
2022-2024

Ulusal 
Radyasyon Ac�l 
Durum Planı

Makroekonom�k 
Hedefler Ve 
Pol�t�kalar
1. Büyüme
-Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

-8. Çığır açıcı teknoloj�lere yönel�k yen� Ar-Ge projeler� başlatılacak, kuantum, yapay 
zekâ, b�yo-teknoloj�, genet�k, yen� nes�l nükleer enerj� g�b� alanlarda öncül 
araştırmalar desteklenecekt�r.

Ÿ Nükleer tekn�kler gel�şt�r�lecek ve uygulama alanları artırılacaktır.
Ÿ Parçacık hızlandırıcı teknoloj�ler� gel�şt�r�lecekt�r.
Ÿ Radyasyon detektör teknoloj�ler� ve uygulamaları gel�şt�r�lecekt�r.
Ÿ Nükleer yakıt ve malzeme teknoloj�ler� �le �lg�l� prosesler gel�şt�r�lecek ve 

uygulamaya geç�r�lecekt�r.
Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 

gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu kurum 
ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� kurularak 
yaptırılacaktır.

Ac�l durum planı kapsamında yurt �ç�nde veya yurt dışında meydana geleb�lecek b�r 
radyasyon ac�l durumu �ç�n ulusal sev�yede ve �l sev�yes�nde yapılacak planlama, 
gerçekleşt�r�lecek müdahale ve uluslararası �l�şk�ler�n yürütülmes� süreçler� 
yürütülecekt�r.

Nükleer ve radyoloj�k ac�l durum müdahale kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

Ulusal Afet Müdahale Planı kapsamında görev alanı �lg�l� hususlarda;
Dekontam�nasyon yapmak, müdahale ek�pler�n� ve ek�pmanlarını hazır tutmak, KBRN 
olaylarında arama ve kurtarma faal�yetler�n� yürütmek, KBRN olaylarına �l�şk�n tesp�t ve 
teşh�s yapmak, afet durumunda ortaya çıkan KBRN k�rl�l�ğ�n� �zlemek, oluşab�lecek 
r�skler� ve çevreye vereceğ� zararların boyutunu bel�rlemek ve gereken önlemler�n 
alınmasını sağlamak, meydana geleb�lecek �k�nc�l afet durumlarına yönel�k gereken 
tedb�rler� almak, tehl�kel� maddeler neden�yle oluşab�lecek r�skler� bertaraf etmek 
üzere �lg�l�lere destek olmak görevler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde destek çözüm ortağı 
olarak yer alınacaktır.

Nükleer ve radyoloj�k ac�l durum müdahale kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar

Ulusal Afet 
Müdahale Planı 

3.1.1 Operasyon 
Serv�s� Ac�l 
Durum Alt 
Serv�s�n�n 
H�zmet Grupları
KBRN H�zmet 
Grubu

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı

2.2.3.7. 
Madenc�l�k
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler 

-498. Enerj�de dışa bağımlılığın ve car� açığın azaltılmasını tem�nen, yerl� kaynakların 
daha fazla kullanılması amacıyla, başta l�ny�t olmak üzere, jeotermal ve kaya gazı 
g�b� yüksek potans�yel� bulunan yerl� kaynaklara yönel�k arama, üret�m ve Ar-Ge 
faal�yetler� artırılacaktır.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu kurum 
ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� kurularak 
yaptırılacaktır.

-502. Madenc�l�kte katma değer�n artırılması amacıyla, madenc�l�k ürünler�n�n yurt 
�ç�nde �şlenmes�ne ve uç ürün gel�şt�r�lmes�ne öncel�k ver�lecek, madenc�l�kte 
kullanılan mak�ne ve ek�pmanların yerl� üret�m� desteklenecekt�r.
-502.2. Ekonom�k potans�yel� yüksek madenler �le d�ğer kr�t�k hammaddeler�n üret�m 
altyapısı oluşturulacaktır.
-502.3. Enerj� ve madenc�l�k mak�ne ve ek�pmanlarında yerl� üret�m�n gel�şt�r�lmes� 
sağlanacaktır.

Ÿ Nad�r Toprak Elementler�n�n zeng�nleşt�r�lmes�, saflaştırılması ve ger� kazanımı 
�le �ler� teknoloj� malzeme üret�m�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

Ÿ Yen� Bor ürün ve teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes� ve mevcutların �y�leşt�r�lmes�ne 
yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu kurum 
ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� kurularak 
yaptırılacaktır.

-503. Enerj� sektörü �le sanay�n�n hammadde �ht�yacını karşılamak üzere yurt �ç� ve 
yurt dışındak� arama çalışmaları artırılacak; nad�r toprak elementler�, bor ve d�ğer 
ekonom�k potans�yel� yüksek madenler�n aranmasına öncel�k ver�lecekt�r.
-503.3. Ülkeler ve ülke grupları tarafından bel�rlenen kr�t�k hammaddeler�n ve nad�r 
toprak elementler�n�n aranması ve araştırılmasına yönel�k projeler gel�şt�r�lecekt�r.

Ÿ Yen� bor ürün ve teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, mevcutların �y�leşt�r�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönel�k Ar-Ge projeler� gel�şt�r�lecek, 
yürütülecek ve desteklenecekt�r.

Nad�r toprak elementler�n�n zeng�nleşt�r�lmes�, saflaştırılması ve ger� kazanımı �le �ler� 
teknoloj� malzeme üret�m�ne yönel�k Ar-Ge projeler� gel�şt�r�lecek, yürütülecek ve 
desteklenecekt�r.

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı

2.2.3.10. 
Gümrük 
H�zmetler�
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler -529.1

-529. Gümrük kontroller�nde ve kaçakçılıkla mücadelede etk�nl�k artırılacaktır.
-529.1. Eşya, taşıt ve yolcu kontroller�nde �ler� teknoloj�ye sah�p s�stemler ve 
uygulamalar bütçe �mkânları çerçeves�nde yaygınlaştırılacaktır.

Ÿ Nükleer tekn�kler gel�şt�r�lecek ve uygulama alanları artırılacaktır.
Ÿ Radyasyon dedektör teknoloj�ler� ve uygulamaları gel�şt�r�lecekt�r.
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Orta Vadel� 
Program 
2022-2024

Ulusal 
Radyasyon Ac�l 
Durum Planı

Makroekonom�k 
Hedefler Ve 
Pol�t�kalar
1. Büyüme
-Pol�t�ka ve 
Tedb�rler

-8. Çığır açıcı teknoloj�lere yönel�k yen� Ar-Ge projeler� başlatılacak, kuantum, yapay 
zekâ, b�yo-teknoloj�, genet�k, yen� nes�l nükleer enerj� g�b� alanlarda öncül 
araştırmalar desteklenecekt�r.

Ÿ Nükleer tekn�kler gel�şt�r�lecek ve uygulama alanları artırılacaktır.
Ÿ Parçacık hızlandırıcı teknoloj�ler� gel�şt�r�lecekt�r.
Ÿ Radyasyon detektör teknoloj�ler� ve uygulamaları gel�şt�r�lecekt�r.
Ÿ Nükleer yakıt ve malzeme teknoloj�ler� �le �lg�l� prosesler gel�şt�r�lecek ve 

uygulamaya geç�r�lecekt�r.
Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 

gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu kurum 
ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� kurularak 
yaptırılacaktır.

Ac�l durum planı kapsamında yurt �ç�nde veya yurt dışında meydana geleb�lecek b�r 
radyasyon ac�l durumu �ç�n ulusal sev�yede ve �l sev�yes�nde yapılacak planlama, 
gerçekleşt�r�lecek müdahale ve uluslararası �l�şk�ler�n yürütülmes� süreçler� 
yürütülecekt�r.

Nükleer ve radyoloj�k ac�l durum müdahale kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

Ulusal Afet Müdahale Planı kapsamında görev alanı �lg�l� hususlarda;
Dekontam�nasyon yapmak, müdahale ek�pler�n� ve ek�pmanlarını hazır tutmak, KBRN 
olaylarında arama ve kurtarma faal�yetler�n� yürütmek, KBRN olaylarına �l�şk�n tesp�t ve 
teşh�s yapmak, afet durumunda ortaya çıkan KBRN k�rl�l�ğ�n� �zlemek, oluşab�lecek 
r�skler� ve çevreye vereceğ� zararların boyutunu bel�rlemek ve gereken önlemler�n 
alınmasını sağlamak, meydana geleb�lecek �k�nc�l afet durumlarına yönel�k gereken 
tedb�rler� almak, tehl�kel� maddeler neden�yle oluşab�lecek r�skler� bertaraf etmek 
üzere �lg�l�lere destek olmak görevler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde destek çözüm ortağı 
olarak yer alınacaktır.

Nükleer ve radyoloj�k ac�l durum müdahale kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar

Ulusal Afet 
Müdahale Planı 

3.1.1 Operasyon 
Serv�s� Ac�l 
Durum Alt 
Serv�s�n�n 
H�zmet Grupları
KBRN H�zmet 
Grubu

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı

2.2.3.7. 
Madenc�l�k
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler 

-498. Enerj�de dışa bağımlılığın ve car� açığın azaltılmasını tem�nen, yerl� kaynakların 
daha fazla kullanılması amacıyla, başta l�ny�t olmak üzere, jeotermal ve kaya gazı 
g�b� yüksek potans�yel� bulunan yerl� kaynaklara yönel�k arama, üret�m ve Ar-Ge 
faal�yetler� artırılacaktır.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu kurum 
ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� kurularak 
yaptırılacaktır.

-502. Madenc�l�kte katma değer�n artırılması amacıyla, madenc�l�k ürünler�n�n yurt 
�ç�nde �şlenmes�ne ve uç ürün gel�şt�r�lmes�ne öncel�k ver�lecek, madenc�l�kte 
kullanılan mak�ne ve ek�pmanların yerl� üret�m� desteklenecekt�r.
-502.2. Ekonom�k potans�yel� yüksek madenler �le d�ğer kr�t�k hammaddeler�n üret�m 
altyapısı oluşturulacaktır.
-502.3. Enerj� ve madenc�l�k mak�ne ve ek�pmanlarında yerl� üret�m�n gel�şt�r�lmes� 
sağlanacaktır.

Ÿ Nad�r Toprak Elementler�n�n zeng�nleşt�r�lmes�, saflaştırılması ve ger� kazanımı 
�le �ler� teknoloj� malzeme üret�m�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

Ÿ Yen� Bor ürün ve teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes� ve mevcutların �y�leşt�r�lmes�ne 
yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

Ÿ İht�yaç duyulan proje destek programları oluşturularak araştırma, ürün/teknoloj� 
gel�şt�rme, üret�me ve t�car� değere dönüştürme ve benzer� �çer�kl� projeler 
desteklenecekt�r.

Görev alanına g�ren konularda �ht�yaç duyulan kr�t�k Ar-Ge faal�yetler�, kamu kurum 
ve kuruluşları, ün�vers�teler ve/veya özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� kurularak 
yaptırılacaktır.

-503. Enerj� sektörü �le sanay�n�n hammadde �ht�yacını karşılamak üzere yurt �ç� ve 
yurt dışındak� arama çalışmaları artırılacak; nad�r toprak elementler�, bor ve d�ğer 
ekonom�k potans�yel� yüksek madenler�n aranmasına öncel�k ver�lecekt�r.
-503.3. Ülkeler ve ülke grupları tarafından bel�rlenen kr�t�k hammaddeler�n ve nad�r 
toprak elementler�n�n aranması ve araştırılmasına yönel�k projeler gel�şt�r�lecekt�r.

Ÿ Yen� bor ürün ve teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, mevcutların �y�leşt�r�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına yönel�k Ar-Ge projeler� gel�şt�r�lecek, 
yürütülecek ve desteklenecekt�r.

Nad�r toprak elementler�n�n zeng�nleşt�r�lmes�, saflaştırılması ve ger� kazanımı �le �ler� 
teknoloj� malzeme üret�m�ne yönel�k Ar-Ge projeler� gel�şt�r�lecek, yürütülecek ve 
desteklenecekt�r.

Üst Pol�t�ka
Belges�

İlg�l�
Bölüm/Referans

Ver�len Görev/İht�yaçlar

On B�r�nc� 
Kalkınma Planı

2.2.3.10. 
Gümrük 
H�zmetler�
-b. Pol�t�ka ve 
Tedb�rler -529.1

-529. Gümrük kontroller�nde ve kaçakçılıkla mücadelede etk�nl�k artırılacaktır.
-529.1. Eşya, taşıt ve yolcu kontroller�nde �ler� teknoloj�ye sah�p s�stemler ve 
uygulamalar bütçe �mkânları çerçeves�nde yaygınlaştırılacaktır.

Ÿ Nükleer tekn�kler gel�şt�r�lecek ve uygulama alanları artırılacaktır.
Ÿ Radyasyon dedektör teknoloj�ler� ve uygulamaları gel�şt�r�lecekt�r.
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Tablo 5. Program-Alt Program Anal�z�

Program Alt Program Tesp�tler İht�yaçlar

Ÿ Radyasyon ve hızlandırıcı 
teknoloj�ler�ne yönel�k araştırma ve 
gel�şt�rme faal�yetler�ne yönel�k 
olarak, temel parçacık fiz�ğ� ve 
nükleer fiz�k deneyler� olmak üzere 
malzeme b�l�m�, k�mya, b�yoloj�, 
endüstr�, jeoloj�, elektron�k, tıp, 
nükleer atıkların tem�zlenmes�ne 
kadar yaygın kullanım alanı bulunan 
hızlandırıcılar, yen� uygulama 
alanlarının ortaya çıkmasıyla 
günümüz kr�t�k teknoloj�ler� 
arasındak� yer�n� almıştır. Araştırma 
ve gel�şt�rme faal�yetler� arasında 
yer alan ve sağlık sektöründe 
kullanılmakta olan proton 
hızlandırıcısında üret�leb�len 
radyo�zotop ve 
radyofarmasöt�kler�n TENMAK-
PHT'de üret�lmes�, dışa bağımlılığı 
azaltarak ürün çeş�tl�l�ğ�n� arttırmak, 
radyofarmasöt�k Ar-Ge's� yapmak, 
proton demet�ne dayalı Ar-Ge 
çalışmaları �le uygulamaların 
yapıldığı ulusal düzeyde Ar-Ge 
altyapısının b�r parçası olmak 
ülkem�z açısından oldukça önem 
taşımaktadır. Bunun yanı sıra 
nükleer ve radyoakt�f maddeler�n 
yasa dışı t�caret�nde gel�şm�ş 
tarama teknoloj�ler� de hızlandırıcı 
s�stemler�ne dayanmaktadır. Bu 
nedenle proton, elektron ve ağır 
�yonların hızlandırılmasında 
kullanılan hızlandırıcı teknoloj�ler�n� 
gel�şt�rmek, yerl� �mkanlarla tasarım 
ve yapımı �le hızlandırıcı tes�sler�n�n 
ülkem�zde kurulması son derece 
öneml�d�r.

Enerj� 
Kaynakları İle 
Ürün ve 
Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve 
Gel�şt�rme

Ÿ Ürün ve teknoloj� araştırma 
gel�şt�rme çalışmalarının �nsan 
kaynağı ve d�ğer kaynaklardan 
opt�mal yararlanılması amacıyla 
faal�yetler�n �şb�rl�kler� çerçeves�nde 
yürütmek,

Ÿ Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları başta 
olmak üzere tüm enerj� 
kaynaklarından tem�z enerj� 
üret�m�ne yönel�k süreçlerdek� ürün 
ve teknoloj�ler �le enerj� ver�ml�l�ğ� 
alanlarında araştırma, gel�şt�rme 
faal�yetler� yürütmek, enerj� 
kaynaklarının üret�m�, �let�m�, 
dağıtımı ve tüket�m� süreçler�ndek� 
ürün ve teknoloj�lere �l�şk�n 
çalışmaları yürütmek,

Ÿ Nükleer atıkların taşınması ve 
depolanması g�b� konularda 
olab�ld�ğ�nce dışarıya bağımlılığın 
azaltılması; reaktör tasarımına 
hâk�m olab�lmek ve reaktör 
b�leşenler�n�n yurt �ç�nde 
gel�şt�r�lm�ş teknoloj�yle �mâl 
ed�leb�lmes�; �malât teknoloj�s�ne 
ulusal ölçekte yüksek oranda hâk�m 
olunab�lecek, konvans�yonel 
nükleer reaktör kavramından çok 
farklı, güvenl�ğ� çok yüksek, ama 
mal�yet� düşük IV. nes�l yen�l�kç� b�r 
nükleer reaktör teknoloj�s�ne 
geç�lmes�; kurulması planlanan yerl� 
ve m�ll� reaktörün en az 60 yıl enerj� 
üretmes�ne �mkân verecek IV. nes�l 
reaktörler olarak adlandırılan yen� 
nes�l nükleer reaktörlere �l�şk�n 
çalışmalar, güvenl�k, �şletme 
ekonom�s� ve uygulama 
esnekl�ğ�nde �y�leşt�rmeler� 
sağlanmak,

Ÿ Tem�z enerj� Ar-Ge ve yen�l�k 
ekos�stem�n�n gel�ş�m�ne katkıda 
bulunmak �ç�n gerekl� 
laboratuvarlar ve Ar-Ge merkezler� 
�le uygulamalı ve s�mülasyon 
tabanlı test merkezler�n� kurmak, 
�şletmek veya �şlett�rmek 
kapsamında anal�z ve fiz�b�l�te 
çalışmaları yapmak,

Ÿ Enerj� alanında �ht�yaç duyulan 
konularda, Ar-Ge projeler� �le d�ğer 
b�l�msel ve tekn�k çalışmaları 
�şb�rl�ğ� hal�nde yapmak ve/veya 
desteklemek ve bu amaçla d�ğer 
kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� 
yapmak ve �zlemek.

Enerj� Arz 
Güvenl�ğ�, 
Ver�ml�l�ğ� ve 
Enerj� P�yasası

Performans esaslı program bütçe s�stem� kapsamında TENMAK sorumluluğunda bulunan program ve alt 
programlar anal�z ed�lm�şt�r. Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Enerj� Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası, Tab� Kaynaklar �le 
Yönet�m ve Destek Programı �ncelenerek elde ed�len bulgular Tablo 5'te özetlenmekted�r.

PROGRAM-ALT PROGRAM ANALİZİ

Tablo 5. Program-Alt Program Anal�z�

Enerj� Arz 
Güvenl�ğ�, 
Ver�ml�l�ğ� ve 
Enerj� P�yasası

28 Mart 2020 tar�hl� 57 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le 
ver�len görevler kapsamında alt 
program hedefler�n�n gerçekleşmes�ne 
yönel�k, 
Ÿ Enerj� kaynakları ürün ve 

teknoloj�ler�n�n desteklenmes�
Ÿ Enerj� kaynaklarına yönel�k eğ�t�m 

ve yayın faal�yetler�n�n yürütülmes�
Ÿ Enerj� kaynaklarına yönel�k 

araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler� 
�le enerj� ürün ve teknoloj�ler� 
gel�şt�rme ve �zleme faal�yetler�n�n 
yapılması, radyasyon ölçme ve 
�zleme c�hazlarının, yerl� kaynaklar 
�le üret�lerek kullanıma sunulması

Ÿ Enerj� ve enerj� teknoloj�ler� 
pol�t�kalarının tak�b� ve 
raporlanması, Ulusal ve uluslararası 
enerj� pol�t�kalarının ve kurum 
görev alanı �le �lg�l� teknoloj�lere 
�l�şk�n pol�t�kaların �zlenerek bu 
alanda ülkem�z�n rekabet gücünü 
artıracak ve sürekl� kılacak 
pol�t�kaların oluşturulmasına 
yönel�k çalışmaların yürütülmes�

Ÿ Tem�z enerj� �le �lg�l� ürün ve 
teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes� ve 
�zleme faal�yetler�n�n yürütülmes�

Enerj� 
Kaynakları İle 
Ürün ve 
Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve 
Gel�şt�rme

Ÿ Enerj�, nükleer, �yonlaştırıcı 
radyasyon, parçacık hızlandırıcıları 
ve maden teknoloj�ler� �le �lg�l� 
�novasyon �ht�yacını karşılamak, 
araştırmacılara b�l�msel ortam 
tem�n etmek, yen� ürünler�n 
üret�m�n� ve var olanların 
gel�şt�r�lmes�n� sağlamak, kamu ve 
özel hukuk k�ş�ler� �le �şb�rl�ğ� 
yaparak b�l�msel araştırmalara 
katkıda bulunmak

Ÿ Ar-Ge faal�yetler�n� yapmak, 
yaptırmak, özend�rmek, 
desteklemek, koord�ne etmek, 
�zlemek ve bu amaçla program ve 
projeler gel�şt�rmek, bu konularda 
araştırma, gel�şt�rme, yen�l�k, 
tasarım, teknoloj� ed�nme, üret�m, 
test ve yerl�leşt�rme faal�yetler�ne 
katılımı teşv�k etmek, araştırma, 
gel�şt�rme ve yen�l�k faal�yetler� 
sonucu elde edecekler� çıktıların 
t�car� değere dönüştürülmes�n� 
desteklemek, sonuçların 
t�car�leşt�r�lmes� �ç�n protot�p 
gel�şt�rme, ölçeklend�rme ve 
teknoloj� doğrulama çalışmalarının 
yürütüleb�lmes�ne yönel�k teknoloj� 
uygulama merkezler�n�n 
kurulmasını ve destek 
mekan�zmalarını oluşturmak

Program Alt Program Tesp�tler İht�yaçlar

22 Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu2022-2026 Stratej�k Planı 23



Tablo 5. Program-Alt Program Anal�z�

Program Alt Program Tesp�tler İht�yaçlar

Ÿ Radyasyon ve hızlandırıcı 
teknoloj�ler�ne yönel�k araştırma ve 
gel�şt�rme faal�yetler�ne yönel�k 
olarak, temel parçacık fiz�ğ� ve 
nükleer fiz�k deneyler� olmak üzere 
malzeme b�l�m�, k�mya, b�yoloj�, 
endüstr�, jeoloj�, elektron�k, tıp, 
nükleer atıkların tem�zlenmes�ne 
kadar yaygın kullanım alanı bulunan 
hızlandırıcılar, yen� uygulama 
alanlarının ortaya çıkmasıyla 
günümüz kr�t�k teknoloj�ler� 
arasındak� yer�n� almıştır. Araştırma 
ve gel�şt�rme faal�yetler� arasında 
yer alan ve sağlık sektöründe 
kullanılmakta olan proton 
hızlandırıcısında üret�leb�len 
radyo�zotop ve 
radyofarmasöt�kler�n TENMAK-
PHT'de üret�lmes�, dışa bağımlılığı 
azaltarak ürün çeş�tl�l�ğ�n� arttırmak, 
radyofarmasöt�k Ar-Ge's� yapmak, 
proton demet�ne dayalı Ar-Ge 
çalışmaları �le uygulamaların 
yapıldığı ulusal düzeyde Ar-Ge 
altyapısının b�r parçası olmak 
ülkem�z açısından oldukça önem 
taşımaktadır. Bunun yanı sıra 
nükleer ve radyoakt�f maddeler�n 
yasa dışı t�caret�nde gel�şm�ş 
tarama teknoloj�ler� de hızlandırıcı 
s�stemler�ne dayanmaktadır. Bu 
nedenle proton, elektron ve ağır 
�yonların hızlandırılmasında 
kullanılan hızlandırıcı teknoloj�ler�n� 
gel�şt�rmek, yerl� �mkanlarla tasarım 
ve yapımı �le hızlandırıcı tes�sler�n�n 
ülkem�zde kurulması son derece 
öneml�d�r.

Enerj� 
Kaynakları İle 
Ürün ve 
Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve 
Gel�şt�rme

Ÿ Ürün ve teknoloj� araştırma 
gel�şt�rme çalışmalarının �nsan 
kaynağı ve d�ğer kaynaklardan 
opt�mal yararlanılması amacıyla 
faal�yetler�n �şb�rl�kler� çerçeves�nde 
yürütmek,

Ÿ Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları başta 
olmak üzere tüm enerj� 
kaynaklarından tem�z enerj� 
üret�m�ne yönel�k süreçlerdek� ürün 
ve teknoloj�ler �le enerj� ver�ml�l�ğ� 
alanlarında araştırma, gel�şt�rme 
faal�yetler� yürütmek, enerj� 
kaynaklarının üret�m�, �let�m�, 
dağıtımı ve tüket�m� süreçler�ndek� 
ürün ve teknoloj�lere �l�şk�n 
çalışmaları yürütmek,

Ÿ Nükleer atıkların taşınması ve 
depolanması g�b� konularda 
olab�ld�ğ�nce dışarıya bağımlılığın 
azaltılması; reaktör tasarımına 
hâk�m olab�lmek ve reaktör 
b�leşenler�n�n yurt �ç�nde 
gel�şt�r�lm�ş teknoloj�yle �mâl 
ed�leb�lmes�; �malât teknoloj�s�ne 
ulusal ölçekte yüksek oranda hâk�m 
olunab�lecek, konvans�yonel 
nükleer reaktör kavramından çok 
farklı, güvenl�ğ� çok yüksek, ama 
mal�yet� düşük IV. nes�l yen�l�kç� b�r 
nükleer reaktör teknoloj�s�ne 
geç�lmes�; kurulması planlanan yerl� 
ve m�ll� reaktörün en az 60 yıl enerj� 
üretmes�ne �mkân verecek IV. nes�l 
reaktörler olarak adlandırılan yen� 
nes�l nükleer reaktörlere �l�şk�n 
çalışmalar, güvenl�k, �şletme 
ekonom�s� ve uygulama 
esnekl�ğ�nde �y�leşt�rmeler� 
sağlanmak,

Ÿ Tem�z enerj� Ar-Ge ve yen�l�k 
ekos�stem�n�n gel�ş�m�ne katkıda 
bulunmak �ç�n gerekl� 
laboratuvarlar ve Ar-Ge merkezler� 
�le uygulamalı ve s�mülasyon 
tabanlı test merkezler�n� kurmak, 
�şletmek veya �şlett�rmek 
kapsamında anal�z ve fiz�b�l�te 
çalışmaları yapmak,

Ÿ Enerj� alanında �ht�yaç duyulan 
konularda, Ar-Ge projeler� �le d�ğer 
b�l�msel ve tekn�k çalışmaları 
�şb�rl�ğ� hal�nde yapmak ve/veya 
desteklemek ve bu amaçla d�ğer 
kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� 
yapmak ve �zlemek.

Enerj� Arz 
Güvenl�ğ�, 
Ver�ml�l�ğ� ve 
Enerj� P�yasası

Performans esaslı program bütçe s�stem� kapsamında TENMAK sorumluluğunda bulunan program ve alt 
programlar anal�z ed�lm�şt�r. Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Enerj� Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası, Tab� Kaynaklar �le 
Yönet�m ve Destek Programı �ncelenerek elde ed�len bulgular Tablo 5'te özetlenmekted�r.

PROGRAM-ALT PROGRAM ANALİZİ

Tablo 5. Program-Alt Program Anal�z�

Enerj� Arz 
Güvenl�ğ�, 
Ver�ml�l�ğ� ve 
Enerj� P�yasası

28 Mart 2020 tar�hl� 57 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le 
ver�len görevler kapsamında alt 
program hedefler�n�n gerçekleşmes�ne 
yönel�k, 
Ÿ Enerj� kaynakları ürün ve 

teknoloj�ler�n�n desteklenmes�
Ÿ Enerj� kaynaklarına yönel�k eğ�t�m 

ve yayın faal�yetler�n�n yürütülmes�
Ÿ Enerj� kaynaklarına yönel�k 

araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler� 
�le enerj� ürün ve teknoloj�ler� 
gel�şt�rme ve �zleme faal�yetler�n�n 
yapılması, radyasyon ölçme ve 
�zleme c�hazlarının, yerl� kaynaklar 
�le üret�lerek kullanıma sunulması

Ÿ Enerj� ve enerj� teknoloj�ler� 
pol�t�kalarının tak�b� ve 
raporlanması, Ulusal ve uluslararası 
enerj� pol�t�kalarının ve kurum 
görev alanı �le �lg�l� teknoloj�lere 
�l�şk�n pol�t�kaların �zlenerek bu 
alanda ülkem�z�n rekabet gücünü 
artıracak ve sürekl� kılacak 
pol�t�kaların oluşturulmasına 
yönel�k çalışmaların yürütülmes�

Ÿ Tem�z enerj� �le �lg�l� ürün ve 
teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes� ve 
�zleme faal�yetler�n�n yürütülmes�

Enerj� 
Kaynakları İle 
Ürün ve 
Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve 
Gel�şt�rme

Ÿ Enerj�, nükleer, �yonlaştırıcı 
radyasyon, parçacık hızlandırıcıları 
ve maden teknoloj�ler� �le �lg�l� 
�novasyon �ht�yacını karşılamak, 
araştırmacılara b�l�msel ortam 
tem�n etmek, yen� ürünler�n 
üret�m�n� ve var olanların 
gel�şt�r�lmes�n� sağlamak, kamu ve 
özel hukuk k�ş�ler� �le �şb�rl�ğ� 
yaparak b�l�msel araştırmalara 
katkıda bulunmak

Ÿ Ar-Ge faal�yetler�n� yapmak, 
yaptırmak, özend�rmek, 
desteklemek, koord�ne etmek, 
�zlemek ve bu amaçla program ve 
projeler gel�şt�rmek, bu konularda 
araştırma, gel�şt�rme, yen�l�k, 
tasarım, teknoloj� ed�nme, üret�m, 
test ve yerl�leşt�rme faal�yetler�ne 
katılımı teşv�k etmek, araştırma, 
gel�şt�rme ve yen�l�k faal�yetler� 
sonucu elde edecekler� çıktıların 
t�car� değere dönüştürülmes�n� 
desteklemek, sonuçların 
t�car�leşt�r�lmes� �ç�n protot�p 
gel�şt�rme, ölçeklend�rme ve 
teknoloj� doğrulama çalışmalarının 
yürütüleb�lmes�ne yönel�k teknoloj� 
uygulama merkezler�n�n 
kurulmasını ve destek 
mekan�zmalarını oluşturmak

Program Alt Program Tesp�tler İht�yaçlar
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Radyasyon teknoloj�ler�, anal�z, ölçüm ve 
kal�brasyonu h�zmetler�ne �l�şk�n ölçüm, 
anal�z, �yonlaştırıcı radyasyon metroloj�s� 
faal�yetler�n�n ve radyasyondan korunma 
h�zmetler�n�n kal�te ve kapas�tes�n�n 
arttırılmasına yönel�k; 

Ÿ Ölçüm ve anal�z h�zmetler�n� yeterl�, 
doğru, hassas ve �zleneb�l�r 
metotlarla gerçekleşt�rmek, nükleer 
tekn�kler�n jeoloj�, gıda, endüstr�, 
enerj�, çevre, malzeme vb. 
alanlardak� mevcut ve muhtemel 
katkılarına yönel�k araştırma 
gel�şt�rme çalışmalarının yapılması, 
İyonlaştırıcı radyasyonla çalışanların 
dozlarının ölçülmes�, tak�p ed�lmes� 
g�b� uygulama alanları günümüz 
öneml�  teknoloj�ler� arasında yer 
almaktadır.

Nükleer Enerj�, 
Radyasyon ve 
Hızlandırıcı 
Teknoloj�ler� 
Ölçüm, Anal�z 
ve Kal�brasyonu

Ÿ Özel veya tüzel k�ş�ler tarafından 
talep ed�len ölçüm ve anal�z 
h�zmetler�n�n (radyoakt�v�te 
anal�zler�, elementel ve kararlı 
�zotop anal�zler�, nükleer madde ve 
ç�ft kullanım malzeme anal�zler�, 
ışınlanmış gıdaların fiz�ksel 
yöntemlerle tesp�t�, arkeoloj�k, 
jeoloj�k ve antropoloj�k bulguların 
tar�hlend�r�lmes�, nükleer ve anal�t�k 
tekn�kler kullanılarak kültürel 
varlıkların tanımlanması) yeterl�, 
doğru, hassas ve �zleneb�l�r 
metotlarla gerçekleşt�r�lmes�ne 
yönel�k faal�yetler� yürütmek;

Ÿ Nükleer tekn�kler�n jeoloj�, gıda, 
endüstr�, enerj�, çevre, malzeme vb. 
alanlardak� mevcut ve muhtemel 
katkılarına yönel�k araştırma 
gel�şt�rme çalışmalarının yapılması; 
sah�p olunan b�lg� b�r�k�m�, deney�m 
ve uzmanlık �le laboratuvar 
altyapısının sürdürüleb�l�rl�ğ�n� 
sağlayacak faal�yetler�n 
gerçekleşt�rmek, doz�metr�, 
radyo�zotop standard�zasyonu, 
nükleer ver� ölçümler�, nötron ve 
radyoakt�v�te konularında b�r�nc�l ve 
�k�nc�l ölçüm standartlarının, ölçüm 
ve kal�brasyon yöntemler�n� 
gel�şt�rmek, ülkem�z�n �ht�yacı olan 
referans malzeme üret�m� �le �lg�l� 
gerekl� araştırma ve gel�şt�rme 
faal�yetler�n� yürütmek, 
laboratuvarlar arası karşılaştırma ve 
yeterl�l�k testler�n�n düzenlenerek, 
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 
�şb�rl�ğ� yapmak, söz konusu 
faal�yete �l�şk�n uluslararası 
kuruluşlar nezd�nde Kurumu tems�l 
etmek, ölçüm ve kal�brasyon 
h�zmetler�n� yeterl�, doğru, hassas 
ve �zleneb�l�r metotlarla 
gerçekleşt�rlmek,

Program Alt Program Tesp�tler İht�yaçlar

Enerj� Arz 
Güvenl�ğ�, 
Ver�ml�l�ğ� ve 
Enerj� P�yasası

Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� 
altyapısı ve kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes� 
�ç�n öncel�kle;

Ÿ Radyoakt�f atık yönet�m� �le �lg�l� 
“Ulusal Radyoakt�f Atık Yönet�m 
Planı” nın hazırlaması, Türk�ye'de 
oluşan ve oluşacak radyoakt�f 
kaynakların kullanım dışı kalmaları 
durumunda n�ha� depolanab�leceğ� 
ve radyoakt�f atıkların çevreye 
zararsız şek�lde konuşlandırılıp 
uzun dönem yönet�leb�lmes� �ç�n 
düşük ve orta sev�yel� radyoakt�f 
atıkların bertarafına yönel�k atık 
yönet�m� kab�l�yetler�n�n artırılması, 
önem taşımaktadır.

Ÿ Tanısal amaçlı tıbb� radyasyon 
uygulamalarında tetk�ke özgü ülke 
referans doz düzeyler�n�n (DRL) 
bel�rlenerek, DRL ver� tabanı 
oluşturmak, kal�te kontrol ölçümler�n� 
yapmak ve tetk�klerde alınan organ 
dozlarını hesaplanmak, radyoakt�v�te 
anal�zler�n�n çevre ve �nsan sağlığı 
açısından radyoloj�k 
değerlend�rmes�n� yapmak, b�yoloj�k 
doz tay�n� yapmak, kapalı ortamlarda 
radon akt�v�te konsantrasyonunu 
ölçmek, herhang� b�r nükleer ve 
radyoloj�k kaza veya tehl�ke durumu 
sonrasında, ülkem�zdek� radyasyon 
sev�yeler�ndek� artışların ve 
oluşab�lecek radyoakt�f bulaşmanın 
boyutlarının değerlend�r�lmes�n�n ve 
çevreye olan etk�ler�n�n doğru b�r 
şek�lde bel�rlenmes�n�n sağlanmasına 
yönünde faal�yetler yürütmek ve bu 
faal�yetler�n ülke sathında 
yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

Radyoakt�f Atık 
Yönet�m�

Program Alt Program Tesp�tler İht�yaçlar

Enerj� Arz 
Güvenl�ğ�, 
Ver�ml�l�ğ� ve 
Enerj� P�yasası

Nükleer Enerj�, 
Radyasyon ve 
Hızlandırıcı 
Teknoloj�ler� 
Ölçüm, Anal�z 
ve Kal�brasyonu

Ÿ Nükleer teknoloj� alanında 
yürütülen faal�yetlerden 
kaynaklanan radyoakt�f atıkların 
yönet�m� �ç�n kullanılan mevcut 
tes�s�n �y�leşt�r�lmes�, �şlerl�ğ�n�n 
artırılması ve yen� atık tes�sler�n�n 
kurulması ve kurdurulması 
kapsamında radyoakt�f atıkların 
bertarafına, depolanmasına ve 
�şlenmes�ne yönel�k yen� b�r tes�s 
�ç�n saha ve tasarımını yapmak,

Ÿ Ülkem�z�n atık yönet�m� pol�t�kası ve 
stratej�s� çerçeves�nde halkın ve 
çevren�n güvenl�ğ�n� gözeterek 
ulusal radyoakt�f atıkların 
yönet�m�n� sorunsuz b�r şek�lde 
yürütmek �ç�n gerekl� altyapıyı 
sağlamak ve çağın gerekler�ne göre 
gel�şt�r�lmes�n� sağlamak bu 
kapsamda radyoakt�f atık depolama 
h�zmet�n�n ver�lerek, Yakın Yüzey 
Bertaraf Tes�s� (YYBT) saha ve 
tasarım çalışmaları, nükleer yakıt 
p�lot tes�s� laboratuvar yapı s�stem 
ve b�leşenler�n�n Uluslararası Atom 
Enerj�s� Ajansı tavs�ye kr�terler� ve 
�lg�l� yönetmel�klerle uyumlu olarak 
�şletmeden çıkarılarak, uluslararası 
tekn�k destek sağlamak amacıyla 
atık �şleme yöntemler�n�n 
gel�şt�r�lerek mevcut radyoakt�f 
atıkların �şlenmes�n� sağlamak.

Enerj� Arz 
Güvenl�ğ�, 
Ver�ml�l�ğ� ve 
Enerj� P�yasası



Tablo 5. Program-Alt Program Anal�z�Tablo 5. Program-Alt Program Anal�z�

24 Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu2022-2026 Stratej�k Planı 25

Radyasyon teknoloj�ler�, anal�z, ölçüm ve 
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Ÿ Hukuk� danışmanlık ve muhakemat 
h�zmetler�

Ÿ Kamuoyu �l�şk�ler�n�n yürütülmes�
Ÿ Kurumsal uluslararası �şb�rl�ğ� 

faal�yetler�
Teft�ş, �nceleme ve soruşturma

Ÿ B�lg� teknoloj�ler�ne yönel�k 
faal�yetler

Ÿ Engell�ler�n er�şeb�l�rl�ğ�n�n 
sağlanması

Ÿ Genel destek h�zmetler�
Ÿ İnsan kaynakları yönet�m�ne �l�şk�n 

faal�yetler
Ÿ İnşaat ve yapı �şler�n�n yürütülmes�
Ÿ Özel Kalem H�zmetler�
Stratej� gel�şt�rme ve mal� h�zmetler

Yönet�m ve 
Destek 
Programı

Teft�ş, Denet�m 
ve Danışmanlık 
H�zmetler�

Üst Yönet�m, 
İdar� ve Mal� 
H�zmetler

Program Alt Program Tesp�tler İht�yaçlar
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Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar 
ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, 
üret�lmes� ve kullanım alanlarının 
yaygınlaştırılması amacıyla temel ve 
uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve 
desteklenmes�ne yönel�k
Ÿ Bor ürünler� �le teknoloj�ler�ne 

yönel�k araştırma ve gel�şt�rme 
çalışmaları,

Ÿ Bor ürünler� �le teknoloj�ler�n�n 
gel�şt�r�lmes� ve üret�m�n�n 
desteklenmes� faal�yetler�,

Ÿ D�ğer tab�� kaynaklar ürünler� �le 
teknoloj�ler�ne yönel�k araştırma- 
gel�şt�rme ve d�ğer tab�� kaynaklar 
ürün ve teknoloj�ler�n�n 
desteklenmes� faal�yetler�,

Nad�r toprak elementler� �le d�ğer 
elementlere �l�şk�n temel ve uygulamalı 
araştırmalar yapılması ve kullanım 
alanlarının yaygınlaştırılması 
günümüzde önem taşımaktadır. 

Tab�� Kaynaklar 
Ürünler� İle 
Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve 
Gel�şt�rme

Ÿ Bor'a dayalı ürün ve teknoloj�ler�n 
gel�şt�r�lmes� ve kullanım alanlarının 
yaygınlaştırılması amacıyla, kamu 
ve özel sektör kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� 
yapılarak Ar-Ge projeler� ve d�ğer 
çalışmalar yürütülecek ve bor �le 
�lg�l� b�l�msel yayınlar yapılarak 
b�l�msel etk�nl�kler düzenlemek,

Ÿ Yen� bor ürünler�n�n üret�lmes� ve 
satış m�ktarının artırılması �le kurum 
bünyes�nde bu faal�yete �l�şk�n 
�ht�yaç duyulan Ar-Ge 
laboratuvarları ve p�lot tes�sler�n 
kurulmasına �l�şk�n anal�z ve altyapı 
çalışmalarını yürütmek,

Ÿ Bor �le �lg�l� temel Ar-Ge çalışmaları 
�le ürün ve teknoloj� gel�şt�rme 
faal�yetler� çerçeves�nde, sah�p 
olunan b�lg� b�r�k�m� ve deney�m�n 
paylaşılması suret�yle, kamu 
kurum/kuruluşları �le �şb�rl�ğ� ve 
koord�nasyonunda, projeler�n 
desteklenmes� ve yürütülmes� 
sağlanacaktır. Bor ürünler�ne �l�şk�n 
�ht�yaçlar değerlend�r�lerek proje 
çağrıları açılacaktır. Bu çağrılara 
başvurular panel s�stem� �le 
bağımsız olarak değerlend�r�lerek 
uygun bulunan başvurular 
desteklenecekt�r.

Ÿ Nad�r toprak elementler� ve d�ğer 
kr�t�k elementlere �l�şk�n temel ve 
uygulamalı araştırma yapılması, 
b�l�msel araştırmaların teknoloj�k 
yen�l�klere süratle 
dönüştürüleb�lmes� �ç�n yöntemler 
gel�şt�r�lmes� faal�yetler� 
yürütülecekt�r

Ÿ Yerl� kaynakların etk�n ve ver�ml� b�r 
şek�lde kullanılarak madenler�n yurt 
�ç�nde �şlenmes�yle özell�kle tem�z 
enerj�, uzay, havacılık ve savunma 
sanay�s�n�n �ht�yaç duyduğu uç 
ürünler�n gel�şt�r�lmes� amacıyla 
faal�yetler yürütülecekt�r.

Tab�� Kaynaklar

Program Alt Program Tesp�tler İht�yaçlar
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Tab�� Kaynaklar

Program Alt Program Tesp�tler İht�yaçlar



Bu bölümde TENMAK'ın �nsan kaynakları, organ�zasyon yapısı ve fiz�k� kaynakları �le teknoloj� ve b�l�ş�m 
altyapısı hakkında b�lg� sunulmuş ve değerlend�rmeler yapılmıştır.

İnsan Kaynakları Yapısı

TENMAK'ta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tab� 484; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'n�n 
Ek-27'�nc� maddes�ne tab� 40; 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sürekl� �şç� kadrosunda 
olan 249 olmak üzere toplam kadrolu personel sayısı 773'dür.

Ayrıca TENMAK'ta çalışan 23 geç�c� görevl� personel ve 27 sürel� personel (proje personel�) �le b�rl�kte 
toplam personel sayısı 823'e ulaşmaktadır. TENMAK personel�n�n öğren�m durumlarına göre dağılımı Şek�l 
3'te göster�lmekted�r.

Kurumun stratej�k yönet�m anlayışı çerçeves�nde fonks�yonel yapılanmasını gösteren organ�zasyon 
şeması Şek�l 4'te göster�lmekted�r. Organ�zasyon Şeması kurumsal kapas�te kullanımı ve �nsan 
kaynaklarının yönlend�r�lmes�nde önem taşımaktadır. Organ�zasyon şeması �le stratej�k yönet�m, kal�te ve 
süreç yönet�m�, kurumsal �let�ş�m yönet�m�, performans ve kaynak yönet�m s�stemler� şek�llend�r�l�r.

KURUM İÇİ ANALİZ

L�sans Doktora Yüksek L�sans L�se Önl�sans D�ğer

%33

%23

%20

%12

%11
%1
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Şek�l 3. Personel�n Eğ�t�m Durumu

Şek�l 4. Organ�zasyon Şeması
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F�z�ksel Yapı

Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanlığı, Ankara'nın Çankaya 
�lçes�ndek� Başkanlık Yerleşkes�nde bulunmakta olup farklı b�r�mler� �le toplam beş ayrı yerleşkede 
faal�yetler�n� sürdürmekted�r.

Başkanlık yerleşkes�nde Başkanlık b�r�mler�, Beşevler Yerleşkes�nde Akadem� ve Yayınlar 
Koord�natörlüğü, İstanbul Çekmece Yerleşkes�nde nükleer enerj� alanındak� �ler� Ar-Ge çalışmalarına 
destek olacak b�r�mler, Sarayköy Yerleşkes�nde NÜKEN ve NATEN; Boren Yerleşkes�nde �se BOREN, 
TEMEN ve ENAREN yer almaktadır.

F�nansal Yapı

Mal� kaynak anal�z� �le kurum bütçes� göz önünde bulundurularak stratej�k planda yer alan amaç, hedef ve 
performans göstergeler�ne ayırılacak finansal kaynaklar ortaya konur. Özel bütçe kaynaklarından 
yararlanan TENMAK'ın finansnal yapısı Tablo 6'da göster�lmekted�r.
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Tablo 6. Mal� Kaynak Tablosu 

Kaynaklar Planın 1. Yılı Planın 2. Yılı Planın 3. Yılı Planın 4. Yılı Planın 5. Yılı Toplam Kaynak

Özel Bütçe

Haz�ne Yardımı

Öz Gel�r

TOPLAM

211.046.000 236.279.000 259.432.000 303.131.123 364.018.808 1.373.906.931

211.046.000 236.179.000 2359.432.000 303.131.123 364.018.808 1.373.906.931

TENMAK
tarafından

ver�len
h�zmetlere
çevr�m�ç�

er�ş�m

Kurumda
üret�len 
her türlü 
mevzuata

er�ş�m

B�l�ş�m
h�zmetler�
ve proje

formlarına
er�ş�m

TENMAK
otomasyon
s�stemler�ne

er�ş�m

Eğ�t�m, kurs
programlarına/

materyaller�ne ve
sosyal h�zmetlere

a�t b�lg�lere
er�ş�m

UAEA,
OECD/NEA,

ICTP g�b� 
�lg�l� uluslararası

kurumların
�nternet

s�teler�ne
er�ş�m

TENMAK'ın
�nternet ve �ntranet

adresler�nde

Kuruma veya
ulusal/uluslararası 
kurum/kuruluşlara

a�t belge ve 
dokümanlara

er�ş�m

Teknoloj� ve B�l�ş�m Altyapısı

Başkanlık yerleşkes�nde bulunan uluslararası standartlara uygun b�r s�stem odasından yönet�lmekte olan 
tüm b�l�ş�m projeler� ve h�zmetler� �ç�n gerek duyulan donanım altyapısı, sunucu parkı, güvenl�k s�stemler� 
g�b� altyapı b�leşenler�n�n düzenlenmes�, bakımı ve �y�leşt�rme çalışmaları yürütülmekted�r.

Başkanlık yerleşkes� �le Sarayköy ve İstanbul Çekmece yerleşkeler� arasında MPLS VPN ağı bulunmaktadır.

İş ve �şlemler ISO 27001 B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� standardına göre yapılmaktadır. TENMAK mevcut 
b�l�ş�m altyapısı �le �nternet ve �nternet adres� üzer�nden; 

Kurumda üret�len her türlü mevzuata er�ş�m,
Kuruma veya ulusal/uluslararası kurum/kuruluşlara a�t belge ve dokümanlara er�ş�m,
B�l�ş�m h�zmetler� ve proje formlarına er�ş�m,
TENMAK otomasyon s�stemler�ne er�ş�m,
Eğ�t�m, kurs programlarına/materyaller�ne ve sosyal h�zmetlere a�t b�lg�lere er�ş�m,
UAEA, OECD/NEA, ICTP vb. �lg�l� uluslararası kurumların �nternet s�teler�ne er�ş�m,
TENMAK tarafından ver�len h�zmetlere çevr�m�ç� er�ş�m 

h�zmetler� sunmaktadır.
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Paydaş anal�z�, �y� yönet�m�n �lkeler� arasında sayılan katılımcılığın sağlanmasının öneml� araçlarından 
b�r�d�r. Bu çerçevede stratej�k plan hazırlanırken paydaş anal�z� �le paydaşların görüşler�n�n, öner�ler�n�n ve 
beklent�ler�n�n stratej�k plana dah�l ed�lmes� �le �ç ve dış çevre anal�z� yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 
TENMAK'ın �ç ve dış paydaşları bel�rlenm�ş, bu paydaşlar etk� ve önem dereceler� d�kkate alınarak 
öncel�klend�r�lm�şt�r. 

Paydaşlarla etk�l� b�r �let�ş�m kurulab�lmes�, paydaş görüşler�n�n alınması ve Stratej�k Plan'a yansıtılması 
noktasında paydaşlar öncel�klend�r�lm�şt�r. Bu öncel�klend�rmede paydaşların etk� ve önem dereces� esas 
alınmıştır. Etk�, �daren�n faal�yet ve h�zmetler�yle paydaşı etk�lemes� �le paydaşın alacağı kararlarla �darey� 
etk�leme gücünü, önem �se �daren�n paydaşın beklent�ler�n�n ve talepler�n�n karşılanması konusuna 
verd�ğ� değer� �fade etmekted�r. 

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı,  Çevre Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı, Dış�şler� Bakanlığı Sağlık 
Bakanlığı, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe 
Başkanlığı �le Enst�tüler�m�z önem dereces� ve öncel�k sıralaması bakımından en öneml� paydaşlarımızdır. 
Bununla b�rl�kte, Bakanlığımız �lg�l� ve �l�şk�l� kuruluşları �le Ün�vers�teler�m�z öncel�kl� paydaşlarımız 
arasında yer almaktadır. Paydaş anal�z� �le oluşturulan özet ürün ve h�zmetler Tablo 7'de; paydaş 
öncel�klend�r�lmes�ne �l�şk�n b�lg�lend�rme �se Tablo 8'de sunulmaktadır.

PAYDAŞ ANALİZİ ve ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

32 Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu2022-2026 Stratej�k Planı 33

T.C. Enerj� ve 
Tab�� Kaynaklar 

Bakanlığı �le İlg�l�
ve Bağlı Kuruluşları

Yen� ürün ve
yöntem gel�şt�rme

Teknoloj� gel�şt�rme

Ün�vers�te destekler�

Öncel�kl� alanları bel�rleme

Sanay� destekler�

Pol�t�ka met�nler� oluşturma

Burs h�zmetler�

Yayın h�zmetler�

Uluslararası destekler

B�l�msel etk�nl�k destekler�

Ölçüm, test ve kal�brasyon
h�zmetler�

D�ğer Kamu
Kurum ve
Kuruluşları

Özel Sektör Öğrenc�ler

Ün�vers�teler
D�ğer

Araştırma
B�r�mler�

Ar-Ge
h�zmetler�

Burs ve Destek
H�zmetler�

Anal�z h�zmetler�

T�car�leşt�rme h�zmetler�

Radyoakt�f ürün ve atık 
h�zmetler�

Önem Dereces� Etk� Dereces� Öncel�k

İç Paydaşlar

NÜKEN

BOREN

NATEN

TEMEN

ENAREN

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış

Dış Paydaşlar

D�ğer Bakanlıklar

Cumhurbaşkanlığı SBB

Cumhurbaşkanlığı İK Ofis�

NDK

Ün�vers�teler

Araştırma Merkezler�

ETİ MADEN

MTA

TEMSAN

TKİ

EÜAŞ

TÜSEB

TÜBİTAK

AFAD

Türk Patent

TPAO

TÜRKAK

UAEA

OECD/NEA

SESAME

CERN

AB

EURAMET

ETKB Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

Zayıf

B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Tablo 7. Özet Ürün ve H�zmet Tablosu 

İlg�l� paydaşlar

Tablo 8. Paydaş Öncel�klend�r�lmes�

Endüstr�yel
H�zmetler



Paydaş anal�z�, �y� yönet�m�n �lkeler� arasında sayılan katılımcılığın sağlanmasının öneml� araçlarından 
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Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı,  Çevre Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı, Dış�şler� Bakanlığı Sağlık 
Bakanlığı, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe 
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T.C. Enerj� ve 
Tab�� Kaynaklar 

Bakanlığı �le İlg�l�
ve Bağlı Kuruluşları

Yen� ürün ve
yöntem gel�şt�rme

Teknoloj� gel�şt�rme

Ün�vers�te destekler�

Öncel�kl� alanları bel�rleme

Sanay� destekler�

Pol�t�ka met�nler� oluşturma

Burs h�zmetler�

Yayın h�zmetler�

Uluslararası destekler

B�l�msel etk�nl�k destekler�

Ölçüm, test ve kal�brasyon
h�zmetler�

D�ğer Kamu
Kurum ve
Kuruluşları

Özel Sektör Öğrenc�ler

Ün�vers�teler
D�ğer

Araştırma
B�r�mler�

Ar-Ge
h�zmetler�

Burs ve Destek
H�zmetler�

Anal�z h�zmetler�

T�car�leşt�rme h�zmetler�

Radyoakt�f ürün ve atık 
h�zmetler�

Önem Dereces� Etk� Dereces� Öncel�k

İç Paydaşlar
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NATEN
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Güçlü

Güçlü

Güçlü

Güçlü
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B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış
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MTA

TEMSAN

TKİ

EÜAŞ

TÜSEB

TÜBİTAK
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TPAO

TÜRKAK

UAEA

OECD/NEA
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B�rl�kte çalış

B�rl�kte çalış

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet

Çıkarlarını Gözet
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Çıkarlarını Gözet
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Tablo 7. Özet Ürün ve H�zmet Tablosu 

İlg�l� paydaşlar

Tablo 8. Paydaş Öncel�klend�r�lmes�

Endüstr�yel
H�zmetler
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GZFT anal�z�, Kurumun �ç yapı ve kaynakları �le dış çevres�n�n anal�z ederek güçlü ve zayıf yanları �le 
çevreden geleb�lecek fırsat ve tehd�tler�n� tanımlamayı hedeflemekted�r. Bu kapsamda yapılan 
değerlend�rmelerde ortaya çıkan Kurumun güçlü ve gel�şt�r�lmeye açık yönler� �le fırsatlar ve karşı karşıya 
kaldığı tehd�tler aşağıda özet olarak sunulmaktadır. GZFT anal�z� l�teratürde İng�l�zce karşılığı �le SWOT 
anal�z� olarak adlandırılmaktadır.

Güçlü ve Zayıf Yanlar

Güçlü ve zayıf yanlar kurum �çer�s�nden kaynaklanan, kurumun kontrol edeb�ld�ğ� artı ya da eks�ler� �fade 
eder. Dolayısıyla kurum güçlü yanlardan yararlanmak ya da eks�kl�kler�n� g�dermek �ç�n kaynak, s�stem ya 
da süreç tasarımları yapab�l�r, projeler gel�şt�reb�l�r ve güçlü yanlardan rekabet avantajı sağlamaya ve zayıf 
yanları g�dermeye çalışab�l�r. Tablo 9'da kurumun güçlü ve zayıf yanları �le güçlü yanlardan nasıl 
faydalanab�leceğ� ve zayıf yanları nasıl g�dereb�leceğ�ne da�r değerlend�rmeler�n özet� yer almaktadır. 

GZFT ANALİZİ   

Güçlü Yanlar Nasıl Yararlanırız?

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar �le �ş b�rl�ğ� �mkân, kab�l�yet 
ve tecrübes�ne sah�p olunması 

NTE konusunda tek yetk�l� enst�tüye sah�p olması, 
potans�yel NTE kaynaklarının mevcut olması ayrıca Bor 
konusunda ülkem�z�n zeng�n kaynaklara sah�p olması ve 
Kurumun bu konuda araştırmalar yapab�lecek, gerekl� 
yetk�lere sah�p b�r enst�tüye sah�p olması

Tem�z enerj� alanında Ar-Ge Kurumu olarak 
yetk�lend�r�lm�ş olunması

Ÿ Ortak proje çalışmalarına ağırlık ver�lmel�
Ÿ Ulusal ve uluslararası ölçekte uzman değ�ş�m 

programlarına katılım sağlanmalı

Ÿ Laboratuvar altyapısı �le �ş gücü n�tel�ğ� gel�şt�r�lmel�
Ÿ Alanda faal�yet göstereb�lecek kurum ve kuruluşlar �le 

ortak projeler �ç�n �ş b�rl�kler� artırılarak sürdürülmel� 
Ÿ Bu alanlarda proje destekler� ver�lmel� ve proje 

yetk�nl�ğ� gel�şt�r�lmel�

Ÿ TEMEN'�n organ�zasyon yapısı oluşturulmalı
Ÿ Hedefe yönel�k �nsan kaynağı kazandırılmalı
Ÿ Ben�msenen pol�t�kaya yönel�k �ş b�rl�kler� kurulmalı

Bor çalışmaları, nükleer tekn�kler, radyasyon uygulamaları, 
radyoakt�v�te ölçüm anal�z, alanlarında altyapısı güçlü 
laboratuvarlara sah�p olunması

Ÿ Bu konu �le �lg�l� proje/faal�yetlere ağırlık ver�lmel�
Ÿ Altyapısı güçlü laboratuvarlara sah�p olunduğunun 

tanıtımı yapılmalı
Ÿ Söz konusu laboratuvarlarda yapılan kurum �ç�/dışı 

proje çıktılarının t�car� ürüne dönüştürülmes� 
artırılmalı

Ÿ Ülkem�zdek� nükleer güç üret�m�ne hazırlıklı olmak 
amacıyla mevcut ölçüm anal�z altyapısı daha da 
güçlend�r�lerek gel�şt�r�lmel�

Tablo 9. Güçlü ve Zayıf Yanlar

İç ve dış paydaşlara yönel�k olarak mevcut durum ve geleceğe da�r beklent�lere �l�şk�n çeş�tl� anketler 
uygulanmıştır. Bu anketler �le paydaşların kurum �le �lg�l� çeş�tl� alanlardak� görüşler� alınarak Stratej�k Plan 
çalışmalarının der�nleşt�r�lmes� amaçlanmıştır.

TENMAK dış paydaşlarına;
TENMAK Başkanlık B�r�mler�n�n ve Enst�tüler�n�n görevler�ne ve sunduğu h�zmetlere �l�şk�n b�lg� 
düzeyler�,
TENMAK temel değerler�ne, çalışma alanlarına �l�şk�n değerlend�rme ve beklent�ler�,
TENMAK'tan aldığı destek/h�zmet süreçler�ne �l�şk�n memnun�yet düzey� ve yen� destek/h�zmet 
alanlarına �l�şk�n öner�ler�,
Ver�len destek/h�zmet�n TENMAK �le aynı ekos�stemde yer alan kurumlardan farklılaşma alanları, 
TENMAK'ın kısa, orta ve uzun vadel� odak alanlarının ne olması gerekt�ğ�ne �l�şk�n beklent�ler�

konularında çeş�tl� sorular sorulmuştur.

Anket çalışmasına katılan paydaşlar TENMAK ve faal�yetler�ne �l�şk�n b�lg� düzeyler�n�n artırılması 
gerekt�ğ�n� vurgulamışlar, b�lg� ed�nme kaynağı olarak kullandıkları, �nternet s�tes� ve d�ğer medya 
kaynakların genel olarak başarılı olduğunu ve sürekl� gel�şt�r�lerek �çer�k zeng�nleşt�rmes�n�n yapılması 
gerekt�ğ�n� vurgulamışlardır.

TENMAK'tan alınan h�zmetlerden genel olarak memnun olduklarını bel�rten anket katılımcıları yen�leb�l�r 
enerj�, h�drojen teknoloj�ler�, enerj� depolama, e-mob�l�te, bor, nad�r toprak elementler�, nükleer teknoloj� 
ve radyasyon güvenl�ğ�, nükleer ç�ft kullanımlı malzeme üret�m teknoloj�s�, radyasyon b�l�m� ve teknoloj�s�, 
nükleer tekn�kler ve uygulamaları, �yonlaştırıcı radyasyon-gama ışınları-elektron demet� uygulamaları alt 
alanlarına �l�şk�n uygulamaların öncel�kl� olarak desteklenmes� gerekt�ğ�n� bel�rtm�şlerd�r. Bununla 
beraber, küresel �kl�m sorunları neden�yle Ar-Ge çalışmalarında tem�z enerj� çalışmalarının ana odak 
noktası olması gerekt�ğ�n� vurgulamışlardır.

Ar-Ge destek mekan�zmasında öncel�klend�rme ve çeş�tlend�rmen�n önem�n� vurgulayan dış paydaşlar, 
akadem� ve sanay� kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde sanay�n�n karşılaştığı problemlere çözüm olab�lecek 
alanların kr�t�k olduğunu �fade etm�şt�r. 

Paydaşlar �le yapılan çalışmalarda TENMAK'ın paydaşları �le sürekl� �ş b�rl�ğ� �ç�nde olması, �ş b�rl�ğ�ne 
dayalı Ar-Ge, proje ve d�ğer faal�yetler� yürütmes� ve �lg�l� alanda koord�nasyonu sağlaması vurgulanmış, 
Ar-Ge ekos�stem�n�n yen� oyuncusu olarak TENMAK'ın sürekl� �ş b�rl�kler� gel�şt�rmes� gerekt�ğ�n� 
bel�rtm�şlerd�r. 

PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ   
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akadem� ve sanay� kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde sanay�n�n karşılaştığı problemlere çözüm olab�lecek 
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PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ   



Yen� b�r kurum olunması neden�yle ulusal ve uluslararası 
cam�ada tekrar markalaşmaya �ht�yaç duyulması

Kurumda uygulanan Kal�te Yönet�m S�stem� çalışmaları 
hakkında yeterl� farkındalığın olmaması

Mevcut durumda kurumsal proje �zleme değerlend�rme 
s�stem�n�n olmaması

Ÿ Kurum faal�yetler� ve ver�len h�zmetler kamuoyuna 
etk�n b�r şek�lde yansıtılmalı, tanıtım organ�zasyonları 
düzenlenmel�, sosyal medya stratej�s� hazırlanmalı

Ÿ Akadem�k yayınlar çıkarılmalı ve yayın faal�yetler�ne 
ağırlık ver�lmel�

Ÿ Kal�te Yönet�m S�stem� çalışmalarına personel�n 
katılımı ve katkısı yaygınlaştırılmalı,

Ÿ Farkındalığın artırılması �ç�n eğ�t�mler 
gerçekleşt�r�lmel�,

Ÿ İç tetk�kler �le çalışmaların etk�nl�ğ� değerlend�r�lmel�

Ÿ Mevzuat altyapısı tamamlanmalı
Ÿ Proje �zleme değerlend�rme s�stem�n�n tek çatı altında 

yürütülerek etk�n bütçe kullanımı sağlanmalı
Ÿ Proje çıktılarının katma değer� yüksek ürüne 

dönüşümü sağlanmalı

Enst�tüler �le özel sektör �ş b�rl�ğ�n�n yeterl� düzeye 
çıkarılamamış olması

Ÿ Ortak proje yapılab�lecek paydaşlar bel�rlenmel� ve 
protokoller yapılmalı

Ÿ Ortak projeler yapılmalı, tak�p ed�lerek 
sonuçlandırılmalı

Radyoakt�f atık bertaraf tes�s� �ç�n altyapının mevcut 
olmaması

Ÿ Bel�rlenecek sahanın TENMAK'a tahs�s� tamamlanmalı 
ve tes�s kurulumu �ç�n çalışmalara başlanmalı

Ÿ Alanında uzman ülkelerle �ş b�rl�ğ� yapılmalı

Zayıf Yanlar Nasıl Bertaraf Edeb�l�r�z?

Kurumsal a�d�yet�n �stenen düzeyde olmaması Ÿ Personel sıkıntılarını tesp�t etmeye yönel�k çalışmalar 
ve yapılan tesp�tler doğrultusunda �y�leşt�rmeler 
yapılmalı

Ÿ Kurum �ç� �let�ş�m�n�n artırılması �ç�n kültürel, sosyal ve 
sport�f etk�nl�kler yapılmalı

Ÿ Personel�n b�reysel, meslek� ve tekn�k gel�ş�m�ne 
yönel�k sem�nerler düzenlenmel�
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Güçlü Yanlar Nasıl Yararlanırız?

Nükleer, �yonlaştırıcı radyasyon ve maden teknoloj�ler� 
araştırmaları alanlarında yet�şm�ş �nsan kaynağı

Personel uzmanlık alanı ve yetk�nl�ğ�ne uygun olmayan 
görevlend�rmeler�n yapılab�lmes�

Ÿ Eğ�t�m ve yer�nde eğ�t�m faal�yetler� artırılmalı ve 
ed�n�len b�lg�n�n yayılması sağlanmalı

Ÿ İnsan kaynağı yet�şmes�n� sağlayacak proje destek, 
teşv�k, ödül ve burs mekan�zmaları kurulmalı

Ÿ Yetenekl� öğrenc�ler �ç�n eğ�t�m faal�yetler� artırılmalı
Ÿ TENMAK Akadem� Kurulmalı
Ÿ Yurt�ç� ve yurtdışı araştırmacı değ�ş�m programı 

yürütülmel�

Ÿ Personel�n �ş yapab�lme ve uzmanlık alanının �lg�l� 
b�r�mlerce yapılacak anal�zlerle bel�rlenerek yetk�n 
olduğu alanlarda görevlend�r�lmel�

Yet�şm�ş �nsan gücünün çeş�tl� nedenlerle kaybed�lmes� Ÿ Mal� ve özlük haklarında �y�leşt�rmeler yapılmalı
Ÿ Personel�n mot�vasyonu ve kuruma olan a�d�yet 

duygusu arttırılmalı

Zayıf Yanlar Nasıl Bertaraf Edeb�l�r�z?

Yetk�n personel alma, mot�ve etme, personel yet�şt�rme ve 
n�tel�kler�n� artırmaya yönel�k altyapı, s�stem ve süreçler�n 
�sten�len düzeyde olmaması

Ÿ Kurumun m�syon ve v�zyonuna uygun poz�syonlar 
Kuruma kazandırılmalı

Ÿ L�yakate dayalı atama ve terfi s�stem� kurulmalı ve 
�şlevsel hale get�r�lmel�

Ÿ Performans s�stem� kurulmalı ve �şlevsel hale 
get�r�lmel�

Ÿ TENMAK Akadem�n�n kurularak �şlevsel hale 
get�r�lmel�

Ÿ Yetk�n b�r eğ�t�m ek�b� kurulmalı, eğ�t�m �ht�yacının 
bel�rlenerek bel�rlenen alanlarda katkı sağlayıcı 
n�tel�kte eğ�t�m �çer�k ve materyaller� bel�rlenmel�

Ÿ Farklı düzeylerde eğ�t�m (yurt �ç� ve yurt dışı 
eğ�t�mler, yüksek l�sans ve doktora vb.) desteklenmel� 
ve teşv�k ed�lmel�

Nükleer, �yonlaştırıcı radyasyon, enerj� ve maden 
teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge desteğ� vereb�lecek �mkân 
ve kab�l�yetlere sah�p olması

Ÿ Yen� teşk�lat yapısıyla kurulan teşv�k ve destek 
mekan�zmalarının �şlevsell�ğ� artırılmalı

Ÿ Destek mekan�zmasının �şlet�lerek katma değer 
yaratacak projeler�n ortaya çıkması sağlanmalı



Yen� b�r kurum olunması neden�yle ulusal ve uluslararası 
cam�ada tekrar markalaşmaya �ht�yaç duyulması

Kurumda uygulanan Kal�te Yönet�m S�stem� çalışmaları 
hakkında yeterl� farkındalığın olmaması

Mevcut durumda kurumsal proje �zleme değerlend�rme 
s�stem�n�n olmaması

Ÿ Kurum faal�yetler� ve ver�len h�zmetler kamuoyuna 
etk�n b�r şek�lde yansıtılmalı, tanıtım organ�zasyonları 
düzenlenmel�, sosyal medya stratej�s� hazırlanmalı

Ÿ Akadem�k yayınlar çıkarılmalı ve yayın faal�yetler�ne 
ağırlık ver�lmel�

Ÿ Kal�te Yönet�m S�stem� çalışmalarına personel�n 
katılımı ve katkısı yaygınlaştırılmalı,

Ÿ Farkındalığın artırılması �ç�n eğ�t�mler 
gerçekleşt�r�lmel�,

Ÿ İç tetk�kler �le çalışmaların etk�nl�ğ� değerlend�r�lmel�

Ÿ Mevzuat altyapısı tamamlanmalı
Ÿ Proje �zleme değerlend�rme s�stem�n�n tek çatı altında 

yürütülerek etk�n bütçe kullanımı sağlanmalı
Ÿ Proje çıktılarının katma değer� yüksek ürüne 

dönüşümü sağlanmalı

Enst�tüler �le özel sektör �ş b�rl�ğ�n�n yeterl� düzeye 
çıkarılamamış olması

Ÿ Ortak proje yapılab�lecek paydaşlar bel�rlenmel� ve 
protokoller yapılmalı

Ÿ Ortak projeler yapılmalı, tak�p ed�lerek 
sonuçlandırılmalı

Radyoakt�f atık bertaraf tes�s� �ç�n altyapının mevcut 
olmaması

Ÿ Bel�rlenecek sahanın TENMAK'a tahs�s� tamamlanmalı 
ve tes�s kurulumu �ç�n çalışmalara başlanmalı

Ÿ Alanında uzman ülkelerle �ş b�rl�ğ� yapılmalı

Zayıf Yanlar Nasıl Bertaraf Edeb�l�r�z?

Kurumsal a�d�yet�n �stenen düzeyde olmaması Ÿ Personel sıkıntılarını tesp�t etmeye yönel�k çalışmalar 
ve yapılan tesp�tler doğrultusunda �y�leşt�rmeler 
yapılmalı

Ÿ Kurum �ç� �let�ş�m�n�n artırılması �ç�n kültürel, sosyal ve 
sport�f etk�nl�kler yapılmalı

Ÿ Personel�n b�reysel, meslek� ve tekn�k gel�ş�m�ne 
yönel�k sem�nerler düzenlenmel�
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Güçlü Yanlar Nasıl Yararlanırız?

Nükleer, �yonlaştırıcı radyasyon ve maden teknoloj�ler� 
araştırmaları alanlarında yet�şm�ş �nsan kaynağı

Personel uzmanlık alanı ve yetk�nl�ğ�ne uygun olmayan 
görevlend�rmeler�n yapılab�lmes�

Ÿ Eğ�t�m ve yer�nde eğ�t�m faal�yetler� artırılmalı ve 
ed�n�len b�lg�n�n yayılması sağlanmalı

Ÿ İnsan kaynağı yet�şmes�n� sağlayacak proje destek, 
teşv�k, ödül ve burs mekan�zmaları kurulmalı

Ÿ Yetenekl� öğrenc�ler �ç�n eğ�t�m faal�yetler� artırılmalı
Ÿ TENMAK Akadem� Kurulmalı
Ÿ Yurt�ç� ve yurtdışı araştırmacı değ�ş�m programı 

yürütülmel�

Ÿ Personel�n �ş yapab�lme ve uzmanlık alanının �lg�l� 
b�r�mlerce yapılacak anal�zlerle bel�rlenerek yetk�n 
olduğu alanlarda görevlend�r�lmel�

Yet�şm�ş �nsan gücünün çeş�tl� nedenlerle kaybed�lmes� Ÿ Mal� ve özlük haklarında �y�leşt�rmeler yapılmalı
Ÿ Personel�n mot�vasyonu ve kuruma olan a�d�yet 

duygusu arttırılmalı

Zayıf Yanlar Nasıl Bertaraf Edeb�l�r�z?

Yetk�n personel alma, mot�ve etme, personel yet�şt�rme ve 
n�tel�kler�n� artırmaya yönel�k altyapı, s�stem ve süreçler�n 
�sten�len düzeyde olmaması

Ÿ Kurumun m�syon ve v�zyonuna uygun poz�syonlar 
Kuruma kazandırılmalı

Ÿ L�yakate dayalı atama ve terfi s�stem� kurulmalı ve 
�şlevsel hale get�r�lmel�

Ÿ Performans s�stem� kurulmalı ve �şlevsel hale 
get�r�lmel�

Ÿ TENMAK Akadem�n�n kurularak �şlevsel hale 
get�r�lmel�

Ÿ Yetk�n b�r eğ�t�m ek�b� kurulmalı, eğ�t�m �ht�yacının 
bel�rlenerek bel�rlenen alanlarda katkı sağlayıcı 
n�tel�kte eğ�t�m �çer�k ve materyaller� bel�rlenmel�

Ÿ Farklı düzeylerde eğ�t�m (yurt �ç� ve yurt dışı 
eğ�t�mler, yüksek l�sans ve doktora vb.) desteklenmel� 
ve teşv�k ed�lmel�

Nükleer, �yonlaştırıcı radyasyon, enerj� ve maden 
teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge desteğ� vereb�lecek �mkân 
ve kab�l�yetlere sah�p olması

Ÿ Yen� teşk�lat yapısıyla kurulan teşv�k ve destek 
mekan�zmalarının �şlevsell�ğ� artırılmalı

Ÿ Destek mekan�zmasının �şlet�lerek katma değer 
yaratacak projeler�n ortaya çıkması sağlanmalı



Fırsat ve Tehd�tler

Fırsat ve tehd�tler kurumun �ç�nden değ�l, çevreden (ekonom�k kr�z, pol�t�k �st�krarsızlık, doğal afetler vb.) 
kaynaklanan ve Kurumun kontrol edemed�ğ� gel�şmelerd�r. Ancak Kurum geleceğe yönel�k 
değerlend�rmelerde bulunarak fırsatlardan yararlanmaya ya da tehd�tler�n zararlarını m�n�m�ze etmeye 
dönük stratej�ler oluşturab�l�r. Tablo 10'da kurumun karşılaşab�leceğ� fırsat ve tehd�tler �le fırsatlardan nasıl 
faydalanab�leceğ� ve tehd�tler� nasıl bertaraf edeb�leceğ�ne da�r değerlend�rmeler�n özet� yer almaktadır.

Fırsatlar Nasıl Yararlanırız?

Ekonom�k büyüme hedefler� doğrultusunda Ar-Ge'n�n 
b�l�nç, önem ve yatırımlarının artması, Ar-Ge çıktılarının 
ekonom�ye yansıtılması

Artan enerj� �ht�yacı ve küresel �kl�m sorunları d�kkate 
alındığında tem�z enerj�n�n alternat�f olması

Nükleer konularda kamuoyunda b�l�nc�n artıyor olması

Yerl�leşme b�l�nc�n�n yaygınlık kazanması, yerl� �mkanlara 
öncel�k ver�lmes�

Ÿ T�car�leşme potans�yel� yüksek olan Ar-Ge projeler�ne 
öncel�k ver�lmel�

Ÿ Kurumun tanınırlığı artmalı, faal�yet alanları 
gen�şlemel�

Ÿ İK konusunda avantaj sağlamalı

Ÿ Kamuoyu b�lg�lend�rme faal�yetler� artırılmalı (ders 
k�tapları, kamu spotu, paneller vs.)

Ÿ Teknoloj� transfer� ve yerl�leşt�rme çalışmalarının 
artırılmalı

Nükleer ve radyoloj�k tekn�kler�n sağlıktan endüstr�ye 
kadar kullanımının g�derek artması ve çeş�tlenmes�

Nükleer teknoloj� ve nükleer tekn�klere �l�şk�n ülke 
�ht�yaçlarının yerl� �mkanlarla karşılanmasına öncel�k 

Ÿ Kurumun faal�yet alanları gen�şlemel�, kurum kend�s�n� 
gel�şt�rmel�

Ÿ Dışa bağımlılık azalmalı, yet�şm�ş �nsan gücü ve 
b�l�msel altyapı gel�şmel�

Bor rezervler� ve üret�m payı açısından ülkem�z�n dünyada 
�lk sırada olması, bor ve bor b�leş�kler�n�n, sağlık, enerj� ve 
�ler� teknoloj� malzeme g�b� alanlarda alternat�f 
oluşturması ve g�derek önem kazanması

Ÿ Katma değer� yüksek bora dayalı veya bor katkılı �ler� 
malzemeler�n üret�lmes�ne yönel�k proje çalışmaları 
yapılmalı ve proje çıktılarının t�car�leşt�r�lmes�ne 
yönel�k faal�yetler yürütülmel�

Ÿ Ürün çeş�tl�l�ğ�n�n artırılmasına yönel�k �lg�l� kurum ve 
kuruluşlarla ortak projeler yürütülmel�

Nükleer teknoloj� �le b�rl�kte endüstr�, tıp, araştırma ve 
asker� (güvenl�k) alanlarında üret�me yen� katkıların 
olması, kullanım alanının artması

Ÿ Farklı alanlarda nükleer teknoloj� ürün ve 
h�zmetler�n�n kullanılma potans�yel�n�n araştırılmalı ve 
gel�şt�r�lmel�

Tehd�tler Nasıl Bertaraf Edeb�lr�z? 

Radyoloj�k ve nükleer tehl�ke ac�l durumlarda yeters�z 
kalınması

Nükleer teknoloj� konularında toplumda olumsuz algının 
olması

İnsan kaynakları pol�t�kası

Nükleer enerj�, b�lg�, teknoloj� ve kr�t�k kaynaklarda dışa 
bağımlılık ve bu nedenle gerekl� tem�nlerde sorunlar 

Ÿ Erken uyarı s�stemler� gel�şt�r�lmel�
Ÿ Ac�l durumlara hazırlıklı olunmalı
Ÿ Toplumdak� güvenl�k kültürün ve farkındalık 

arttırılmalı
Ÿ AFAD'la ortak projeler yapılmalı

Ÿ Kamuoyu b�lg�lend�rmes� yapılarak (yayın, broşür vb.) 
ve MEB �le ortaklaşa projeler üret�lerek ders 
k�taplarında nükleere �l�şk�n b�lg�ler yaygınlaştırılmalı 

Ÿ N�tel�kl� �nsan kaynağı kazandırılmalı, yet�şt�r�lmel� ve 
sürdürüleb�l�rl�ğ�n sağlanması amacıyla İK pol�t�kaları 
gel�şt�r�lmel�

Ÿ Yetenekl� öğrenc�ler�n terc�h edeceğ� bölümlere �l�şk�n 
pol�t�kalar �le Ar-Ge ekos�stem� beslenmel�

Ÿ Ters�ne bey�n göçü yaratacak düzenlemeler artırılmalı

Ÿ İl�şk�ler güçlend�r�lmel�, m�ll� projeler gel�şt�r�lmel� yerl� 
üret�me ağırlık ver�lmel�

S�ber Tehd�tler

Nükleer santralden çıkacak atıkları bertaraf edecek 
tes�s�s�n henüz olmaması, bundan dolayı olası çevresel 
sorunlar

Ÿ B�lg� güvenl�ğ� s�stemler� altyapısı güçlend�r�lmel�

Ÿ Radyoakt�f atık bertaraf tes�s� kurulumu �ç�n 

çalışmalara başlanmalı

Ÿ Alanında uzman ülkelerle �ş b�rl�ğ� yapılmalı
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Fırsat ve Tehd�tler

Fırsat ve tehd�tler kurumun �ç�nden değ�l, çevreden (ekonom�k kr�z, pol�t�k �st�krarsızlık, doğal afetler vb.) 
kaynaklanan ve Kurumun kontrol edemed�ğ� gel�şmelerd�r. Ancak Kurum geleceğe yönel�k 
değerlend�rmelerde bulunarak fırsatlardan yararlanmaya ya da tehd�tler�n zararlarını m�n�m�ze etmeye 
dönük stratej�ler oluşturab�l�r. Tablo 10'da kurumun karşılaşab�leceğ� fırsat ve tehd�tler �le fırsatlardan nasıl 
faydalanab�leceğ� ve tehd�tler� nasıl bertaraf edeb�leceğ�ne da�r değerlend�rmeler�n özet� yer almaktadır.

Fırsatlar Nasıl Yararlanırız?

Ekonom�k büyüme hedefler� doğrultusunda Ar-Ge'n�n 
b�l�nç, önem ve yatırımlarının artması, Ar-Ge çıktılarının 
ekonom�ye yansıtılması

Artan enerj� �ht�yacı ve küresel �kl�m sorunları d�kkate 
alındığında tem�z enerj�n�n alternat�f olması

Nükleer konularda kamuoyunda b�l�nc�n artıyor olması

Yerl�leşme b�l�nc�n�n yaygınlık kazanması, yerl� �mkanlara 
öncel�k ver�lmes�

Ÿ T�car�leşme potans�yel� yüksek olan Ar-Ge projeler�ne 
öncel�k ver�lmel�

Ÿ Kurumun tanınırlığı artmalı, faal�yet alanları 
gen�şlemel�

Ÿ İK konusunda avantaj sağlamalı

Ÿ Kamuoyu b�lg�lend�rme faal�yetler� artırılmalı (ders 
k�tapları, kamu spotu, paneller vs.)

Ÿ Teknoloj� transfer� ve yerl�leşt�rme çalışmalarının 
artırılmalı

Nükleer ve radyoloj�k tekn�kler�n sağlıktan endüstr�ye 
kadar kullanımının g�derek artması ve çeş�tlenmes�

Nükleer teknoloj� ve nükleer tekn�klere �l�şk�n ülke 
�ht�yaçlarının yerl� �mkanlarla karşılanmasına öncel�k 

Ÿ Kurumun faal�yet alanları gen�şlemel�, kurum kend�s�n� 
gel�şt�rmel�

Ÿ Dışa bağımlılık azalmalı, yet�şm�ş �nsan gücü ve 
b�l�msel altyapı gel�şmel�

Bor rezervler� ve üret�m payı açısından ülkem�z�n dünyada 
�lk sırada olması, bor ve bor b�leş�kler�n�n, sağlık, enerj� ve 
�ler� teknoloj� malzeme g�b� alanlarda alternat�f 
oluşturması ve g�derek önem kazanması

Ÿ Katma değer� yüksek bora dayalı veya bor katkılı �ler� 
malzemeler�n üret�lmes�ne yönel�k proje çalışmaları 
yapılmalı ve proje çıktılarının t�car�leşt�r�lmes�ne 
yönel�k faal�yetler yürütülmel�

Ÿ Ürün çeş�tl�l�ğ�n�n artırılmasına yönel�k �lg�l� kurum ve 
kuruluşlarla ortak projeler yürütülmel�

Nükleer teknoloj� �le b�rl�kte endüstr�, tıp, araştırma ve 
asker� (güvenl�k) alanlarında üret�me yen� katkıların 
olması, kullanım alanının artması

Ÿ Farklı alanlarda nükleer teknoloj� ürün ve 
h�zmetler�n�n kullanılma potans�yel�n�n araştırılmalı ve 
gel�şt�r�lmel�

Tehd�tler Nasıl Bertaraf Edeb�lr�z? 

Radyoloj�k ve nükleer tehl�ke ac�l durumlarda yeters�z 
kalınması

Nükleer teknoloj� konularında toplumda olumsuz algının 
olması

İnsan kaynakları pol�t�kası

Nükleer enerj�, b�lg�, teknoloj� ve kr�t�k kaynaklarda dışa 
bağımlılık ve bu nedenle gerekl� tem�nlerde sorunlar 

Ÿ Erken uyarı s�stemler� gel�şt�r�lmel�
Ÿ Ac�l durumlara hazırlıklı olunmalı
Ÿ Toplumdak� güvenl�k kültürün ve farkındalık 

arttırılmalı
Ÿ AFAD'la ortak projeler yapılmalı

Ÿ Kamuoyu b�lg�lend�rmes� yapılarak (yayın, broşür vb.) 
ve MEB �le ortaklaşa projeler üret�lerek ders 
k�taplarında nükleere �l�şk�n b�lg�ler yaygınlaştırılmalı 

Ÿ N�tel�kl� �nsan kaynağı kazandırılmalı, yet�şt�r�lmel� ve 
sürdürüleb�l�rl�ğ�n sağlanması amacıyla İK pol�t�kaları 
gel�şt�r�lmel�

Ÿ Yetenekl� öğrenc�ler�n terc�h edeceğ� bölümlere �l�şk�n 
pol�t�kalar �le Ar-Ge ekos�stem� beslenmel�

Ÿ Ters�ne bey�n göçü yaratacak düzenlemeler artırılmalı

Ÿ İl�şk�ler güçlend�r�lmel�, m�ll� projeler gel�şt�r�lmel� yerl� 
üret�me ağırlık ver�lmel�

S�ber Tehd�tler

Nükleer santralden çıkacak atıkları bertaraf edecek 
tes�s�s�n henüz olmaması, bundan dolayı olası çevresel 
sorunlar

Ÿ B�lg� güvenl�ğ� s�stemler� altyapısı güçlend�r�lmel�

Ÿ Radyoakt�f atık bertaraf tes�s� kurulumu �ç�n 

çalışmalara başlanmalı

Ÿ Alanında uzman ülkelerle �ş b�rl�ğ� yapılmalı
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Tablo 10. Fırsatlar ve Tehd�tler

Tablo 10. Fırsatlar ve Tehd�tler



Dış çevrey� anal�z etmek �ç�n yapılan PESTYÇ (PESTLE) anal�z�, dış çevredek� değ�ş�mler�n Kuruma nasıl 
yansıyacağını tesp�t etmey� amaçlar. Yapılan anal�zde, dış çevredek� pol�t�k, ekonom�k, sosyokültürel, 
teknoloj�k, yasal ve çevresel değ�ş�mler�n Kurumu olumlu (fırsatlar) ve olumsuz (tehd�tler) etk�leme 
durumlarına göre tesp�tler Tablo 11'de sunulmaktadır. 

DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 
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Tablo 11. PESTLE Anal�z�

Pol�t�k

Dışa bağımlılığın olması, 
uluslararası ve bölgesel 
çatışmaların b�lg� ve 
teknoloj� transfer�n�n 
�stenen düzeylerde 
gerçekleşmes�n� 
engellemes� 

Yerl�leşme konusunda altyapının 
gel�şt�r�lmes� 

Yerl�leşme konusunda �sten�len 
düzeye ulaşılamaması durumunda 
dışa bağımlılığın devam etmes�

Uluslararası rekabet�n 
ş�ddete/savaşlara 
dönüşmes�

Nükleer enerj�n�n 
kullanılması konusunda 
Devlet�n kararlı tutumu 

Teknoloj� transfer� ve b�lg� 
paylaşımının zorlaşması 

Pol�t�kada olab�lecek değ�ş�kl�ğ�n 
nükleer enerj� pol�t�kasına da 
yansıyab�lecek olması

Nükleer enerj� alanında faal�yet 
alanlarının gen�şlemes�

Geç�c� bütçe dönem� 
Mal� planlamanın doğru 
yapılamaması

Uluslararası döv�z kurları

Enflasyon

Sektördek� büyüme

T�caret

Mal� planlamanın doğru 
yapılamaması

Mal� planlamanın doğru 
yapılamaması

Kurumun h�zmet alanlarının 
çeş�tlenmes�, yüksek teknoloj� 
ürünler�n �thal� yer�ne üret�lmes�n�n 
desteklenmes�

Özel sektörle �ş b�rl�ğ� yapılması ve 
ürün çeş�tl�l�ğ�n�n artması

Nükleer alanda yürütülecek 
çalışmaları hükümet�n 
desteklemes�nden dolayı n�tel�kl� 
�nsan kaynağı yet�şt�r�lmes�ne kaynak 
ayırılab�lmes�

Ekonom�k büyüme hedefler� 
doğrultusunda Ar-Ge yatırımlarının 
artması, Ar-Ge çıktılarının ekonom�ye 
yansıtılması

Özel sektörün yatırım planlarının 
değ�şkenl�k göstermes�

Ekonom�k

Çocuk ve gençler

Ülke nüfusunun çoğunluğunun 
çocuk ve gençlerden oluşması 
neden�yle faal�yet alanlarıyla �lg�l� 
b�lg�lend�rme yapmanın daha kolay 
olması

Kurumun faal�yet alanı �le �lg�l� 
ün�vers�te bölümler�n�n n�tel�kl� 
öğrenc�ler tarafından terc�h 
ed�lmemes�, yet�şm�ş �nsan 
kaynağının çok sınırlı olması

Toplumda nükleer 
teknoloj�, bor ve nad�r 
toprak elementler�ne 
yönel�k farkındalığın 
yeters�zl�ğ�

Nükleer teknoloj�ye yönel�k olumsuz 
algı

Hedef k�tleye göre farklılaşan 
yöntemler�n gel�şt�r�lmes�

Sosyokültürel

Tesp�tler
(Etkenler/Sorunlar)

İdareye Etk�s�

Tehd�tlerFırsatlar

Yen� teknoloj�ler�n 
gel�şt�r�lmes�, ed�n�lmes� 
ve uygulanması

Radyoakt�f atıklar

B�lg� yönet�m�

Tablo 11. PESTLE Anal�z�

Teknoloj�k

Tesp�tler
(Etkenler/Sorunlar)

İdareye Etk�s�

Tehd�tlerFırsatlar

Ar-Ge projeler� sayısının artması, 
nükleer teknoloj� alanında ülkem�zde 
yetk�nl�k kazanılması

Nükleer tekn�kler�n kullanım 
alanlarının g�derek yaygınlaşması, 
nükleer teknoloj� �le b�rl�kte endüstr�, 
tıp, araştırma ve güvenl�k alanlarında 
üret�me yen� katkıların olması

Borlu �ler� teknoloj� malzemeler�n�n 
gel�şt�r�lmes�

Nükleer teknoloj� �le b�rl�kte endüstr�, 
tıp, araştırma ve asker� güvenl�k 
alanlarında üret�me yen� katkıların 
olması

Bor ürün ve teknoloj�ler�n�n sağlık, 
nükleer ve savunma sanay��nde 
kullanımının gel�şt�r�lmes�

Bor rezervler� açısından ülkem�z�n 
dünyada �lk sırada olması, bor ve bor 
b�leş�kler�n�n enerj� alanında 
alternat�f oluşturması ve g�derek 
önem kazanması

Nad�r toprak elementler�n�n yerl� 
kaynaklarımızdan elde ed�lmes� ve 
�ler� teknoloj� malzeme üret�m�ne 
yönel�k teknoloj�ler gel�şt�r�lmes�

Radyoakt�f atıkların bertarafı �ç�n 
pol�t�ka oluşturulması

B�l�ş�m alanındak� eks�kl�kler�n çağın 
gerekler�ne uygun şek�lde en hızlı 
şek�lde kapatılması ve b�lg� 
paylaşımının artırılması

S�ber saldırılara daha açık hale 
gelm�ş olması

Nükleer santralden çıkacak atıkları 
bertaraf edecek tes�s�s�n olmaması

TENMAK �le d�ğer 
kurumların mevzuatı 
arasında çakışmaların 
olması 

Mevzuat çakışmalarının 
g�der�lmes�ne �l�şk�n çalışmaların 
yapılması
TENMAK'ın odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� ve �ş 
b�rl�ğ�/koord�nasyon sağlanması

Çakışmaları g�der�c� mevzuat 
çalışmalarının zamanında 
gerçekleşt�r�lememes�
Yeterl� düzeyde �ş 
b�rl�ğ�/koord�nasyon sağlanamaması

Çevresel ve ekoloj�k 
düzenlemeler, küresel 
�kl�m sorunları, 
uluslararası anlaşmalar 
ve protokoller, çevresel 
sürdürüleb�l�rl�k, 
k�rlenme sev�yeler� vb.

Çevre ve tem�z enerj� �le �lg�l� Ar-Ge 
çalışmalarına önem ver�lmes� 

Nükleer enerj�n�n çevresel etk�ler�n�n 
kamuoyuna doğru şek�lde 
aktarılamaması

Yasal

Çevresel



Dış çevrey� anal�z etmek �ç�n yapılan PESTYÇ (PESTLE) anal�z�, dış çevredek� değ�ş�mler�n Kuruma nasıl 
yansıyacağını tesp�t etmey� amaçlar. Yapılan anal�zde, dış çevredek� pol�t�k, ekonom�k, sosyokültürel, 
teknoloj�k, yasal ve çevresel değ�ş�mler�n Kurumu olumlu (fırsatlar) ve olumsuz (tehd�tler) etk�leme 
durumlarına göre tesp�tler Tablo 11'de sunulmaktadır. 

DIŞ ÇEVRE ANALİZİ 
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Tablo 11. PESTLE Anal�z�

Pol�t�k

Dışa bağımlılığın olması, 
uluslararası ve bölgesel 
çatışmaların b�lg� ve 
teknoloj� transfer�n�n 
�stenen düzeylerde 
gerçekleşmes�n� 
engellemes� 

Yerl�leşme konusunda altyapının 
gel�şt�r�lmes� 

Yerl�leşme konusunda �sten�len 
düzeye ulaşılamaması durumunda 
dışa bağımlılığın devam etmes�

Uluslararası rekabet�n 
ş�ddete/savaşlara 
dönüşmes�

Nükleer enerj�n�n 
kullanılması konusunda 
Devlet�n kararlı tutumu 

Teknoloj� transfer� ve b�lg� 
paylaşımının zorlaşması 

Pol�t�kada olab�lecek değ�ş�kl�ğ�n 
nükleer enerj� pol�t�kasına da 
yansıyab�lecek olması

Nükleer enerj� alanında faal�yet 
alanlarının gen�şlemes�

Geç�c� bütçe dönem� 
Mal� planlamanın doğru 
yapılamaması

Uluslararası döv�z kurları

Enflasyon

Sektördek� büyüme

T�caret

Mal� planlamanın doğru 
yapılamaması

Mal� planlamanın doğru 
yapılamaması

Kurumun h�zmet alanlarının 
çeş�tlenmes�, yüksek teknoloj� 
ürünler�n �thal� yer�ne üret�lmes�n�n 
desteklenmes�

Özel sektörle �ş b�rl�ğ� yapılması ve 
ürün çeş�tl�l�ğ�n�n artması

Nükleer alanda yürütülecek 
çalışmaları hükümet�n 
desteklemes�nden dolayı n�tel�kl� 
�nsan kaynağı yet�şt�r�lmes�ne kaynak 
ayırılab�lmes�

Ekonom�k büyüme hedefler� 
doğrultusunda Ar-Ge yatırımlarının 
artması, Ar-Ge çıktılarının ekonom�ye 
yansıtılması

Özel sektörün yatırım planlarının 
değ�şkenl�k göstermes�

Ekonom�k

Çocuk ve gençler

Ülke nüfusunun çoğunluğunun 
çocuk ve gençlerden oluşması 
neden�yle faal�yet alanlarıyla �lg�l� 
b�lg�lend�rme yapmanın daha kolay 
olması

Kurumun faal�yet alanı �le �lg�l� 
ün�vers�te bölümler�n�n n�tel�kl� 
öğrenc�ler tarafından terc�h 
ed�lmemes�, yet�şm�ş �nsan 
kaynağının çok sınırlı olması

Toplumda nükleer 
teknoloj�, bor ve nad�r 
toprak elementler�ne 
yönel�k farkındalığın 
yeters�zl�ğ�

Nükleer teknoloj�ye yönel�k olumsuz 
algı

Hedef k�tleye göre farklılaşan 
yöntemler�n gel�şt�r�lmes�

Sosyokültürel

Tesp�tler
(Etkenler/Sorunlar)

İdareye Etk�s�

Tehd�tlerFırsatlar

Yen� teknoloj�ler�n 
gel�şt�r�lmes�, ed�n�lmes� 
ve uygulanması

Radyoakt�f atıklar

B�lg� yönet�m�

Tablo 11. PESTLE Anal�z�

Teknoloj�k

Tesp�tler
(Etkenler/Sorunlar)

İdareye Etk�s�

Tehd�tlerFırsatlar

Ar-Ge projeler� sayısının artması, 
nükleer teknoloj� alanında ülkem�zde 
yetk�nl�k kazanılması

Nükleer tekn�kler�n kullanım 
alanlarının g�derek yaygınlaşması, 
nükleer teknoloj� �le b�rl�kte endüstr�, 
tıp, araştırma ve güvenl�k alanlarında 
üret�me yen� katkıların olması

Borlu �ler� teknoloj� malzemeler�n�n 
gel�şt�r�lmes�

Nükleer teknoloj� �le b�rl�kte endüstr�, 
tıp, araştırma ve asker� güvenl�k 
alanlarında üret�me yen� katkıların 
olması

Bor ürün ve teknoloj�ler�n�n sağlık, 
nükleer ve savunma sanay��nde 
kullanımının gel�şt�r�lmes�

Bor rezervler� açısından ülkem�z�n 
dünyada �lk sırada olması, bor ve bor 
b�leş�kler�n�n enerj� alanında 
alternat�f oluşturması ve g�derek 
önem kazanması

Nad�r toprak elementler�n�n yerl� 
kaynaklarımızdan elde ed�lmes� ve 
�ler� teknoloj� malzeme üret�m�ne 
yönel�k teknoloj�ler gel�şt�r�lmes�

Radyoakt�f atıkların bertarafı �ç�n 
pol�t�ka oluşturulması

B�l�ş�m alanındak� eks�kl�kler�n çağın 
gerekler�ne uygun şek�lde en hızlı 
şek�lde kapatılması ve b�lg� 
paylaşımının artırılması

S�ber saldırılara daha açık hale 
gelm�ş olması

Nükleer santralden çıkacak atıkları 
bertaraf edecek tes�s�s�n olmaması

TENMAK �le d�ğer 
kurumların mevzuatı 
arasında çakışmaların 
olması 

Mevzuat çakışmalarının 
g�der�lmes�ne �l�şk�n çalışmaların 
yapılması
TENMAK'ın odaklanacağı 
alan/konuların bel�rlenmes� ve �ş 
b�rl�ğ�/koord�nasyon sağlanması

Çakışmaları g�der�c� mevzuat 
çalışmalarının zamanında 
gerçekleşt�r�lememes�
Yeterl� düzeyde �ş 
b�rl�ğ�/koord�nasyon sağlanamaması

Çevresel ve ekoloj�k 
düzenlemeler, küresel 
�kl�m sorunları, 
uluslararası anlaşmalar 
ve protokoller, çevresel 
sürdürüleb�l�rl�k, 
k�rlenme sev�yeler� vb.

Çevre ve tem�z enerj� �le �lg�l� Ar-Ge 
çalışmalarına önem ver�lmes� 

Nükleer enerj�n�n çevresel etk�ler�n�n 
kamuoyuna doğru şek�lde 
aktarılamaması

Yasal

Çevresel



GELECEĞE BAKIŞ
BÖLÜM III



GELECEĞE BAKIŞ
BÖLÜM III



Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında 
ülkem�z�n �ht�yaç duyduğu araştırma, �novasyon ve 
teknoloj� gel�şt�rme çalışmalarını yapmak ve katma 
değer oluşturmakM İ S YO N

Tekn�k h�zmetler, eğ�t�m ve yayın h�zmetler� sunma

Tekn�k h�zmetler; çevre, �nsan sağlığı ve Ar-Ge faal�yetler�ne yönel�k ölçüm, anal�z, test, kal�brasyon, 
metroloj�, ışınlama, radyoakt�f atık, müdahale, danışmanlık, tekn�k destek, �nceleme, değerlend�rme 
h�zmetler�n� kapsamaktadır. Bu kapsamda, görev alanı �le �lg�l� konularda eğ�t�m programları hazırlamak, 
eğ�t�m vermek, eğ�t�m vermek �steyen kurum ve kuruluşları yetk�lend�rmek, eğ�t�m alan k�ş�ler� 
sert�fikalandırmak, yurt�ç�nde kurslar açmak ve açılmasına destek olmak, görev alanı �le �lg�l� konularda 
b�lg� toplamak ve yaymak, sürel�-süres�z yayın faal�yetler�nde bulunmak, bu tür yayınları desteklemek; 
b�lg� bankaları, kütüphane ve arş�v g�b� b�l�msel destek h�zmetler�n� sağlamak, ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarla bu konuda �ş b�rl�ğ� yapmak TENMAK'ın görevler� arasındadır.

Ulusal ekos�stem� oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma ve ülkem�z� tems�l etme

TENMAK'ın üstlend�ğ� görev enerj�, nükleer, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, maden 
teknoloj�ler�, bor, nad�r toprak elementler� ve d�ğer kr�t�k elementlerle �lg�l� Ar-Ge ve �novasyon odaklı 
ulusal b�r ortam gel�şt�rmekt�r. Söz konusu alanlarda kamu, özel sektör, ün�vers�teler ve s�v�l toplum 
çevreler�nde yer alan farklı aktörler bulunmaktadır. Bu aktörler�n b�lg� paylaşımını, ortak çözümler 
gel�şt�rmes�n�, �ş b�rl�kler�n� ve ulusal hedef ve stratej�ler çerçeves�nde hareket etmeler�n� sağlayacak 
kurumsal ve s�stemsel b�r yapıya �ht�yaç bulunmaktadır. TENMAK, bu alanlarda ulusal ekos�stem� 
oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma ve ülkem�z� tems�l etme göevler�n� üstlenm�şt�r. 
İnovasyon ve teknoloj� �ht�yaçlarının bel�rlenmes�, teknoloj� transfer� yapılması, Ar-Ge projeler� fik�rler�n�n 
gel�şt�r�lmes�, projeler�n gerçekleşt�r�lmes�, fikr� ve sına� mülk�yet haklarının alınması, t�car�leşt�r�lmes�, 
endüstr�yel üret�me geç�lmes� ve �hracatını kapsayan değer z�nc�r�n�n her b�r halkasında, tamamlayıcı ve 
destekley�c� kurum ve kuruluşların gel�şt�r�lmes�ne ve b�rl�kte hareket ederek s�nerj�k etk� oluşturulmasına 
öncülük etme m�syonuyla hareket edecekt�r. 

Uluslararası çevrelerde �ş b�rl�kler� gel�şt�rmek ve ülkem�z� tems�l etmek

Görev alanları �le �lg�l� olarak uluslararası platformlarda �ş b�rl�kler� gel�şt�rmek ve ülkem�z� tems�l etmek de 
TENMAK'ın m�syonu kapsamındadır.  TENMAK'ın, faal�yet alanlarında öncel�kler bel�rleme ve sonrasında 
d�ğer ülkeler �le �ş b�rl�kler� gel�şt�rme, b�rl�kte Ar-Ge projeler� yapma, uluslararası projelerde yer alma, Ar-
Ge altyapılarından faydalanma g�b� görevler� bulunmaktadır. Ayrıca; IAEA, OECD/NEA, CERN, SESAME 
g�b� uluslararası kuruluşlarda ülkem�z� tems�l etmekle yükümlüdür. 

Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rme

Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek olan TENMAK, 
m�syonunu gerçekleşt�rmek �ç�n kurumsal kapas�tes�n� gel�şt�rme amacı gütmekted�r. Ar-Ge 
ekos�stem�n�n yen� oyuncusu olan Kurumumuz �nsan kaynakları, fiz�k� kaynaklar ve b�l�ş�m altyapısı 
açısından kapas�tes�n� artırarak ulusal ve uluslararası çevrelerle etk�n �şb�rl�ğ� yapacaktır.
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TENMAK'ın varlık amacı, enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında ülkem�z�n �novasyon ve tekno-
loj� �ht�yaçlarını karşılamaktır. Bu alanlardak� �ht�yaçların doğru şek�lde tesp�t ed�lmes� ve karşılanması ül-
kem�z�n dışa bağımlılığını azaltacak, kalkınmasını hızlandıracak ve ekonom�k b�r güç hal�ne gelmes�n� sağ-
layacaktır. TENMAK, üstlend�ğ� bu m�syonu gerçekleşt�rmek �ç�n aşağıda bel�rt�len stratej�k eksenler 
hareket edecekt�r:

 Ulusal ve sektörel düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler bel�rlemeye katkı sunma
Ar-Ge, üret�m ve t�car�leşt�rme faal�yetler� yapma, yaptırma ve destekleme
Tekn�k h�zmetler, eğ�t�m ve yayın h�zmetler� sunma
Ulusal ekos�stem� oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma ve ülkem�z� tems�l etme
Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rme

Ulusal ve sektörel düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler bel�rlemeye katkı sunma

Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında; ülke, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve 
Kurum ölçekler�nde v�zyon ve amaçları, gerçekleşt�r�lecek hedefler�, öncel�kler�, yatırım ve �ş b�rl�kler�n� 
�çeren pol�t�ka ve stratej�ler gel�şt�rmek TENMAK m�syonu kapsamındadır. TENMAK bu görev 
çerçeves�nde, ulusal ve uluslararası çevrelerdek� gel�şmeler� yakından �zleyerek anal�zler yapmak, �lg�l� 
çevreler�n �ht�yaç, görüş ve öner�ler�n� almak, katılımcı b�r yöntem �le ulusal pol�t�ka ve stratej� belgeler� 
hazırlamak, kararlaştırılan pol�t�ka ve stratej�ler�n uygulamalarında akt�f rol almak, uygulamaları �zlemek 
ve uygulama sonuçlarını değerlend�rmek ve raporlamak TENMAK’ın görevler� arasındadır.

Ar-Ge, üret�m ve t�car�leşt�rme faal�yetler� yapma, yaptırma ve destekleme

Enerj�, nükleer, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, maden teknoloj�ler�, bor, nad�r toprak 
elementler� ve d�ğer kr�t�k elementlerle �lg�l� �novasyon �ht�yacının karşılaması �ç�n Ar-Ge faal�yetler�n� 
yapmak, yaptırmak ve desteklemek, bu amaçla program/projeler gel�şt�rmek, yen� ürünler�n üret�m�n� 
yapmak ve var olanları gel�şt�rmek, yürütülen ve desteklenen projelerden ortaya çıkan fikr� ve sına� 
hakların yönet�m sürec� ve akab�nde t�car�leşt�rme faal�yetler� �le Ar-Ge'n�n değere dönüştürülmes�n� 
sağlamak TENMAK m�syonu kapsamındadır. 

İnovasyon ve teknoloj� �ht�yaçlarının bel�rlenmes�, teknoloj� transfer� yapılması, Ar-Ge projeler� fik�rler�n�n 
gel�şt�r�lmes�, projeler�n gerçekleşt�r�lmes�, fikr� ve sına� mülk�yet haklarının alınması, t�car�leşt�r�lmes�, 
endüstr�yel üret�me geç�lmes� ve �hracatını kapsayan değer z�nc�r�n�n her b�r halkasında, tamamlayıcı ve 
destekley�c� kurum ve kuruluşların gel�şt�r�lmes�ne ve b�rl�kte hareket ederek s�nerj�k etk� oluşturulmasına 
öncülük etmek öneml� b�r stratej�k eksend�r. 



Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında 
ülkem�z�n �ht�yaç duyduğu araştırma, �novasyon ve 
teknoloj� gel�şt�rme çalışmalarını yapmak ve katma 
değer oluşturmakM İ S YO N

Tekn�k h�zmetler, eğ�t�m ve yayın h�zmetler� sunma

Tekn�k h�zmetler; çevre, �nsan sağlığı ve Ar-Ge faal�yetler�ne yönel�k ölçüm, anal�z, test, kal�brasyon, 
metroloj�, ışınlama, radyoakt�f atık, müdahale, danışmanlık, tekn�k destek, �nceleme, değerlend�rme 
h�zmetler�n� kapsamaktadır. Bu kapsamda, görev alanı �le �lg�l� konularda eğ�t�m programları hazırlamak, 
eğ�t�m vermek, eğ�t�m vermek �steyen kurum ve kuruluşları yetk�lend�rmek, eğ�t�m alan k�ş�ler� 
sert�fikalandırmak, yurt�ç�nde kurslar açmak ve açılmasına destek olmak, görev alanı �le �lg�l� konularda 
b�lg� toplamak ve yaymak, sürel�-süres�z yayın faal�yetler�nde bulunmak, bu tür yayınları desteklemek; 
b�lg� bankaları, kütüphane ve arş�v g�b� b�l�msel destek h�zmetler�n� sağlamak, ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarla bu konuda �ş b�rl�ğ� yapmak TENMAK'ın görevler� arasındadır.

Ulusal ekos�stem� oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma ve ülkem�z� tems�l etme

TENMAK'ın üstlend�ğ� görev enerj�, nükleer, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, maden 
teknoloj�ler�, bor, nad�r toprak elementler� ve d�ğer kr�t�k elementlerle �lg�l� Ar-Ge ve �novasyon odaklı 
ulusal b�r ortam gel�şt�rmekt�r. Söz konusu alanlarda kamu, özel sektör, ün�vers�teler ve s�v�l toplum 
çevreler�nde yer alan farklı aktörler bulunmaktadır. Bu aktörler�n b�lg� paylaşımını, ortak çözümler 
gel�şt�rmes�n�, �ş b�rl�kler�n� ve ulusal hedef ve stratej�ler çerçeves�nde hareket etmeler�n� sağlayacak 
kurumsal ve s�stemsel b�r yapıya �ht�yaç bulunmaktadır. TENMAK, bu alanlarda ulusal ekos�stem� 
oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma ve ülkem�z� tems�l etme göevler�n� üstlenm�şt�r. 
İnovasyon ve teknoloj� �ht�yaçlarının bel�rlenmes�, teknoloj� transfer� yapılması, Ar-Ge projeler� fik�rler�n�n 
gel�şt�r�lmes�, projeler�n gerçekleşt�r�lmes�, fikr� ve sına� mülk�yet haklarının alınması, t�car�leşt�r�lmes�, 
endüstr�yel üret�me geç�lmes� ve �hracatını kapsayan değer z�nc�r�n�n her b�r halkasında, tamamlayıcı ve 
destekley�c� kurum ve kuruluşların gel�şt�r�lmes�ne ve b�rl�kte hareket ederek s�nerj�k etk� oluşturulmasına 
öncülük etme m�syonuyla hareket edecekt�r. 

Uluslararası çevrelerde �ş b�rl�kler� gel�şt�rmek ve ülkem�z� tems�l etmek

Görev alanları �le �lg�l� olarak uluslararası platformlarda �ş b�rl�kler� gel�şt�rmek ve ülkem�z� tems�l etmek de 
TENMAK'ın m�syonu kapsamındadır.  TENMAK'ın, faal�yet alanlarında öncel�kler bel�rleme ve sonrasında 
d�ğer ülkeler �le �ş b�rl�kler� gel�şt�rme, b�rl�kte Ar-Ge projeler� yapma, uluslararası projelerde yer alma, Ar-
Ge altyapılarından faydalanma g�b� görevler� bulunmaktadır. Ayrıca; IAEA, OECD/NEA, CERN, SESAME 
g�b� uluslararası kuruluşlarda ülkem�z� tems�l etmekle yükümlüdür. 

Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rme

Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge çalışmalarını destekleyecek olan TENMAK, 
m�syonunu gerçekleşt�rmek �ç�n kurumsal kapas�tes�n� gel�şt�rme amacı gütmekted�r. Ar-Ge 
ekos�stem�n�n yen� oyuncusu olan Kurumumuz �nsan kaynakları, fiz�k� kaynaklar ve b�l�ş�m altyapısı 
açısından kapas�tes�n� artırarak ulusal ve uluslararası çevrelerle etk�n �şb�rl�ğ� yapacaktır.
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TENMAK'ın varlık amacı, enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında ülkem�z�n �novasyon ve tekno-
loj� �ht�yaçlarını karşılamaktır. Bu alanlardak� �ht�yaçların doğru şek�lde tesp�t ed�lmes� ve karşılanması ül-
kem�z�n dışa bağımlılığını azaltacak, kalkınmasını hızlandıracak ve ekonom�k b�r güç hal�ne gelmes�n� sağ-
layacaktır. TENMAK, üstlend�ğ� bu m�syonu gerçekleşt�rmek �ç�n aşağıda bel�rt�len stratej�k eksenler 
hareket edecekt�r:

 Ulusal ve sektörel düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler bel�rlemeye katkı sunma
Ar-Ge, üret�m ve t�car�leşt�rme faal�yetler� yapma, yaptırma ve destekleme
Tekn�k h�zmetler, eğ�t�m ve yayın h�zmetler� sunma
Ulusal ekos�stem� oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma ve ülkem�z� tems�l etme
Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rme

Ulusal ve sektörel düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler bel�rlemeye katkı sunma

Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında; ülke, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ve 
Kurum ölçekler�nde v�zyon ve amaçları, gerçekleşt�r�lecek hedefler�, öncel�kler�, yatırım ve �ş b�rl�kler�n� 
�çeren pol�t�ka ve stratej�ler gel�şt�rmek TENMAK m�syonu kapsamındadır. TENMAK bu görev 
çerçeves�nde, ulusal ve uluslararası çevrelerdek� gel�şmeler� yakından �zleyerek anal�zler yapmak, �lg�l� 
çevreler�n �ht�yaç, görüş ve öner�ler�n� almak, katılımcı b�r yöntem �le ulusal pol�t�ka ve stratej� belgeler� 
hazırlamak, kararlaştırılan pol�t�ka ve stratej�ler�n uygulamalarında akt�f rol almak, uygulamaları �zlemek 
ve uygulama sonuçlarını değerlend�rmek ve raporlamak TENMAK’ın görevler� arasındadır.

Ar-Ge, üret�m ve t�car�leşt�rme faal�yetler� yapma, yaptırma ve destekleme

Enerj�, nükleer, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, maden teknoloj�ler�, bor, nad�r toprak 
elementler� ve d�ğer kr�t�k elementlerle �lg�l� �novasyon �ht�yacının karşılaması �ç�n Ar-Ge faal�yetler�n� 
yapmak, yaptırmak ve desteklemek, bu amaçla program/projeler gel�şt�rmek, yen� ürünler�n üret�m�n� 
yapmak ve var olanları gel�şt�rmek, yürütülen ve desteklenen projelerden ortaya çıkan fikr� ve sına� 
hakların yönet�m sürec� ve akab�nde t�car�leşt�rme faal�yetler� �le Ar-Ge'n�n değere dönüştürülmes�n� 
sağlamak TENMAK m�syonu kapsamındadır. 

İnovasyon ve teknoloj� �ht�yaçlarının bel�rlenmes�, teknoloj� transfer� yapılması, Ar-Ge projeler� fik�rler�n�n 
gel�şt�r�lmes�, projeler�n gerçekleşt�r�lmes�, fikr� ve sına� mülk�yet haklarının alınması, t�car�leşt�r�lmes�, 
endüstr�yel üret�me geç�lmes� ve �hracatını kapsayan değer z�nc�r�n�n her b�r halkasında, tamamlayıcı ve 
destekley�c� kurum ve kuruluşların gel�şt�r�lmes�ne ve b�rl�kte hareket ederek s�nerj�k etk� oluşturulmasına 
öncülük etmek öneml� b�r stratej�k eksend�r. 



Ulusal Yen�l�k Ekos�stem� ve Değer Z�nc�r�

Dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürüleb�l�r rekabet gücü oluşturmak �ç�n TENMAK'ın da �ç�nde yer aldığı 
d�nam�k b�r ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� gel�şt�r�lmes� hedeflenmekted�r. Ulusal yen�l�k 
ekos�stem� ve değer z�nc�r�; Ar-Ge temell� ulusal ölçekte kurumsal b�r altyapının, teşv�k ed�c� b�r ortamın, 
destekley�c� ve tamamlayıcı güçlü b�r �ş b�rl�ğ� ağının ve yen�l�k fikr�nden t�car�leşmeye uzanan değer 
üret�m sürec�n�n oluşturulması anlamına gelmekted�r. Ulusal ölçekte dışa bağımlılığı azaltmak ve rekabet 
gücü oluşturmak b�r kurumun tek başına değ�l, ulusal güçler�n planlı b�r şek�lde b�rl�kte seferber ed�lmes� 
�le ancak mümkün olab�l�r. Gel�şmeler� tak�p etmek ve önde g�deb�lmek �ç�n kamu ve özel sektörün 
tamamlayıcı ve destekley�c� güçlü kurumsal, b�l�msel, yasal, finansal, danışmanlık, �nsan kaynağı vs. 
altyapısının ve teşv�k ed�c� s�stem ve yaklaşımların olması şarttır. Uzun vadede dünya �le rekabet etmek ve 
ulusal başarıyı sürdüreb�l�r kılmak �ç�n ulusal yen�l�k ekos�stem�n�n ve proje fikr�nden uç ürüne kadar değer 
üret�m z�nc�r�n�n zorunlu olduğu varsayımından hareket �le TENMAK öncü ve lokomot�f b�r rol üstlenmey� 
kurumsal v�zyonunun b�r parçası olarak görmekted�r. 

İnovasyon

Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge tabanlı yen� yöntemler �le çalışmalar 
yapılması/yaptırılması �zlenecek öneml� b�r yöntemd�r. İnovasyon yönet�m� çerçeves�nde, küçük ve orta 
ölçekl� projeler�n yanı sıra; uzun vadel� b�r perspekt�fle, ülke �ht�yaç ve kaynakları �le dünyanın �zled�ğ� ve 
yoğunlaştığı çalışma alanları d�kkate alınarak büyük ölçekl� (am�ral/öncü) Ar-Ge projeler� 
öncel�klend�r�lecek ve hayata geç�r�lecekt�r. Bu doğrultuda, �ler� teknoloj� nükleer reaktörler� çok amaçlı 
kullanıma uygun yüksek nötron akılı yerl� araştırma reaktörü, hadron terap�, �yonlaştırıcı radyasyonun 
tesp�t�ne yönel�k yerl� ve m�ll� �ler� teknoloj� algıç s�stemler�, enerj� kaynağı olarak h�drojen �le �lg�l� 
çalışmalar, karbon yakalama konusunda yerl� teknoloj� gel�şt�rme çalışmaları, yerl� kaynaklar kullanılarak 
NTE üret�m teknoloj�ler� gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� çalışmalar, NTE katkılı �ler� teknoloj�k malzeme üret�m 
çalışmaları, radyo�zotopların üret�lmes�, TENMAK gündem�nded�r.  Küresel ısınmadan dolayı yaşanan 
sorunlar ve enerj�de dışa bağımlılık özel�nde görev alanına g�ren konular kapsamında öncü projeler 
gel�şt�r�lmes� planlanmaktadır. 

Teknoloj� Transfer�

Mevcut yerl� �mkanlar �le Ar-Ge yapmak her zaman mümkün olmayab�l�r. Bu tür durumlarda teknoloj� yurt 
dışından tem�n ed�lme yoluyla da kazanılab�l�r. Teknoloj� transfer� olarak adlandırılan bu süreç sadece 
ek�pman veya l�sans tem�n�n� değ�l b�lg�n�n de kazanımını kapsamaktadır. Teknoloj� transfer� ancak 
�çselleşt�r�leb�ld�ğ� zaman başarılı olab�lmekted�r. Böylel�kle ed�n�len teknoloj�n�n yerl� ve m�ll� �mkanlar �le 
üret�lmes� ve gel�şt�r�lmes� mümkün olab�lecekt�r.

Yerl�leşt�rme

TENMAK'ın temel amaçlarından b�r� Ar-Ge tabanlı yerl�leşt�rmeler yapmaktır. TENMAK kalkınmanın 
önünde engel teşk�l eden enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler�nde dışa bağımlılığın azaltılması 
hususunda çalışmalar yürütmekted�r. Bu konuda ülkem�z�n �ht�yaç duyduğu teknoloj�ler�n transfer� ve 
gel�şt�r�lmes�yle m�ll� enerj� ve maden pol�t�kası doğrultusunda yerl�leşt�rme çalışmaları �vme kazanacaktır. 
Yerl�leşt�rme hususunda öncel�kl� hedeflerden b�r�, enerj� üret�m� alanında ve madenc�l�k teknoloj�ler�nde 
dışa bağımlılığı azaltmaktır. u alanlarda faal�yet gösteren kamu kuruluşlarının �thal ett�kler� teknoloj�, B
mak�ne ve teçh�zatları bel�rleme ve ülkem�zde gel�şt�r�p üreterek bu �ht�yaçları karşılamak 
hedeflenmekted�r.

TENMAK'ın v�zyonunun dayandığı perspekt�fler:

Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında; 
Ulusal ölçekte yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� gel�şt�rmek 
Dışa bağımlılığı azaltacak yerl�leşt�rmeler gerçekleşt�rmek
Teknoloj� �ht�yacını karşılayacak �novasyonlar yapmak
Küresel ölçekte sürdürüleb�l�r güçlü b�r konum elde etmekt�r.  

TENMAK, uzun vadede enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında yerl�leşme oranlarını artırmak 
suret�yle arz güvenl�ğ�n� sağlamayı ve dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflemekted�r. Gel�şen sanay�, artan 
nüfus ve gel�r düzey� �le beraber yeraltı/yerüstü kaynaklarına ve enerj�ye olan �ht�yacın artmasının yanı sıra 
dünyadak� teknoloj�k gel�şmelere uygun altyapının ülkem�ze kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda TENMAK, enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında �ht�yacı karşılayacak �navasyon 
çalışmaları  yürütmekted�r.

Enerj�de öneml� rolü olan madenler�m�z�n etk�n ve ver�ml� kullanılması, nükleer enerj� teknoloj�ler�n�n 
gel�şt�r�lmes� ve tem�z enerj� teknoloj�ler�n�n transfer� �le beraber enerj�de dışa bağımlılığın azaltılması 
hedeflenmekted�r. Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları başta olmak üzere tüm enerj� kaynaklarından tem�z 
enerj� üret�m�ne yönel�k süreçlerdek� ürün ve teknoloj�lere �laveten enerj� ver�ml�l�ğ� alanlarında faal�yetler 
�le enerj� kaynaklarının üret�m�, �let�m�, dağıtımı ve tüket�m� süreçler�ndek� ürün ve teknoloj�lere �l�şk�n 
yerl�leşt�rme çalışmaları yürütmek de TENMAK'ın v�zyonu arasındadır. 

Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler�; tıp, endüstr�, tarım, eğ�t�m-araştırma g�b� pek çok alanda oldukça 
yaygın b�r kullanıma sah�pt�r. Söz konusu alanda yürütülen faal�yetler�n, güçlü, sürdürüleb�l�r ve rekabetç� 
b�r sektör oluşturulması �ç�n ulusal yen�l�k s�stem� oluşturmak ve değer z�nc�r� gel�şt�rmek gerekmekted�r. 
Kurumsal, sektörel ve ulusal Ar-Ge kapas�tes�n�n artırılarak yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� gel�şt�rmek 
TENMAK’ın öneml� b�r görev�d�r.
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Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında dışa bağımlılığı azaltmak ve küresel ölçekte 
sürdürüleb�l�r, güçlü ve rekabetç� b�r konum elde etmek �ç�n �zlen�lecek yöntemler şunlardır:

Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında 
küresel ölçekte l�der b�r kurum olmak. 

V İ Z YO N



Ulusal Yen�l�k Ekos�stem� ve Değer Z�nc�r�

Dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürüleb�l�r rekabet gücü oluşturmak �ç�n TENMAK'ın da �ç�nde yer aldığı 
d�nam�k b�r ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� gel�şt�r�lmes� hedeflenmekted�r. Ulusal yen�l�k 
ekos�stem� ve değer z�nc�r�; Ar-Ge temell� ulusal ölçekte kurumsal b�r altyapının, teşv�k ed�c� b�r ortamın, 
destekley�c� ve tamamlayıcı güçlü b�r �ş b�rl�ğ� ağının ve yen�l�k fikr�nden t�car�leşmeye uzanan değer 
üret�m sürec�n�n oluşturulması anlamına gelmekted�r. Ulusal ölçekte dışa bağımlılığı azaltmak ve rekabet 
gücü oluşturmak b�r kurumun tek başına değ�l, ulusal güçler�n planlı b�r şek�lde b�rl�kte seferber ed�lmes� 
�le ancak mümkün olab�l�r. Gel�şmeler� tak�p etmek ve önde g�deb�lmek �ç�n kamu ve özel sektörün 
tamamlayıcı ve destekley�c� güçlü kurumsal, b�l�msel, yasal, finansal, danışmanlık, �nsan kaynağı vs. 
altyapısının ve teşv�k ed�c� s�stem ve yaklaşımların olması şarttır. Uzun vadede dünya �le rekabet etmek ve 
ulusal başarıyı sürdüreb�l�r kılmak �ç�n ulusal yen�l�k ekos�stem�n�n ve proje fikr�nden uç ürüne kadar değer 
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hedeflenmekted�r. Yen�leneb�l�r enerj� kaynakları başta olmak üzere tüm enerj� kaynaklarından tem�z 
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Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında dışa bağımlılığı azaltmak ve küresel ölçekte 
sürdürüleb�l�r, güçlü ve rekabetç� b�r konum elde etmek �ç�n �zlen�lecek yöntemler şunlardır:

Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında 
küresel ölçekte l�der b�r kurum olmak. 

V İ Z YO N



Üçüncü Beş Yıl (2032-2036)

Ø Öncü Ar-Ge çalışmaları �le alanında 
yönlend�r�c� çalışmalara odaklanma

Ø Rekabetç� �ş modeller� gel�şt�rme
Ø Entegre Ar-Ge yapıları oluşturma (kamu-

özel sektör-ün�vers�teler �ş b�rl�ğ� �le)
Ø Uluslararası platformlarda akt�f yer alma
Ø Kes�şen alanların (ortak Ar-Ge) kapsamını 

gen�şletmek ve akt�f paydaş yönet�m� 
yapma

Ø Gel�şen sanay�m�z�n �ht�yaç duyduğu NTE 
hammaddeler�nde dışa bağımlığının 
önlenmes�

Dördüncü Beş Yıl (2037-2041)

Ø Küresel rekabet gücüne dayanan oyun 
kurucu çalışmalara odaklanma

Ø Öncü ülkeler�n teknoloj�s� �le yarışab�lme
Ø Ülkem�z kurumları eksen�nde uluslararası 

oluşumlara g�tme
Ø Küresel pazarlara ürün, know-how, teknoloj� 

ve danışmanlık �hraç etme
Ø Alanda çalışan parlak bey�nler� ve 

yetenekler� çeken merkez olma
Ø NTE teknoloj�ler� konusunda uluslararası 

rekabet düzey�ne ulaşma
Ø Ülkem�z�n Bor madenler�nde dünyada en 

fazla rezerve sah�p olma avantajını stratej�k 
üstünlüğe dönüştürme

TENMAK gel�ş�m perspekt�finde �lk on yıldak� hedefi dışa bağımlığı azaltmak ve teknoloj�k bağımsızlığa 
doğru adım atmak olacaktır. Bu çerçevede yerl�leşt�rmeye, teknoloj� transfer�ne, küçük ve orta ölçekl� Ar-
Ge projeler�ne öncel�k ver�lecekt�r. Bu aşamada aynı zamanda ulusal, sektörel ve kurumsal Ar-Ge 
kapas�tes�n�n (altyapı, �nsan kaynağı, uygulamaya geç�rme b�lg�s�) gel�şt�r�lmes�ne odaklanılacaktır. İk�nc� 
on yılda �se küresel rekabette öneml� oyuncular arasında yer almak hedeflenmekted�r. Bu çerçevede 
büyük ölçekl� öncü Ar-Ge projeler�ne odaklanma, yüksek katma değerl� ürünler gel�şt�rme ve uluslararası 
platformlarda rekabetç� �ş b�rl�kler� kurma çalışmalarına öncel�k ver�lecekt�r. Bu aşamada ulusal aktörlere 
rekabet üstünlüğü sağlamaya ve kapas�te gel�şt�rmeye odaklanılacaktır. 
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GELİŞİM PERSPEKTİFİ ve FAALİYET ALANLARI
TENMAK kurumsal v�zyonuna ulaşmayı y�rm� yıllık uzun vadel� b�r perspekt�ften ele almaktadır. Y�rm� yıllık 
zaman beşer yıllık orta vadel� stratej�k planlara bölündüğünde TENMAK, v�zyonuna g�decek yolda odak ve 
öncel�kler�n� şöyle planlamaktadır. 

B�r�nc� Beş Yıl (2022-2026)

Ø Teknoloj�k �ht�yaç ve talep temell� teknoloj� 
transfer� ve Ar-Ge odaklı yerl�leşt�rme 
çalışmalarına yoğunlaşma

Ø TENMAK çatısı altında b�r araya gelen 
kurumların (TAEK, NATEN, BOREN) Ar-Ge 
altyapısı ve �nsan kaynağını da göz önüne 
alarak ortak projeler gel�şt�rmeye ve 
uygulamaya öncel�k verme

Ø Uzun vadede �zlen�leb�lecek ve 
sürdürüleb�l�r planlar gel�şt�rme

Ø Ulusal ve kurumsal kapas�tey� artıracak Ar-
Ge altyapısı ve �nsan kaynağı gel�şt�rme

Ø Büyük ölçekl� (am�ral/öncü) b�rkaç projey� 
başlatma (bel�rleme, tasarlama, altyapı ve 
�nsan kaynağı gel�şt�rme)

Ø Uluslararası �l�şk�ler kapsamında �k�l� 
anlaşmalar �le Ar-Ge projeler�nde daha akt�f 
yer alma  

Ø Ulusal yen�l�k ekos�stem� aktörler� ve değer 
z�nc�r� sürec� b�leşenler�n� tanımlama ve 
ortak pol�t�ka ve stratej�ler bel�rleyerek 
s�stem ve süreç gel�şt�rme

Ø Kurumsal ve ulusal b�lg� yönet�m�, karar 
destek s�stem� ve kurumsal hafıza s�stemler� 
gel�şt�rme

Ø Ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� 
�ç�nde yer alan kurumların Ar-Ge altyapıları, 
�nsan kaynakları, b�lg� ve deney�mler�n� 
ortak projeler etrafında b�r araya get�rme 

Ø Nükleer enerj� konusunda �ler� reaktörler ve 
yerl� araştırma reaktörler� çalışma alanında 
protot�p-ürün tasarlama

Ø Nükleer enerj�, �yonlaştırıcı radyasyon 
hızlandırıcı teknoloj�ler�, tıbb� radyo�zotop 
üret�m� ve uygulamaları �le d�ğer faal�yet 
alanlarında b�l�m pol�t�kaları oluşturma

Ø Nad�r toprak elementler�n�n üret�m 
teknoloj�ler�n� oluşturma ve gel�şt�rme

Ø Ulusal, sektörel ve kurumsal düzeyde 
�ht�yaç duyulan n�tel�kl� �nsan kaynağını 
yet�şt�rmek üzere TENMAK Akadem�'y� 
kurma

Ø Uluslararası �l�şk�ler kapsamında stratej� ve 
pol�t�kalar oluşturma

Ø Ar-Ge sonuçlarının t�car�leşt�rme ve 
endüstr�yel üret�me geç�lmes�n� teşv�k etme

İk�nc� Beş Yıl (2027-2031)

Ø Uluslararası �ş b�rl�kler� çerçeves�nde b�lg�, 
deney�m ve �nsan kaynağı transfer etme

Ø Büyük ölçekl� (am�ral/öncü) proje sayısını 
artırma  

Ø Ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� 
�ç�nde yer alan kamu ve özel sektör 
g�r�ş�mc�ler�n� �ş b�rl�ğ� �ç�nde ortaklaşa 
rekabet� (hem �ş b�rl�ğ�n� hem rekabet�) 
teşv�k etme

Ø Nükleer enerj� konusunda �ler� reaktörler ve 
yerl� araştırma reaktörler� çalışma alanında 
protot�p-ürün gel�şt�rme

Ø Uluslararası �l�şk�ler�n kapsamını gen�şletme 
ve der�nleşt�rme 

Ø Bor, NTE ve d�ğer kr�t�k elementler başta 
olmak üzere madenler�m�zden yüksek 
katma değerl� ürünler üretme

Ø Ulusal ölçekte b�lg�-tecrübe-tekn�k-
teknoloj�-ürün-t�caret şekl�nde d�nam�k b�r 
değer z�nc�r� yönet�m� yapma 

Ø Ar-Ge sonuçlarının t�car�leşt�rme ve 
endüstr�yel üret�me geç�lmes�n� teşv�k etme
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Ø Öncü ülkeler�n teknoloj�s� �le yarışab�lme
Ø Ülkem�z kurumları eksen�nde uluslararası 

oluşumlara g�tme
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üstünlüğe dönüştürme

TENMAK gel�ş�m perspekt�finde �lk on yıldak� hedefi dışa bağımlığı azaltmak ve teknoloj�k bağımsızlığa 
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değer z�nc�r� yönet�m� yapma 

Ø Ar-Ge sonuçlarının t�car�leşt�rme ve 
endüstr�yel üret�me geç�lmes�n� teşv�k etme



İnsan Kaynağı Yönet�m� Yetk�nl�ğ�

TENMAK b�lg� ekonom�s� olarak �fade ed�len, temel g�rd�s� b�lg� olan ve süreçlerdek� başarısının büyük 
oranda n�tel�kl�, uzman, standart üstü beşerî sermayeye bağlı olduğu b�r alanda faal�yet göstermekted�r. 
Bu alanda faal�yet gösteren kurumların öneml� yetk�nl�kler�nden b�r�, n�tel�k ve n�cel�k olarak yeterl� �nsan 
kaynağını ed�nerek, potans�yeller�n� harekete geç�rmek ve en yüksek katkıyı sağlayacak şek�lde mot�ve 
etmekt�r. TENMAK'ın m�syonunu başarılı b�r şek�lde yer�ne get�reb�lmes� ve v�zyonuna ulaşab�lmes� sah�p 
olduğu �nsan kaynağına gerekl� yetk�nl�kler� kazandırmak �ç�n kend�ler�n� gel�şt�reb�lmeler� �ç�n 
desteklemes�ne, mot�ve ed�c� b�r çalışma ortamı oluşturmasına, demokrat�k karar süreçler�n� 
gel�şt�rmes�ne, yatay örgütlenme �le yen�l�ğ� teşv�k etmes�ne bağlı olacaktır. Bu doğrultuda TENMAK, 
sah�p olduğu yetk�n çalışanları b�r değer olarak gören stratej�k �nsan kaynakları ve yetk�nl�k yönet�m� 
yaklaşımını ben�mseyerek modern �nsan kaynakları yönet�m�n�n gerekt�rd�ğ� uygulamaları �le çalışanlarını 
yüksek mot�vasyonla çalışmaya teşv�k edecekt�r. 

İnovasyon Yapma Yetk�nl�ğ�

TENMAK'ın öneml� görevler�nden b�r� de �novasyon yönet�m�d�r. Dünya ve Türk�ye'dek� gel�şmeler�n 
ışığında Ar-Ge proje fik�rler� gel�şt�rme, yapma, yaptırma, ortaya çıkan sonuçların fikr� ve sına� mülk�yet 
hakları �ç�n g�r�ş�mlerde bulunma, t�car�leşt�rme, yaygınlaştırmayı teşv�k etme görev�n� yer�ne get�reb�lmek 
�ç�n �novasyon sürec�n�n bütün aşamalarını etk�n yönetmes� kr�t�k öneme sah�pt�r. İnovasyon yönet�m� 
başta Ar-Ge altyapısı ve �nsan kaynağı olmak üzere süreç yönet�m� (planlama, yönlend�rme, teşv�k ve 
destek s�stemler�) gerekt�rmekted�r. TENMAK �novasyon sürec�n�n her aşamasında kurumsal b�r kapas�te, 
�nsan kaynağı kab�l�yet�, uzmanlaşma ve kurumsal hafıza gel�şt�rerek yetk�nleşmey� planlamaktadır.

Proje Destekler� Yönet�m� Yetk�nl�ğ�

TENMAK'ın �ht�yaç duyulan Ar-Ge projeler�n� yapmasının yanı sıra yaptırma ve destekleme görev� de 
bulunmaktadır. Bunu başarılı b�r şek�lde yapab�lmek �ç�n �ht�yaç duyulan teknoloj�k yen�l�k alanlarını 
bel�rleme, öncel�klend�rme, projelend�rme, çağrıya çıkma, başvuruları değerlend�rme, seçme, 
destekleme, proje sürec�n� �zleme ve değerlend�rme, başarılı olanları t�car�leşme yönünde teşv�k etme g�b� 
uzun ve profesyonel olarak ele alınmasına �ht�yaç olan etk�n b�r süreç yönet�m� yetk�nl�ğ� gerekmekted�r. 
TENMAK bunun �ç�n proje yönet�m� sürec�n�n her aşamasında s�stem, süreç, çalışma �lkeler� ve kuralları, �ç 
ve dış uzman destekler�n� entegre b�r s�stem �çer�s�nde ele alacak yaklaşım gel�şt�recekt�r. 

Ulusal Yen�l�k Ekos�stem� ve Değer Z�nc�r� İç�n Paydaş Yönet�m� Yetk�nl�ğ�

TENMAK görev alanıyla �lg�l� sadece kurumsal sınırları �le değ�l sektörel ve ulusal ölçekte de görev ve 
sorumluluklara sah�pt�r. Kurumsal �novasyon yönet�m�n�n yanı sıra ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer 
z�nc�r� gel�şt�rme görev�; çoklu aktörlerle, farklı d�s�pl�nlerde çalışanlarla, farklı düzeylerde yer alan ve 
amaçlar taşıyanlarla b�rl�kte hareket etmey� gerekt�rmekted�r. Bu durum sınırlı b�r paydaş yönet�m�n�n 
ötes�nde kes�şen alanlarda yer alan aktörler� bel�rleme, karar süreçler�n� tanımlama, çözüm ortaklıkları 
gel�şt�rme, ortak amaç ve hedefler doğrultusunda yönlend�rmelerde bulunma, sektörel ve ulusal ölçekte 
yapılanları �zleme, değerlend�rme ve raporlama g�b� gen�ş kapsamlı, d�nam�k ve akt�f b�r paydaş 
yönet�m�n� gerekt�rmekted�r. TENMAK sektörel ve ulusal ölçekte başarı �ç�n güç ve �ş b�rl�ğ� �ç�nde hareket 
eden, katılımcı b�r paydaş ağ yönet�m� mekan�zması gel�şt�recekt�r. 

TENMAK �fade ed�len m�syon, v�zyon ve gel�ş�m perspekt�fler�n� başarılı b�r şek�lde gerçekleşt�reb�lmek 
�ç�n aşağıda bel�rt�len kurumsal temel yetk�nl�kler� gel�şt�rmey� hedeflemekted�r. Kurumsal hedefler �ç�n 
temel g�rd� teşk�l eden ve beş alanda göster�len yetk�nl�kler Şek�l 5'de göster�lmekte ve sonrasında 
açıklanmaktadır.

Pol�t�ka ve Stratej� Gel�şt�rme Yetk�nl�ğ�

TENMAK'ın stratej�k n�tel�ktek� öneml� görevler�nden b�r� kurumsal, sektörel, ulusal ve uluslararası pol�t�ka 
ve stratej�ler�n gel�şt�r�lmes�d�r. V�zyonunda ortaya koyduğu yüksek başarı hedefler�n� yakalayab�lmes�n�n 
ve sürdürüleb�l�r kılmasının ön koşulu doğru pol�t�ka ve stratej�ler gel�şt�rmes�ne bağlıdır. Pol�t�ka ve 
stratej� gel�şt�rmek �ç�n �ht�yaç duyulan ver�ler� tanımlama, uygun yöntemlerle toplama, depolama, �şleme, 
enformasyona dönüştürme ve buradan hareketle pol�t�ka ve stratej�ler gel�şt�rme öneml� b�r kurumsal 
yetk�nl�k gerekt�rmekted�r. Ver� ve b�lg� yönet�m� s�stemler�, uzman ve kab�l�yetl� �nsan kaynağı �le etk�n b�r 
süreç yönet�m� gerekt�ren bu yetk�nl�k sayes�nde v�zyon, amaç ve hedeflere g�den yol har�taları ortaya 
konulacaktır. Bunun �ç�n kurumsal b�r yapı oluşturma, �nsan kaynağı yet�şt�rme ve süreç yapılandırması 
planlanmaktadır. 

YETKİNLİK PERSPEKTİFİ
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Pol�t�ka ve Stratej�
Gel�şt�rme

İnovasyon 
Yapma

Ulusal Yen�l�k 
Ekos�stem� ve Değer Z�nc�r� İç�n 

Paydaş Yönet�m� 

İnsan Kaynağı 
Yönet�m�

Proje Destekler� 
Yönet�m�

Şek�l 5. Kurumsal Yetk�nl�kler



İnsan Kaynağı Yönet�m� Yetk�nl�ğ�

TENMAK b�lg� ekonom�s� olarak �fade ed�len, temel g�rd�s� b�lg� olan ve süreçlerdek� başarısının büyük 
oranda n�tel�kl�, uzman, standart üstü beşerî sermayeye bağlı olduğu b�r alanda faal�yet göstermekted�r. 
Bu alanda faal�yet gösteren kurumların öneml� yetk�nl�kler�nden b�r�, n�tel�k ve n�cel�k olarak yeterl� �nsan 
kaynağını ed�nerek, potans�yeller�n� harekete geç�rmek ve en yüksek katkıyı sağlayacak şek�lde mot�ve 
etmekt�r. TENMAK'ın m�syonunu başarılı b�r şek�lde yer�ne get�reb�lmes� ve v�zyonuna ulaşab�lmes� sah�p 
olduğu �nsan kaynağına gerekl� yetk�nl�kler� kazandırmak �ç�n kend�ler�n� gel�şt�reb�lmeler� �ç�n 
desteklemes�ne, mot�ve ed�c� b�r çalışma ortamı oluşturmasına, demokrat�k karar süreçler�n� 
gel�şt�rmes�ne, yatay örgütlenme �le yen�l�ğ� teşv�k etmes�ne bağlı olacaktır. Bu doğrultuda TENMAK, 
sah�p olduğu yetk�n çalışanları b�r değer olarak gören stratej�k �nsan kaynakları ve yetk�nl�k yönet�m� 
yaklaşımını ben�mseyerek modern �nsan kaynakları yönet�m�n�n gerekt�rd�ğ� uygulamaları �le çalışanlarını 
yüksek mot�vasyonla çalışmaya teşv�k edecekt�r. 

İnovasyon Yapma Yetk�nl�ğ�

TENMAK'ın öneml� görevler�nden b�r� de �novasyon yönet�m�d�r. Dünya ve Türk�ye'dek� gel�şmeler�n 
ışığında Ar-Ge proje fik�rler� gel�şt�rme, yapma, yaptırma, ortaya çıkan sonuçların fikr� ve sına� mülk�yet 
hakları �ç�n g�r�ş�mlerde bulunma, t�car�leşt�rme, yaygınlaştırmayı teşv�k etme görev�n� yer�ne get�reb�lmek 
�ç�n �novasyon sürec�n�n bütün aşamalarını etk�n yönetmes� kr�t�k öneme sah�pt�r. İnovasyon yönet�m� 
başta Ar-Ge altyapısı ve �nsan kaynağı olmak üzere süreç yönet�m� (planlama, yönlend�rme, teşv�k ve 
destek s�stemler�) gerekt�rmekted�r. TENMAK �novasyon sürec�n�n her aşamasında kurumsal b�r kapas�te, 
�nsan kaynağı kab�l�yet�, uzmanlaşma ve kurumsal hafıza gel�şt�rerek yetk�nleşmey� planlamaktadır.

Proje Destekler� Yönet�m� Yetk�nl�ğ�

TENMAK'ın �ht�yaç duyulan Ar-Ge projeler�n� yapmasının yanı sıra yaptırma ve destekleme görev� de 
bulunmaktadır. Bunu başarılı b�r şek�lde yapab�lmek �ç�n �ht�yaç duyulan teknoloj�k yen�l�k alanlarını 
bel�rleme, öncel�klend�rme, projelend�rme, çağrıya çıkma, başvuruları değerlend�rme, seçme, 
destekleme, proje sürec�n� �zleme ve değerlend�rme, başarılı olanları t�car�leşme yönünde teşv�k etme g�b� 
uzun ve profesyonel olarak ele alınmasına �ht�yaç olan etk�n b�r süreç yönet�m� yetk�nl�ğ� gerekmekted�r. 
TENMAK bunun �ç�n proje yönet�m� sürec�n�n her aşamasında s�stem, süreç, çalışma �lkeler� ve kuralları, �ç 
ve dış uzman destekler�n� entegre b�r s�stem �çer�s�nde ele alacak yaklaşım gel�şt�recekt�r. 

Ulusal Yen�l�k Ekos�stem� ve Değer Z�nc�r� İç�n Paydaş Yönet�m� Yetk�nl�ğ�

TENMAK görev alanıyla �lg�l� sadece kurumsal sınırları �le değ�l sektörel ve ulusal ölçekte de görev ve 
sorumluluklara sah�pt�r. Kurumsal �novasyon yönet�m�n�n yanı sıra ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer 
z�nc�r� gel�şt�rme görev�; çoklu aktörlerle, farklı d�s�pl�nlerde çalışanlarla, farklı düzeylerde yer alan ve 
amaçlar taşıyanlarla b�rl�kte hareket etmey� gerekt�rmekted�r. Bu durum sınırlı b�r paydaş yönet�m�n�n 
ötes�nde kes�şen alanlarda yer alan aktörler� bel�rleme, karar süreçler�n� tanımlama, çözüm ortaklıkları 
gel�şt�rme, ortak amaç ve hedefler doğrultusunda yönlend�rmelerde bulunma, sektörel ve ulusal ölçekte 
yapılanları �zleme, değerlend�rme ve raporlama g�b� gen�ş kapsamlı, d�nam�k ve akt�f b�r paydaş 
yönet�m�n� gerekt�rmekted�r. TENMAK sektörel ve ulusal ölçekte başarı �ç�n güç ve �ş b�rl�ğ� �ç�nde hareket 
eden, katılımcı b�r paydaş ağ yönet�m� mekan�zması gel�şt�recekt�r. 

TENMAK �fade ed�len m�syon, v�zyon ve gel�ş�m perspekt�fler�n� başarılı b�r şek�lde gerçekleşt�reb�lmek 
�ç�n aşağıda bel�rt�len kurumsal temel yetk�nl�kler� gel�şt�rmey� hedeflemekted�r. Kurumsal hedefler �ç�n 
temel g�rd� teşk�l eden ve beş alanda göster�len yetk�nl�kler Şek�l 5'de göster�lmekte ve sonrasında 
açıklanmaktadır.

Pol�t�ka ve Stratej� Gel�şt�rme Yetk�nl�ğ�

TENMAK'ın stratej�k n�tel�ktek� öneml� görevler�nden b�r� kurumsal, sektörel, ulusal ve uluslararası pol�t�ka 
ve stratej�ler�n gel�şt�r�lmes�d�r. V�zyonunda ortaya koyduğu yüksek başarı hedefler�n� yakalayab�lmes�n�n 
ve sürdürüleb�l�r kılmasının ön koşulu doğru pol�t�ka ve stratej�ler gel�şt�rmes�ne bağlıdır. Pol�t�ka ve 
stratej� gel�şt�rmek �ç�n �ht�yaç duyulan ver�ler� tanımlama, uygun yöntemlerle toplama, depolama, �şleme, 
enformasyona dönüştürme ve buradan hareketle pol�t�ka ve stratej�ler gel�şt�rme öneml� b�r kurumsal 
yetk�nl�k gerekt�rmekted�r. Ver� ve b�lg� yönet�m� s�stemler�, uzman ve kab�l�yetl� �nsan kaynağı �le etk�n b�r 
süreç yönet�m� gerekt�ren bu yetk�nl�k sayes�nde v�zyon, amaç ve hedeflere g�den yol har�taları ortaya 
konulacaktır. Bunun �ç�n kurumsal b�r yapı oluşturma, �nsan kaynağı yet�şt�rme ve süreç yapılandırması 
planlanmaktadır. 
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Pol�t�ka ve Stratej�
Gel�şt�rme

İnovasyon 
Yapma

Ulusal Yen�l�k 
Ekos�stem� ve Değer Z�nc�r� İç�n 

Paydaş Yönet�m� 

İnsan Kaynağı 
Yönet�m�

Proje Destekler� 
Yönet�m�

Şek�l 5. Kurumsal Yetk�nl�kler



Kes�şen Alanlara Öncel�k Verme

Daha önce kurumlar olarak varlığını sürdüren TAEK, BOREN ve NATEN'�n tek çatı altında b�rleşt�r�lmes�n�n 
b�r amacı da �nsan kaynağı ve araştırma altyapısının etk�n ve ver�ml� kullanılmasını sağlamaktır. Nükleer, 
bor ve nad�r toprak elementler� alanlarındak� Ar-Ge projeler�n�n b�r kısmı �nsan kaynağı, araştırma 
altyapısı ve finansman bakımından ortak b�r paydada ele alınab�lecek n�tel�kted�r. Bu kes�şen alanlarda 
araştırma etk�nl�ğ� ve ver�ml�l�ğ� �le s�nerj�y� sağlamak üzere söz konusu üç kurum b�r çatı altında 
b�rleşt�r�lm�şt�r. Bu çerçevede ortak �nsan kaynağı, altyapı ve finansman gerekt�ren projeler�n bel�rlenerek 
öncel�k ver�lmes� gerekmekted�r.

TENMAK'ın çalışma anlayışına yön veren ve faal�yetler�nde esas alınan değerler şunlardır:

B�l�msel Değerlere Bağlılık

TENMAK, faal�yet gösterd�ğ� alanların doğası gereğ� b�l�msel yol, yöntem, tekn�k ve gel�şmeler� 
hassas�yetle tak�p eder ve bunları tüm süreçler�nde esas alır. B�l�msel değerlere bağlılık, rekabet gücünün 
korunması ve oluşturulmasında en öneml� perspekt�f olarak kabul ed�lmekted�r.

Et�k Değerlere Bağlılık

TENMAK bütün faal�yetler�nde b�l�msel, yönetsel ve meslek� et�k değerler� esas alır. Et�k değerlere bağlılık, 
kurumun �ç ve dış paydaşlarına sunulan ürün ve h�zmetlerde kurumsal kapas�ten�n artırılmasında öneml� 
b�r g�rd� olarak kabul ed�l�r. Kurumsal sorumluluk ve çevreye duyarlılık bu perspekt�f �le �l�şk�l� olarak 
değerlend�r�l�r.

Yen�l�kç�l�k

TENMAK b�r yandan yen� teknoloj� ve uygulamaların gel�şt�r�lmes� �ç�n öncü çalışmalar yapar, yapılmasını 
teşv�k eder ve destekler; d�ğer yandan alandak� gel�şmeler� tak�p eder, bunları gerekt�ğ�nde transfer eder 
ve kullanır/uygular. TENMAK yen�l�kç�l�k perspekt�fi �le kurumsal çev�kl�ğ�n� sağlar.  

İş B�rl�ğ� ve Katılımcılık

TENMAK planlama süreçler�nde, faal�yet ve uygulamalarda; �ç ve dış paydaşlarla �st�şare, �ş b�rl�ğ� ve 
katılımcılık anlayışını ben�mser ve uygular. Bu perspekt�f �le Ar-Ge ekos�stem�nde etk�leş�m artırılması 
hedeflen�r ve s�nerj�k etk�n�n der�nleşt�r�lmes� amaçlanır. 

Sonuç Odaklılık

TENMAK üret�me dönük faal�yet ve projeler�nde, ürün gel�şt�rerek üretmey�, paydaşlara sunmayı ve 
bunları öz kaynak olarak kullanmayı hedefler. Elde ed�len sonuçların paydaşların �ht�yacına odaklanarak 
elde ed�lmes� bu perspekt�f �le sağlanır.

Güven�l�rl�k

TENMAK paydaşları �le �l�şk�ler�nde güven� esas alır. Yaptığı çalışmalardak� yetk�nl�ğ� ve taahhütler� �le 
güven veren ve güven duyulan b�r kurum olmak �ç�n çaba göster�r. Güven�rl�k �le sunulan kamu 
h�zmetler�n�n kes�nt�s�z ve kal�tel� sunulması �l�şk�lend�r�l�r. Kurumsal kapas�te güven�l�rl�k perspekt�fi �le 
artırılır.

KURUMSAL ÇALIŞMA ANLAYIŞI ve DEĞERLERİ
PERSPEKTİFİ
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STRATEJİK KONUMLANMA PERSPEKTİFİ
TENMAK sınırlı kaynak ve kab�l�yetler�n� ben�msed�ğ� amaçlar �le �l�şk�lend�rerek öncel�klend�recekt�r. 
TENMAK'ın stratej�k konumlanma terc�h� şunlar olacaktır:

Ulusal Kalkınma ve Rekabet Gücü Çalışmaları �le Entegre Olma: Dünyanın en büyük ekonom�ler� arasına 
g�rme hedefi olan Türk�ye, araştırma kurumlarına/enst�tüler�ne/merkezler�ne önem vermekted�r. Özel 
sektörün doğrudan kâr get�rmeyen bu tür araştırmaları finanse etmes� ya da kurması başlangıç 
aşamasında beklen�lmemekted�r. Türk�ye'de araştırma kurumlarının/enst�tüler�n/merkezler�n hızla 
gel�şeb�lmes� �ç�n devlet desteğ� çok kr�t�k rol oynayacaktır. Geçm�şte olduğu g�b� enerj� programlarına 
önem ver�lmeye başlandığı günümüzde nükleer araştırma merkezler�n�n nükleer teknoloj� başta olmak 
üzere radyasyon teknoloj�ler�, hızlandırıcı teknoloj�ler� ve madenlerden yüksek katma değerl� ürünler b�lg� 
ekonom�ler�n�n, ulusal kalkınmanın ve rekabet gücünün d�nam�kler� olarak görülmekted�r.

Öncü ve Yönlend�r�c� Olma

TENMAK'ın m�syonunu yer�ne get�reb�lmes� ve v�zyonuna ulaşab�lmes� �ç�n kamu ve özel sektörün farklı 
kes�mler�yle yoğun �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde olması gerekmekted�r. M�syonu gereğ� üstlenmes� gereken roller ve 
h�zmet etmes� gereken toplum kes�mler� göz önüne alındığında TENMAK'ın başarısı, üç farklı kes�mlerle 
kurduğu etk�leş�m ve �ş b�rl�ğ�n�n yoğunluk ve kal�tes�ne doğrudan bağlı olacaktır. Bunlar TENMAK 
bünyes�ndek� enst�tüler, TENMAK'ın beşerî ve madd� kaynaklarından faydalanab�leceğ� yakın paydaşlar �le 
özel sektör �şletmeler� ve kamu kurumlarıdır. TENMAK'tan beklenen; görev alanıyla �lg�l� hususlarda 
öncülük yapma, yönlend�rme ve koord�nasyon sağlama roller�n� üstlenmes�d�r.

Enerj� ve Tem�z Enerj�ye Odaklanma

Büyüyen ekonom� ve artan nüfus neden�yle enerj�ye olan �ht�yaç her geçen gün artırmaktadır. Bu nedenle, 
enerj� hem büyümen�n motor gücü hem de kısıtlayıcısı olab�lmekted�r. Enerj� alanında dünya şu an net-
zero pol�t�kasını ben�msemekted�r. Gel�şm�ş ülkeler, karbon em�syonunu sıfıra �nd�rmek amacıyla fos�l 
yakıtlardan vazgeç�p daha tem�z enerj�lere yönelmeye başlamışlardır. TENMAK enerj�/tem�z enerj� üret�m 
ve �let�m süreçler�nde �ht�yaç duyulan teknoloj�ler� gel�şt�rmeye öncel�k vermey� planlamaktadır. 

Nükleer Teknoloj�y� Barışçıl Amaçlar İç�n Kullanma

Ülkem�z�n nükleer teknoloj� altyapısını ve kapas�tes�n�, �nsan kaynaklarının varlığını gel�şt�rmek ve Ar-Ge 
altyapısını artırmak ve gel�şt�rmek amaçları �çer�s�nde, nükleer teknoloj�n�n ülke çıkarlarına uygun olarak 
kullanılab�lmes� �ç�n bu teknoloj�ler� ed�nmek ve gel�şt�rmek TENMAK'ın amacıdır. Bu teknoloj�ler� barışçıl 
amaçlar �ç�n gel�şt�recek ve kullanacaktır.

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)'nın Bağlı, İlg�l� ve İl�şk�l� Kuruluşlarının Teknoloj� İht�yaçlarına 
Öncel�k Verme

TENMAK b�r araştırma kurumu olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede, ETKB'ye bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� 
kuruluşlarının �ht�yaçları olan teknoloj� alanlarının bel�rlenerek öncel�kl� olarak gel�şt�r�lmes� sağlanacaktır. 



Kes�şen Alanlara Öncel�k Verme

Daha önce kurumlar olarak varlığını sürdüren TAEK, BOREN ve NATEN'�n tek çatı altında b�rleşt�r�lmes�n�n 
b�r amacı da �nsan kaynağı ve araştırma altyapısının etk�n ve ver�ml� kullanılmasını sağlamaktır. Nükleer, 
bor ve nad�r toprak elementler� alanlarındak� Ar-Ge projeler�n�n b�r kısmı �nsan kaynağı, araştırma 
altyapısı ve finansman bakımından ortak b�r paydada ele alınab�lecek n�tel�kted�r. Bu kes�şen alanlarda 
araştırma etk�nl�ğ� ve ver�ml�l�ğ� �le s�nerj�y� sağlamak üzere söz konusu üç kurum b�r çatı altında 
b�rleşt�r�lm�şt�r. Bu çerçevede ortak �nsan kaynağı, altyapı ve finansman gerekt�ren projeler�n bel�rlenerek 
öncel�k ver�lmes� gerekmekted�r.

TENMAK'ın çalışma anlayışına yön veren ve faal�yetler�nde esas alınan değerler şunlardır:

B�l�msel Değerlere Bağlılık

TENMAK, faal�yet gösterd�ğ� alanların doğası gereğ� b�l�msel yol, yöntem, tekn�k ve gel�şmeler� 
hassas�yetle tak�p eder ve bunları tüm süreçler�nde esas alır. B�l�msel değerlere bağlılık, rekabet gücünün 
korunması ve oluşturulmasında en öneml� perspekt�f olarak kabul ed�lmekted�r.

Et�k Değerlere Bağlılık

TENMAK bütün faal�yetler�nde b�l�msel, yönetsel ve meslek� et�k değerler� esas alır. Et�k değerlere bağlılık, 
kurumun �ç ve dış paydaşlarına sunulan ürün ve h�zmetlerde kurumsal kapas�ten�n artırılmasında öneml� 
b�r g�rd� olarak kabul ed�l�r. Kurumsal sorumluluk ve çevreye duyarlılık bu perspekt�f �le �l�şk�l� olarak 
değerlend�r�l�r.

Yen�l�kç�l�k

TENMAK b�r yandan yen� teknoloj� ve uygulamaların gel�şt�r�lmes� �ç�n öncü çalışmalar yapar, yapılmasını 
teşv�k eder ve destekler; d�ğer yandan alandak� gel�şmeler� tak�p eder, bunları gerekt�ğ�nde transfer eder 
ve kullanır/uygular. TENMAK yen�l�kç�l�k perspekt�fi �le kurumsal çev�kl�ğ�n� sağlar.  

İş B�rl�ğ� ve Katılımcılık

TENMAK planlama süreçler�nde, faal�yet ve uygulamalarda; �ç ve dış paydaşlarla �st�şare, �ş b�rl�ğ� ve 
katılımcılık anlayışını ben�mser ve uygular. Bu perspekt�f �le Ar-Ge ekos�stem�nde etk�leş�m artırılması 
hedeflen�r ve s�nerj�k etk�n�n der�nleşt�r�lmes� amaçlanır. 

Sonuç Odaklılık

TENMAK üret�me dönük faal�yet ve projeler�nde, ürün gel�şt�rerek üretmey�, paydaşlara sunmayı ve 
bunları öz kaynak olarak kullanmayı hedefler. Elde ed�len sonuçların paydaşların �ht�yacına odaklanarak 
elde ed�lmes� bu perspekt�f �le sağlanır.

Güven�l�rl�k

TENMAK paydaşları �le �l�şk�ler�nde güven� esas alır. Yaptığı çalışmalardak� yetk�nl�ğ� ve taahhütler� �le 
güven veren ve güven duyulan b�r kurum olmak �ç�n çaba göster�r. Güven�rl�k �le sunulan kamu 
h�zmetler�n�n kes�nt�s�z ve kal�tel� sunulması �l�şk�lend�r�l�r. Kurumsal kapas�te güven�l�rl�k perspekt�fi �le 
artırılır.

KURUMSAL ÇALIŞMA ANLAYIŞI ve DEĞERLERİ
PERSPEKTİFİ
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STRATEJİK KONUMLANMA PERSPEKTİFİ
TENMAK sınırlı kaynak ve kab�l�yetler�n� ben�msed�ğ� amaçlar �le �l�şk�lend�rerek öncel�klend�recekt�r. 
TENMAK'ın stratej�k konumlanma terc�h� şunlar olacaktır:

Ulusal Kalkınma ve Rekabet Gücü Çalışmaları �le Entegre Olma: Dünyanın en büyük ekonom�ler� arasına 
g�rme hedefi olan Türk�ye, araştırma kurumlarına/enst�tüler�ne/merkezler�ne önem vermekted�r. Özel 
sektörün doğrudan kâr get�rmeyen bu tür araştırmaları finanse etmes� ya da kurması başlangıç 
aşamasında beklen�lmemekted�r. Türk�ye'de araştırma kurumlarının/enst�tüler�n/merkezler�n hızla 
gel�şeb�lmes� �ç�n devlet desteğ� çok kr�t�k rol oynayacaktır. Geçm�şte olduğu g�b� enerj� programlarına 
önem ver�lmeye başlandığı günümüzde nükleer araştırma merkezler�n�n nükleer teknoloj� başta olmak 
üzere radyasyon teknoloj�ler�, hızlandırıcı teknoloj�ler� ve madenlerden yüksek katma değerl� ürünler b�lg� 
ekonom�ler�n�n, ulusal kalkınmanın ve rekabet gücünün d�nam�kler� olarak görülmekted�r.

Öncü ve Yönlend�r�c� Olma

TENMAK'ın m�syonunu yer�ne get�reb�lmes� ve v�zyonuna ulaşab�lmes� �ç�n kamu ve özel sektörün farklı 
kes�mler�yle yoğun �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde olması gerekmekted�r. M�syonu gereğ� üstlenmes� gereken roller ve 
h�zmet etmes� gereken toplum kes�mler� göz önüne alındığında TENMAK'ın başarısı, üç farklı kes�mlerle 
kurduğu etk�leş�m ve �ş b�rl�ğ�n�n yoğunluk ve kal�tes�ne doğrudan bağlı olacaktır. Bunlar TENMAK 
bünyes�ndek� enst�tüler, TENMAK'ın beşerî ve madd� kaynaklarından faydalanab�leceğ� yakın paydaşlar �le 
özel sektör �şletmeler� ve kamu kurumlarıdır. TENMAK'tan beklenen; görev alanıyla �lg�l� hususlarda 
öncülük yapma, yönlend�rme ve koord�nasyon sağlama roller�n� üstlenmes�d�r.

Enerj� ve Tem�z Enerj�ye Odaklanma

Büyüyen ekonom� ve artan nüfus neden�yle enerj�ye olan �ht�yaç her geçen gün artırmaktadır. Bu nedenle, 
enerj� hem büyümen�n motor gücü hem de kısıtlayıcısı olab�lmekted�r. Enerj� alanında dünya şu an net-
zero pol�t�kasını ben�msemekted�r. Gel�şm�ş ülkeler, karbon em�syonunu sıfıra �nd�rmek amacıyla fos�l 
yakıtlardan vazgeç�p daha tem�z enerj�lere yönelmeye başlamışlardır. TENMAK enerj�/tem�z enerj� üret�m 
ve �let�m süreçler�nde �ht�yaç duyulan teknoloj�ler� gel�şt�rmeye öncel�k vermey� planlamaktadır. 

Nükleer Teknoloj�y� Barışçıl Amaçlar İç�n Kullanma

Ülkem�z�n nükleer teknoloj� altyapısını ve kapas�tes�n�, �nsan kaynaklarının varlığını gel�şt�rmek ve Ar-Ge 
altyapısını artırmak ve gel�şt�rmek amaçları �çer�s�nde, nükleer teknoloj�n�n ülke çıkarlarına uygun olarak 
kullanılab�lmes� �ç�n bu teknoloj�ler� ed�nmek ve gel�şt�rmek TENMAK'ın amacıdır. Bu teknoloj�ler� barışçıl 
amaçlar �ç�n gel�şt�recek ve kullanacaktır.

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)'nın Bağlı, İlg�l� ve İl�şk�l� Kuruluşlarının Teknoloj� İht�yaçlarına 
Öncel�k Verme

TENMAK b�r araştırma kurumu olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede, ETKB'ye bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� 
kuruluşlarının �ht�yaçları olan teknoloj� alanlarının bel�rlenerek öncel�kl� olarak gel�şt�r�lmes� sağlanacaktır. 
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Tablo 12. Temel Performans Göstergeler� Tablosu

Plan Dönem�
Başlangıç Değer�

(2021)
Temel Performans Göstergeler�

Plan Dönem� Sonu
Hedeflenen Değer� (2026)

Hazırlanan politika ve strateji belge sayısı

Ticarileşen ürün sayısı

Oluşturulan destek programı sayısı

Desteklenen proje sayısı

Akredite edilen metot sayısı

NTE teknolojileri ile ilgili ihtiyaç duyulan prosesleri
gerçekleşt�rme oranı 

İşlenen radyoakt�f atık m�ktarı

Yen� kurulan laboratuvar sayısı

Bor ve borlu malzeme teknolojileri ile ilgili ihtiyaç
duyulan prosesler� gerçekleşt�rme oranı 

Yüksek Nötron Akılı yerli bir araştırma reaktörünün
tasarlanması 

TENMAK Akadem�n�n tamamlanma oranı

2

17

6

25

58

% 70

5000

215

% 80

% 100

% 80

0

11

0

0

37

% 5

0 

0

% 30

% 20

0

STRATEJİK EKSENLER

Ulusal ve sektörel düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler bel�rlemeye 
katkı sunma

Ar-Ge, üret�m ve t�car�leşt�rme faal�yetler� yapma, yaptırma
ve destekleme

Tekn�k h�zmetler, eğ�t�m ve yayın h�zmetler� sunma

Ulusal ekos�stem� oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma
ve ülkem�z� tems�l etme

Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rme

Tablo 13. Eksen, Amaç ve Hedef Tablosu
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EKSEN 1  Ulusal ve sektörel düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler bel�rlemeye katkı sunma

   Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında ülkem�z�n rekabet gücünü artırmaya yönel�k ulusal pol�t�ka ve stratej�ler� 
gel�şt�rmek.

H1.1  Ulusal ölçekte �lg�l� alanlarda öncel�kl� Ar-Ge faal�yet ve teknoloj�ler�ne �l�şk�n pol�t�ka ve stratej� belgeler� hazırlanacaktır.
H1.2  Ulusal ölçekte pol�t�ka ve stratej� belgeler� gel�şt�rmek �ç�n kurumsal b�r kapas�te oluşturulacaktır.

EKSEN 2 Ar-Ge, üret�m ve t�car�leşt�rme faal�yetler� yapma, yaptırma ve destekleme

   Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge, ürün ve teknoloj� gel�şt�rme faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k 
etmek ve desteklemek.

  Ürün ve teknoloj� gel�şt�r�lmes�ne, mevcutların �y�leşt�r�lmes�ne, kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve yerl�leşt�r�lmes�ne 
yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

  Ülkem�z �ht�yaçlarını karşılayacak destek programları oluşturulacak, katma değer� yüksek projeler yaptırılacak ve 
desteklenecekt�r.

H2.3  Ulusal ölçekte �ht�yaç duyulan �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes�ne ve gel�şt�r�lmes�ne katkı sunulacaktır.

H2.4  Yerl� nükleer reaktörler tasarlanacaktır.

H2.5  Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında stratej�k önem arz eden araştırma altyapıları gel�şt�r�lecekt�r.

AMAÇ 3  Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len ürün ve teknoloj�ler� yerl�leşt�rmek, ekonom�k değere dönüştürmek ve teşv�k etmek.

  Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktılara �l�şk�n fikr� ve sına� mülk�yet tesc�l belgeler�n�n alınmasına hız kazandırılacak 
ve bunlara dayalı ürün fik�rler�n�n t�car�leşt�r�lmes� teşv�k ed�lecekt�r.

H3.2  Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktıların ekonom�k değere dönüştürülmes� �ç�n tanıtım ve �ş b�rl�ğ� yapılacaktır.

EKSEN 3  Tekn�k h�zmetler, eğ�t�m ve yayın h�zmetler� sunma 

AMAÇ 4  Gel�şt�r�len ürün ve h�zmetler�n kapas�te, kal�te ve uygulama alanlarını artırmak.

H4.1  Ölçüm, anal�z, test, kal�brasyon ve ışınlama h�zmetler�n�n kal�te ve kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

H4.2  Eğ�t�m ve yayın h�zmetler� gel�şt�r�lecek ve yaygınlaştırılacaktır.

EKSEN 4 Ulusal ekos�stem� oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma ve ülkem�z� tems�l etme

AMAÇ 5  Ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�n�n kapas�tes�n� gel�şt�rmek, etk�nl�ğ�n� artırmak ve ülkem�z� tems�l etmek.

H5.1  Kamu kurum /kuruluşları, ün�vers�teler ve özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�kler� gel�şt�r�lecekt�r.

H5.2  Ulusal b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek ve katılım sağlanacaktır.

H5.3  Uluslararası kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�kler� gel�şt�r�lecek ve ülkem�z uluslararası çevrede etk�n b�r şek�lde tems�l ed�lecekt�r.

H5.4  Uluslararası b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek, desteklenecek ve katılım sağlanacaktır.

EKSEN 5  Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rme

AMAÇ 6  Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısını ve kapas�tes�n� gel�şt�rmek.

H6.1  Radyoakt�f atık tes�s� �şlet�lecek ve gel�şt�r�lecekt�r.
H6.2  Radyoakt�f atık tes�sler� kurulacaktır.

AMAÇ 7  Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rmek.

H7.1  N�tel�kl� �nsan kaynağı tem�n ed�lecek, gel�şt�r�lecek ve kurumsal yetk�nl�k artırılacaktır.

  Kurumsal Yönet�m B�lg� S�stem� çalışmaları kapsamında kurumsal �şley�şe yönel�k �ht�yaç duyulan s�stemler ve uygulamalar 
gel�şt�r�lecek, bakım ve güvenl�kler� sağlanacaktır.

  Kurumun mevcut tes�sler� ve laboratuvarları �y�leşt�r�lecek ve �ht�yaç duyulan tes�s, laboratuvar ve d�ğer fiz�ksel �ht�yaçlar �nşa 
ed�lecekt�r.

H7.4  Mevcut yönet�m s�stemler� �y�leşt�r�lerek sürdürülecek ve �ht�yaç duyulan yen� yönet�m s�stem� sert�fikaları ed�n�lecekt�r.

H7.5  Kurum �majı oluşturularak, b�l�n�rl�k ve tanınırlık artırılacaktır.

AMAÇ 1

AMAÇ 2

H2.1

H2.2

H3.1

H7.2

H7.3

EKSENLER, AMAÇLAR ve HEDEFLER

Şek�l 6. Stratej�k Eksenler

Stratej�k eksenler TENMAK’ın b�rb�r�nden farklılaşan temel faal�yet alanlarını göstermekte ve Kurumun 
m�syonunu gerçekleşt�rmes� �ç�n dayanak oluşturmaktadır. Bu eksenler, amaçlar ve hedefler arasında 
bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. TENMAK’ın stratej�k planlama faal�yetler� doğrultusunda oluşan 
beş temel eksen Şek�l 6'da göster�lmekted�r.

TENMAK'ın stratej�k eksenler� doğrultusunda bel�rlenen temel performans göstergeler� Tablo 12'de; 
Eksen Amaç ve Hedefler arasındak� bağlantısı �se Tablo 13'de göster�lmekted�r. Bu tablolar, TENMAK'ın 
faal�yetler� �ç�n detaylı b�r özet sunmaktadır.



Tablo 12. Temel Performans Göstergeler� Tablosu

Plan Dönem�
Başlangıç Değer�

(2021)
Temel Performans Göstergeler�

Plan Dönem� Sonu
Hedeflenen Değer� (2026)

Hazırlanan politika ve strateji belge sayısı

Ticarileşen ürün sayısı

Oluşturulan destek programı sayısı

Desteklenen proje sayısı

Akredite edilen metot sayısı

NTE teknolojileri ile ilgili ihtiyaç duyulan prosesleri
gerçekleşt�rme oranı 

İşlenen radyoakt�f atık m�ktarı

Yen� kurulan laboratuvar sayısı

Bor ve borlu malzeme teknolojileri ile ilgili ihtiyaç
duyulan prosesler� gerçekleşt�rme oranı 

Yüksek Nötron Akılı yerli bir araştırma reaktörünün
tasarlanması 

TENMAK Akadem�n�n tamamlanma oranı

2

17

6

25

58

% 70

5000

215

% 80

% 100

% 80

0

11

0

0

37

% 5

0 

0

% 30

% 20

0

STRATEJİK EKSENLER

Ulusal ve sektörel düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler bel�rlemeye 
katkı sunma

Ar-Ge, üret�m ve t�car�leşt�rme faal�yetler� yapma, yaptırma
ve destekleme

Tekn�k h�zmetler, eğ�t�m ve yayın h�zmetler� sunma

Ulusal ekos�stem� oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma
ve ülkem�z� tems�l etme

Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rme

Tablo 13. Eksen, Amaç ve Hedef Tablosu
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EKSEN 1  Ulusal ve sektörel düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler bel�rlemeye katkı sunma

   Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında ülkem�z�n rekabet gücünü artırmaya yönel�k ulusal pol�t�ka ve stratej�ler� 
gel�şt�rmek.

H1.1  Ulusal ölçekte �lg�l� alanlarda öncel�kl� Ar-Ge faal�yet ve teknoloj�ler�ne �l�şk�n pol�t�ka ve stratej� belgeler� hazırlanacaktır.
H1.2  Ulusal ölçekte pol�t�ka ve stratej� belgeler� gel�şt�rmek �ç�n kurumsal b�r kapas�te oluşturulacaktır.

EKSEN 2 Ar-Ge, üret�m ve t�car�leşt�rme faal�yetler� yapma, yaptırma ve destekleme

   Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge, ürün ve teknoloj� gel�şt�rme faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k 
etmek ve desteklemek.

  Ürün ve teknoloj� gel�şt�r�lmes�ne, mevcutların �y�leşt�r�lmes�ne, kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve yerl�leşt�r�lmes�ne 
yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

  Ülkem�z �ht�yaçlarını karşılayacak destek programları oluşturulacak, katma değer� yüksek projeler yaptırılacak ve 
desteklenecekt�r.

H2.3  Ulusal ölçekte �ht�yaç duyulan �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes�ne ve gel�şt�r�lmes�ne katkı sunulacaktır.

H2.4  Yerl� nükleer reaktörler tasarlanacaktır.

H2.5  Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında stratej�k önem arz eden araştırma altyapıları gel�şt�r�lecekt�r.

AMAÇ 3  Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len ürün ve teknoloj�ler� yerl�leşt�rmek, ekonom�k değere dönüştürmek ve teşv�k etmek.

  Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktılara �l�şk�n fikr� ve sına� mülk�yet tesc�l belgeler�n�n alınmasına hız kazandırılacak 
ve bunlara dayalı ürün fik�rler�n�n t�car�leşt�r�lmes� teşv�k ed�lecekt�r.

H3.2  Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktıların ekonom�k değere dönüştürülmes� �ç�n tanıtım ve �ş b�rl�ğ� yapılacaktır.

EKSEN 3  Tekn�k h�zmetler, eğ�t�m ve yayın h�zmetler� sunma 

AMAÇ 4  Gel�şt�r�len ürün ve h�zmetler�n kapas�te, kal�te ve uygulama alanlarını artırmak.

H4.1  Ölçüm, anal�z, test, kal�brasyon ve ışınlama h�zmetler�n�n kal�te ve kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

H4.2  Eğ�t�m ve yayın h�zmetler� gel�şt�r�lecek ve yaygınlaştırılacaktır.

EKSEN 4 Ulusal ekos�stem� oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma ve ülkem�z� tems�l etme

AMAÇ 5  Ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�n�n kapas�tes�n� gel�şt�rmek, etk�nl�ğ�n� artırmak ve ülkem�z� tems�l etmek.

H5.1  Kamu kurum /kuruluşları, ün�vers�teler ve özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�kler� gel�şt�r�lecekt�r.

H5.2  Ulusal b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek ve katılım sağlanacaktır.

H5.3  Uluslararası kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�kler� gel�şt�r�lecek ve ülkem�z uluslararası çevrede etk�n b�r şek�lde tems�l ed�lecekt�r.

H5.4  Uluslararası b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek, desteklenecek ve katılım sağlanacaktır.

EKSEN 5  Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rme

AMAÇ 6  Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısını ve kapas�tes�n� gel�şt�rmek.

H6.1  Radyoakt�f atık tes�s� �şlet�lecek ve gel�şt�r�lecekt�r.
H6.2  Radyoakt�f atık tes�sler� kurulacaktır.

AMAÇ 7  Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rmek.

H7.1  N�tel�kl� �nsan kaynağı tem�n ed�lecek, gel�şt�r�lecek ve kurumsal yetk�nl�k artırılacaktır.

  Kurumsal Yönet�m B�lg� S�stem� çalışmaları kapsamında kurumsal �şley�şe yönel�k �ht�yaç duyulan s�stemler ve uygulamalar 
gel�şt�r�lecek, bakım ve güvenl�kler� sağlanacaktır.

  Kurumun mevcut tes�sler� ve laboratuvarları �y�leşt�r�lecek ve �ht�yaç duyulan tes�s, laboratuvar ve d�ğer fiz�ksel �ht�yaçlar �nşa 
ed�lecekt�r.

H7.4  Mevcut yönet�m s�stemler� �y�leşt�r�lerek sürdürülecek ve �ht�yaç duyulan yen� yönet�m s�stem� sert�fikaları ed�n�lecekt�r.

H7.5  Kurum �majı oluşturularak, b�l�n�rl�k ve tanınırlık artırılacaktır.

AMAÇ 1

AMAÇ 2

H2.1

H2.2

H3.1

H7.2

H7.3

EKSENLER, AMAÇLAR ve HEDEFLER

Şek�l 6. Stratej�k Eksenler

Stratej�k eksenler TENMAK’ın b�rb�r�nden farklılaşan temel faal�yet alanlarını göstermekte ve Kurumun 
m�syonunu gerçekleşt�rmes� �ç�n dayanak oluşturmaktadır. Bu eksenler, amaçlar ve hedefler arasında 
bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. TENMAK’ın stratej�k planlama faal�yetler� doğrultusunda oluşan 
beş temel eksen Şek�l 6'da göster�lmekted�r.

TENMAK'ın stratej�k eksenler� doğrultusunda bel�rlenen temel performans göstergeler� Tablo 12'de; 
Eksen Amaç ve Hedefler arasındak� bağlantısı �se Tablo 13'de göster�lmekted�r. Bu tablolar, TENMAK'ın 
faal�yetler� �ç�n detaylı b�r özet sunmaktadır.



Hedef H1.2: Ulusal ölçekte pol�t�ka ve stratej� belgeler� gel�şt�rmek �ç�n kurumsal b�r kapas�te 
oluşturulacaktır.

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG1.2.1: İht�yaç 
duyulan n�tel�kte 
�nsan kaynağı 
(kümülat�f)

PG1.2.2: Tasarlanan 
b�lg� yönet�m� 
s�tem�n�n 
gerçekleşme oranı 
(%)

Enerj� ve Teknoloj� Pol�t�kaları Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

5

30

2023

8

70

2024

10

100

2025

10

100

2026

10

100

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

90

10

1

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• N�tel�kl� personel tem�n ed�lememes� ve �nsan kaynaklarının yeters�z kalması.
• B�lg� b�r�k�m� ve pol�t�ka gel�şt�rme kab�l�yet�n�n oluşmasının zaman alması.

• Benzer ulusal ve uluslararası kurumların pol�t�ka gel�şt�rme b�r�mler� ve süreçler� �ncelenecek 
ve �y� örneklerden yararlanılacaktır.

• Pol�t�ka gel�şt�rme uzmanlarını yet�şt�rmede burs programlarından faydalanılacaktır.
• Ulusal ve uluslararası çevrelerde faydalanılab�lecek yetk�n uzman �nsan kaynağı envanter� 

oluşturulacak ve �ht�yaca göre faydalanılacaktır.

• Pol�t�ka ve stratej� belgeler� gel�şt�rme sürec�n� planlayacak, gel�şt�recek ve değerlend�recek 
b�r b�r�m�n kurum �ç�nde oluşturulmasına �ht�yaç duyulmaktadır. 

• Uzman �nsan kaynağı envanter� oluşturulmalı ve �l�şk� ağı gel�şt�r�lmel�d�r.
• Kurum bünyes�nde kurulan pol�t�ka ve stratej� gel�şt�rme görev�n� üstlenecek Enerj� ve 

Teknoloj� Pol�t�kaları Koord�natörlüğü �ht�yaç anal�z� ve örnek b�r�m �ncelemes� yapılmalıdır.

• 4.215.244 TL

Amaç 
A1: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında ülkem�z�n rekabet gücünü artırmaya yönel�k 
ulusal pol�t�ka ve stratej�ler� gel�şt�rmek.

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
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Amaç 

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

A1: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında ülkem�z�n rekabet gücünü artırmaya yönel�k 
ulusal pol�t�ka ve stratej�ler� gel�şt�rmek. 

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

H1.1: Ulusal ölçekte �lg�l� alanlarda öncel�kl� Ar-Ge faal�yet ve teknoloj�ler�ne �l�şk�n pol�t�ka ve 
stratej� belgeler� hazırlanacaktır.

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG1.1.1: Hazırlanan 
küresel ve ulusal 
mevcut durum anal�z 
raporu sayısı (adet)

PG1.1.2: Hazırlanan 
pol�t�ka ve stratej� 
belge sayısı (adet)

Enerj� ve Teknoloj� Pol�t�kaları Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

2

2

2023

2

2

2024

2

2

2025

-

2

2026

-

2

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

30

70

0

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Kurumlar arasındak� görev alanlarının bel�rs�zl�ğ�n�n ortak çalışma kültürü �le aşılamaması 
�ht�mal�.

• Bel�rlenen pol�t�ka ve stratej�ler�n ekos�stemde yer alan çok sayıda aktör neden�yle 
uygulanmasında zorlukların yaşanması.

• Kurumlar arası görev farklılıkları �ç ve dış paydaşlara açık b�r şek�lde anlatılacaktır.
• Ulusal yen�l�k ekos�stem b�leşenler� b�r araya get�r�lecek ve b�rl�kte hareket etmeler� �ç�n 

pol�t�kalar bel�rlenecekt�r.
• Mevcut pol�t�ka dokümanları anal�z ed�lecekt�r.

• Görev alanlarındak� konularda ulusal ölçekte pol�t�ka ve stratej� belgeler� hazırlamak 
TENMAK'ın görevler�ndend�r.

• Mevcut durumda TENMAK h�zmet alanlarında resm� kabul görmüş ulusal ölçekte pol�t�ka ve 
stratej� belgeler� bulunmamaktadır. 

• Ulusal ölçekte pol�t�ka ve stratej� belgeler� gel�şt�rmek �ç�n danışmanlık h�zmet� ve �nsan 
kaynağı altyapısının artırılması gerekmekted�r.

• Ulusal pol�t�ka belgeler�n�n hazırlanması ve yıllar �t�barıyla güncellenerek gel�şt�r�lmes� ve 
uygulamaların tak�p ed�lmes� gerekmekted�r.

• 4.215.244 TL

Eksen 1: Ulusal ve sektörel düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler bel�rlemeye katkı sunma

HEDEF KARTLARI
TENMAK hedef kartları �le amaçların gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k öngörülen çıktı ve sonuçların 
tanımlanmış b�r zaman d�l�m� �çer�s�nde n�tel�k ve n�cel�k olarak �fade ed�lmes� amaçlanmıştır. Hedef 
kartlarında b�r�mler�n görev dağılımı, hedefin performans göstergeler� hedefe �l�şk�n r�skler ve stratej�ler �le 
hedefin gerçekleşmes� �ç�n yapılan tesp�tler/�ht�yaçlar ve mal�yet tahm�n� bulunur. Amacın İlg�l� Olduğu 

Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Hedef H1.2: Ulusal ölçekte pol�t�ka ve stratej� belgeler� gel�şt�rmek �ç�n kurumsal b�r kapas�te 
oluşturulacaktır.

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG1.2.1: İht�yaç 
duyulan n�tel�kte 
�nsan kaynağı 
(kümülat�f)

PG1.2.2: Tasarlanan 
b�lg� yönet�m� 
s�tem�n�n 
gerçekleşme oranı 
(%)

Enerj� ve Teknoloj� Pol�t�kaları Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

5

30

2023

8

70

2024

10

100

2025

10

100

2026

10

100

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

90

10

1

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• N�tel�kl� personel tem�n ed�lememes� ve �nsan kaynaklarının yeters�z kalması.
• B�lg� b�r�k�m� ve pol�t�ka gel�şt�rme kab�l�yet�n�n oluşmasının zaman alması.

• Benzer ulusal ve uluslararası kurumların pol�t�ka gel�şt�rme b�r�mler� ve süreçler� �ncelenecek 
ve �y� örneklerden yararlanılacaktır.

• Pol�t�ka gel�şt�rme uzmanlarını yet�şt�rmede burs programlarından faydalanılacaktır.
• Ulusal ve uluslararası çevrelerde faydalanılab�lecek yetk�n uzman �nsan kaynağı envanter� 

oluşturulacak ve �ht�yaca göre faydalanılacaktır.

• Pol�t�ka ve stratej� belgeler� gel�şt�rme sürec�n� planlayacak, gel�şt�recek ve değerlend�recek 
b�r b�r�m�n kurum �ç�nde oluşturulmasına �ht�yaç duyulmaktadır. 

• Uzman �nsan kaynağı envanter� oluşturulmalı ve �l�şk� ağı gel�şt�r�lmel�d�r.
• Kurum bünyes�nde kurulan pol�t�ka ve stratej� gel�şt�rme görev�n� üstlenecek Enerj� ve 

Teknoloj� Pol�t�kaları Koord�natörlüğü �ht�yaç anal�z� ve örnek b�r�m �ncelemes� yapılmalıdır.

• 4.215.244 TL

Amaç 
A1: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında ülkem�z�n rekabet gücünü artırmaya yönel�k 
ulusal pol�t�ka ve stratej�ler� gel�şt�rmek.

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
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Amaç 

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

A1: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında ülkem�z�n rekabet gücünü artırmaya yönel�k 
ulusal pol�t�ka ve stratej�ler� gel�şt�rmek. 

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

H1.1: Ulusal ölçekte �lg�l� alanlarda öncel�kl� Ar-Ge faal�yet ve teknoloj�ler�ne �l�şk�n pol�t�ka ve 
stratej� belgeler� hazırlanacaktır.

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG1.1.1: Hazırlanan 
küresel ve ulusal 
mevcut durum anal�z 
raporu sayısı (adet)

PG1.1.2: Hazırlanan 
pol�t�ka ve stratej� 
belge sayısı (adet)

Enerj� ve Teknoloj� Pol�t�kaları Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

2

2

2023

2

2

2024

2

2

2025

-

2

2026

-

2

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

30

70

0

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Kurumlar arasındak� görev alanlarının bel�rs�zl�ğ�n�n ortak çalışma kültürü �le aşılamaması 
�ht�mal�.

• Bel�rlenen pol�t�ka ve stratej�ler�n ekos�stemde yer alan çok sayıda aktör neden�yle 
uygulanmasında zorlukların yaşanması.

• Kurumlar arası görev farklılıkları �ç ve dış paydaşlara açık b�r şek�lde anlatılacaktır.
• Ulusal yen�l�k ekos�stem b�leşenler� b�r araya get�r�lecek ve b�rl�kte hareket etmeler� �ç�n 

pol�t�kalar bel�rlenecekt�r.
• Mevcut pol�t�ka dokümanları anal�z ed�lecekt�r.

• Görev alanlarındak� konularda ulusal ölçekte pol�t�ka ve stratej� belgeler� hazırlamak 
TENMAK'ın görevler�ndend�r.

• Mevcut durumda TENMAK h�zmet alanlarında resm� kabul görmüş ulusal ölçekte pol�t�ka ve 
stratej� belgeler� bulunmamaktadır. 

• Ulusal ölçekte pol�t�ka ve stratej� belgeler� gel�şt�rmek �ç�n danışmanlık h�zmet� ve �nsan 
kaynağı altyapısının artırılması gerekmekted�r.

• Ulusal pol�t�ka belgeler�n�n hazırlanması ve yıllar �t�barıyla güncellenerek gel�şt�r�lmes� ve 
uygulamaların tak�p ed�lmes� gerekmekted�r.

• 4.215.244 TL

Eksen 1: Ulusal ve sektörel düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler bel�rlemeye katkı sunma

HEDEF KARTLARI
TENMAK hedef kartları �le amaçların gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k öngörülen çıktı ve sonuçların 
tanımlanmış b�r zaman d�l�m� �çer�s�nde n�tel�k ve n�cel�k olarak �fade ed�lmes� amaçlanmıştır. Hedef 
kartlarında b�r�mler�n görev dağılımı, hedefin performans göstergeler� hedefe �l�şk�n r�skler ve stratej�ler �le 
hedefin gerçekleşmes� �ç�n yapılan tesp�tler/�ht�yaçlar ve mal�yet tahm�n� bulunur. Amacın İlg�l� Olduğu 

Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Eksen 2: Ar-Ge, üret�m ve t�car�leşt�rme faal�yetler� yapma, yaptırma ve destekleme

Amaç 
A2: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge, ürün ve teknoloj� gel�şt�rme 
faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k etmek ve desteklemek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� İle Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H2.1: Ürün ve teknoloj� gel�şt�r�lmes�ne, mevcutların �y�leşt�r�lmes�ne, kullanım alanlarının 
yaygınlaştırılmasına ve yerl�leşt�r�lmes�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG2.1.1: Kurum 
tarafından yürütülen 
proje sayısı 
(kümülat�f)

PG2.1.2. Tamamlanan 
proje sayısı 
(kümülat�f) 

Destek Programları Koord�natörlüğü

Enst�tüler, EİSK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

40

10

2023

45

15

2024

50

16

2025

55

18

2026

70

20

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

50

50

28

16

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• .İnsan kaynaklarının yeters�z kalması
• C�haz ve s�stem arızaları.
• Satın alma ve �hale süreçler�n�n aksaması.
• Tedar�kç�ler�n ve �ş ortaklarının görev ve sorumluluklarını aksatması.
• Kullanılan ham/yardımcı sarf malzemeler�n�n �sten�len kal�tede ve zamanında tem�n 

ed�lememes�.

• Ulusal ve uluslararası düzenleme ve uygulamalar �zlenecek ve uygulanacaktır.
• Teknoloj�k ürün elde ed�l�nceye kadar yapılan çalışmaların sürekl�l�ğ� sağlanacaktır.
• Sektörel �ht�yaçlar kapsamında alan/konu odaklı araştırma grupları kurulacak, plan ve 

projeler hazırlanacaktır.

• Artırılacak Ar-Ge faal�yetler� �ç�n gerekl� n�tel�kte �nsan kaynakları yeters�zl�kler� 
yaşanab�lecekt�r.

• Ar-Ge projeler�nde artış sağlanması �ç�n teşv�k s�stemler�ne �ht�yaç duyulacaktır.
• Ün�vers�teler, kamu kurum/ kuruluşları ve bu alanda önde gelen ülke dışında faal�yette 

bulunan merkezlerle �ş b�rl�kler�n� artırmaya �ht�yaç olacaktır. 

• 226.773.841 TL

Amaç 
A2: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge,  ürün ve teknoloj� gel�şt�rme 
faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k etmek ve desteklemek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H2.2: Ülkem�z �ht�yaçlarını karşılayacak destek programları oluşturulacak, katma değer� yüksek 
projeler yaptırılacak ve desteklenecekt�r.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG2.2.1: Oluşturulan 
destek programı 
sayısı (kümülat�f)

PG2.2.3: Desteklenen 
proje sayısı (çağrı 
kapsamında yapılan 
destek) (kümülat�f)  

PG2.2.2:Düzenlenen 
proje çağrısı sayısı 
(kümülat�f)

PG2.2.4: Yaptırılmaya 
başlanan proje sayısı  
(h�zmet alımı) 
(kümülat�f)

Destek Programları Koord�natörlüğü

Enst�tüler, EİSK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

1

1

2

7

2023

3

4

6

8

2024

4

9

12

9

2025

5

16

20

10

2026

6

25

30

11

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

30

20

20

30

0

0

0

5

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Ortak �ş b�rl�ğ� gerekt�ren çağrılarda yeterl� �ş b�rl�ğ� sağlanamaması durumunda proje 
başvuru sayısının az olması.

• Ortak �ş b�rl�ğ� yapılan kuruluşun proje kabul ed�ld�kten sonra projen�n yürürlüğe alınmasıyla 
�lg�l� �şlemler� gerçekleşt�rmemes�.

• Proje çıktılarının �sten�len n�cel�kte ürüne dönüşememes�.
• Proje yürütme esnasında tedar�k z�nc�r�nde olumsuzluklar meydana gelmes�.
• Gerekl� �nsan kaynağının ve yeterl� bütçen�n bulunamaması.

• Proje süreçler�nde �lg�l� ortak kuruluşların b�zzat yer alması sağlanacak, b�lg�lend�r�lecek, 
etk�n koord�nasyon sağlanacak ve kurumlar arası ortak proje yönet�m kab�l�yetler� 
gel�şt�r�lecekt�r.

• Öncel�kl� Ar-Ge alanlarına özgü olacak kurum, çalışan ve b�l�m �nsanları danışman ve hakem 
grupları oluşturulacaktır.

• Kurumsal b�lg� b�r�k�m�n� sağlamak amacıyla desteklenen projelerde kurum araştırmacılarının 
yer alması sağlanacaktır. 

• Ortak kuruluşlar �le etk�n �let�ş�m kanallarının kurulması gerekecekt�r.
• Satın alma süreçler�n�n �y�leşt�r�lmes� ve alternat�f tedar�kç�ler�n bulunması sağlanacaktır.

• 16.395.000 TL
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Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Eksen 2: Ar-Ge, üret�m ve t�car�leşt�rme faal�yetler� yapma, yaptırma ve destekleme

Amaç 
A2: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge, ürün ve teknoloj� gel�şt�rme 
faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k etmek ve desteklemek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� İle Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H2.1: Ürün ve teknoloj� gel�şt�r�lmes�ne, mevcutların �y�leşt�r�lmes�ne, kullanım alanlarının 
yaygınlaştırılmasına ve yerl�leşt�r�lmes�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG2.1.1: Kurum 
tarafından yürütülen 
proje sayısı 
(kümülat�f)

PG2.1.2. Tamamlanan 
proje sayısı 
(kümülat�f) 

Destek Programları Koord�natörlüğü

Enst�tüler, EİSK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

40

10

2023

45

15

2024

50

16

2025

55

18

2026

70

20

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

50

50

28

16

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• .İnsan kaynaklarının yeters�z kalması
• C�haz ve s�stem arızaları.
• Satın alma ve �hale süreçler�n�n aksaması.
• Tedar�kç�ler�n ve �ş ortaklarının görev ve sorumluluklarını aksatması.
• Kullanılan ham/yardımcı sarf malzemeler�n�n �sten�len kal�tede ve zamanında tem�n 

ed�lememes�.

• Ulusal ve uluslararası düzenleme ve uygulamalar �zlenecek ve uygulanacaktır.
• Teknoloj�k ürün elde ed�l�nceye kadar yapılan çalışmaların sürekl�l�ğ� sağlanacaktır.
• Sektörel �ht�yaçlar kapsamında alan/konu odaklı araştırma grupları kurulacak, plan ve 

projeler hazırlanacaktır.

• Artırılacak Ar-Ge faal�yetler� �ç�n gerekl� n�tel�kte �nsan kaynakları yeters�zl�kler� 
yaşanab�lecekt�r.

• Ar-Ge projeler�nde artış sağlanması �ç�n teşv�k s�stemler�ne �ht�yaç duyulacaktır.
• Ün�vers�teler, kamu kurum/ kuruluşları ve bu alanda önde gelen ülke dışında faal�yette 

bulunan merkezlerle �ş b�rl�kler�n� artırmaya �ht�yaç olacaktır. 

• 226.773.841 TL

Amaç 
A2: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge,  ürün ve teknoloj� gel�şt�rme 
faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k etmek ve desteklemek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H2.2: Ülkem�z �ht�yaçlarını karşılayacak destek programları oluşturulacak, katma değer� yüksek 
projeler yaptırılacak ve desteklenecekt�r.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG2.2.1: Oluşturulan 
destek programı 
sayısı (kümülat�f)

PG2.2.3: Desteklenen 
proje sayısı (çağrı 
kapsamında yapılan 
destek) (kümülat�f)  

PG2.2.2:Düzenlenen 
proje çağrısı sayısı 
(kümülat�f)

PG2.2.4: Yaptırılmaya 
başlanan proje sayısı  
(h�zmet alımı) 
(kümülat�f)

Destek Programları Koord�natörlüğü

Enst�tüler, EİSK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

1

1

2

7

2023

3

4

6

8

2024

4

9

12

9

2025

5

16

20

10

2026

6

25

30

11

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

30

20

20

30

0

0

0

5

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Ortak �ş b�rl�ğ� gerekt�ren çağrılarda yeterl� �ş b�rl�ğ� sağlanamaması durumunda proje 
başvuru sayısının az olması.

• Ortak �ş b�rl�ğ� yapılan kuruluşun proje kabul ed�ld�kten sonra projen�n yürürlüğe alınmasıyla 
�lg�l� �şlemler� gerçekleşt�rmemes�.

• Proje çıktılarının �sten�len n�cel�kte ürüne dönüşememes�.
• Proje yürütme esnasında tedar�k z�nc�r�nde olumsuzluklar meydana gelmes�.
• Gerekl� �nsan kaynağının ve yeterl� bütçen�n bulunamaması.

• Proje süreçler�nde �lg�l� ortak kuruluşların b�zzat yer alması sağlanacak, b�lg�lend�r�lecek, 
etk�n koord�nasyon sağlanacak ve kurumlar arası ortak proje yönet�m kab�l�yetler� 
gel�şt�r�lecekt�r.

• Öncel�kl� Ar-Ge alanlarına özgü olacak kurum, çalışan ve b�l�m �nsanları danışman ve hakem 
grupları oluşturulacaktır.

• Kurumsal b�lg� b�r�k�m�n� sağlamak amacıyla desteklenen projelerde kurum araştırmacılarının 
yer alması sağlanacaktır. 

• Ortak kuruluşlar �le etk�n �let�ş�m kanallarının kurulması gerekecekt�r.
• Satın alma süreçler�n�n �y�leşt�r�lmes� ve alternat�f tedar�kç�ler�n bulunması sağlanacaktır.

• 16.395.000 TL
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Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



PG2.3.1: Oluşturulan 
burs programı sayısı 
(kümülat�f)

PG2.3.3: Tahs�s ed�len 
burs sayısı 
(kümülat�f)

PG2.3.2: Düzenlenen 
burs çağrısı sayısı 
(kümülat�f)

PG2.3.4: Düzenlenen 
veya paydaş olunan 
yarışma sayısı (adet)

PG2.3.5: Ver�len ödül 
sayısı (adet)

1

10

1

1

3

2

20

3

1

3

3

30

5

1

3

4

40

7

1

3

5

50

9

1

3

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Gerekl� görülen mevzuatın yürürlüğe konulamaması.

• Burs Programları Usul ve Esasları düzenlenecekt�r.
• Çağrı alanları bel�rlenecekt�r.
• Ödül Programı Usul ve Esasları düzenlenecekt�r.

• Başvuru s�stemat�ğ�n�n kurulması gerekmekted�r.
• Başvuru Değerlend�rme Kurullarının oluşturulması gerekmekted�r.

• 50.034.000 TL

Amaç 
A2: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge,  ürün ve teknoloj� gel�şt�rme 
faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k etmek ve desteklemek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H2.3: Ulusal ölçekte �ht�yaç duyulan �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes�ne ve gel�şt�r�lmes�ne katkı 
sunulacaktır.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Destek Programları Koord�natörlüğü

EİSK, KİK, Enst�tüler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG2.4.1: Tasarım 
gruplarının 
oluşturulması, 
donanım ve 
laboratuvar 
altyapısının 
gel�şt�r�lmes� (%)

PG2.4.3: Yerl� güç 
reaktörünün 
tasarlanması (%)

PG2.4.2: Yüksek 
nötron akılı yerl� b�r 
araştırma 
reaktörünün 
tasarlanması (%)

30

10

30

50
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R�skler
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Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• İnsan kaynaklarında yaşanab�lecek sıkıntılar neden�yle yeterl� b�r ek�b�n oluşturulamaması.
• Kurulan ek�plere yeterl� eğ�t�m sağlanamaması sonucu gerekl� b�lg� b�r�k�m�ne ulaşamamaları.
• Yeterl� finansal kaynağın sağlanamaması.
• Gerek görülen donanım, yazılım ve laboratuvar altyapısının sağlanamaması.
• Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ve ün�vers�teler �le tekn�k destek �ş b�rl�kler�n�n 

yapılamaması.

• Nükleer reaktör tasarımının gerekt�rd�ğ� sayıda yen� �nsan kaynağı alınacak, çalışma grupları 
oluşturulacak ve eğ�t�lecekt�r.

• İht�yaç duyulan donanım, yazılım ve laboratuvarların tedar�k� yapılacak ve kurulacaktır.
• Tasarım projeler�ne tekn�k destek alınması �ç�n ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ve 

ün�vers�teler �le �ş b�rl�kler� yapılacaktır.

• Mevcut personel �le tasarım çalışmaları devam etmekted�r. Öngörülen hız ve n�tel�ğ� 
yakalayab�lmek �ç�n yetk�n �nsan kaynağı sayısının artırılması ve �ş başı eğ�t�mler�n�n 
gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r. 

• Mevcut durumda bu kapsamdak� deneysel çalışmaları yürütecek b�r laboratuvar 
bulunmamaktadır.

• Hesap altyapısı �ç�n gerekl� donanıma/yazılıma ve deneysel tes�slere/laboratuvarlara �ht�yaç 
duyulmaktadır.

• Nükleer reaktör tasarımı konusunda �ht�yaç duyulan tekn�k desteğ�n alınması �ç�n ulusal ve 
uluslararası kurum/kuruluşlar ve ün�vers�teler �le �ş b�rl�kler� gerekl� görülmekted�r.

• 38.258.415 TL

Amaç 
A2: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge,  ürün ve teknoloj� gel�şt�rme 
faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k etmek ve desteklemek

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef H2.4: Yerl� nükleer reaktörler tasarlanacaktır.

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Nükleer Enerj� Araştırma Enst�tüsü

DPK, EİSK, UİK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



PG2.3.1: Oluşturulan 
burs programı sayısı 
(kümülat�f)

PG2.3.3: Tahs�s ed�len 
burs sayısı 
(kümülat�f)

PG2.3.2: Düzenlenen 
burs çağrısı sayısı 
(kümülat�f)

PG2.3.4: Düzenlenen 
veya paydaş olunan 
yarışma sayısı (adet)

PG2.3.5: Ver�len ödül 
sayısı (adet)
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R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Gerekl� görülen mevzuatın yürürlüğe konulamaması.

• Burs Programları Usul ve Esasları düzenlenecekt�r.
• Çağrı alanları bel�rlenecekt�r.
• Ödül Programı Usul ve Esasları düzenlenecekt�r.

• Başvuru s�stemat�ğ�n�n kurulması gerekmekted�r.
• Başvuru Değerlend�rme Kurullarının oluşturulması gerekmekted�r.

• 50.034.000 TL

Amaç 
A2: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge,  ürün ve teknoloj� gel�şt�rme 
faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k etmek ve desteklemek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H2.3: Ulusal ölçekte �ht�yaç duyulan �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes�ne ve gel�şt�r�lmes�ne katkı 
sunulacaktır.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Destek Programları Koord�natörlüğü

EİSK, KİK, Enst�tüler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG2.4.1: Tasarım 
gruplarının 
oluşturulması, 
donanım ve 
laboratuvar 
altyapısının 
gel�şt�r�lmes� (%)

PG2.4.3: Yerl� güç 
reaktörünün 
tasarlanması (%)

PG2.4.2: Yüksek 
nötron akılı yerl� b�r 
araştırma 
reaktörünün 
tasarlanması (%)
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R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• İnsan kaynaklarında yaşanab�lecek sıkıntılar neden�yle yeterl� b�r ek�b�n oluşturulamaması.
• Kurulan ek�plere yeterl� eğ�t�m sağlanamaması sonucu gerekl� b�lg� b�r�k�m�ne ulaşamamaları.
• Yeterl� finansal kaynağın sağlanamaması.
• Gerek görülen donanım, yazılım ve laboratuvar altyapısının sağlanamaması.
• Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ve ün�vers�teler �le tekn�k destek �ş b�rl�kler�n�n 

yapılamaması.

• Nükleer reaktör tasarımının gerekt�rd�ğ� sayıda yen� �nsan kaynağı alınacak, çalışma grupları 
oluşturulacak ve eğ�t�lecekt�r.

• İht�yaç duyulan donanım, yazılım ve laboratuvarların tedar�k� yapılacak ve kurulacaktır.
• Tasarım projeler�ne tekn�k destek alınması �ç�n ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar ve 

ün�vers�teler �le �ş b�rl�kler� yapılacaktır.

• Mevcut personel �le tasarım çalışmaları devam etmekted�r. Öngörülen hız ve n�tel�ğ� 
yakalayab�lmek �ç�n yetk�n �nsan kaynağı sayısının artırılması ve �ş başı eğ�t�mler�n�n 
gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r. 

• Mevcut durumda bu kapsamdak� deneysel çalışmaları yürütecek b�r laboratuvar 
bulunmamaktadır.

• Hesap altyapısı �ç�n gerekl� donanıma/yazılıma ve deneysel tes�slere/laboratuvarlara �ht�yaç 
duyulmaktadır.

• Nükleer reaktör tasarımı konusunda �ht�yaç duyulan tekn�k desteğ�n alınması �ç�n ulusal ve 
uluslararası kurum/kuruluşlar ve ün�vers�teler �le �ş b�rl�kler� gerekl� görülmekted�r.

• 38.258.415 TL

Amaç 
A2: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge,  ürün ve teknoloj� gel�şt�rme 
faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k etmek ve desteklemek

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef H2.4: Yerl� nükleer reaktörler tasarlanacaktır.

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Nükleer Enerj� Araştırma Enst�tüsü

DPK, EİSK, UİK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



PG2.5.1: Nükleer yakıt 
ve malzeme 
teknoloj�ler� �le �lg�l� 
�ht�yaç duyulan 
prosesler� 
gerçekleşt�rme oranı 
(%)

PG2.5.3. NTE 
teknoloj�ler� �le �lg�l� 
�ht�yaç duyulan 
prosesler� 
gerçekleşt�rme oranı 
(%)

PG2.5.2. Bor ve borlu 
malzeme teknoloj�ler� 
�le �lg�l� �ht�yaç 
duyulan prosesler� 
gerçekleşt�rme oranı 
(%) 
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R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Gel�şt�r�lecek araştırma altyapıları (tem�z enerj�, �ler� reaktör çalışmaları, konvans�yonel ve 
�ler� nes�l güç reaktörler� ve araştırma reaktörler� tasarımı �ç�n araştırma altyapıları vb.) 
kurmak, �şletmek ve gel�şt�rmek �ç�n uzman �nsan kaynağı yeters�zl�ğ� yaşanması.

• Malzeme seç�mler�nde yerl� p�yasadan ve �thalat yoluyla malzeme tem�nler�nde 
karşılaşılab�lecek çeş�tl� zorluklar.

• Ar-Ge projeler� �ç�n gerekl� �nsan ve kaynak �ht�yacı sağlanacaktır.
• Ulusal ve uluslararası düzenleme ve uygulamalar �zlenecek ve uygulanacaktır.
• Kullanıcılarla �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes� �le bel�rlenecek �ht�yaçlar doğrultusunda �şletmeye 

yönel�k �dar� ve donanımsal �y�leşt�rmeler gerçekleşt�r�lecekt�r.

• Yen� teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes�, ed�n�lmes� ve uygulanması gerekl� görülmekted�r.
• Araştırma altyapısı gel�şt�rmeye yönel�k teşv�klere �ht�yaç duyulmaktadır.
• Araştırma altyapılarını gel�şt�reb�lmek �ç�n gerekl� �nsan gücünün tem�n ed�lmes� kr�t�k 

önemde olacaktır.
• Ün�vers�teler, d�ğer kurum ve kuruluşlar �le bu alanda önde g�den d�ğer ülke merkezler� �le �ş 

b�rl�kler� yapmaya ve bu �ş b�rl�kler�n� sürdürüleb�l�r kılmaya �ht�yaç duyulmaktadır.

• 51.190.330 TL

Amaç 
A2: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge,  ürün ve teknoloj� gel�şt�rme 
faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k etmek ve desteklemek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H2.5: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında stratej�k önem arz eden araştırma 
altyapıları gel�şt�r�lecekt�r.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Nükleer Enerj� Araştırma Enst�tüsü

BOREN, NATEN, DPK, EİSK, UİK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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Amaç 
A3: Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len ürün ve teknoloj�ler� yerl�leşt�rmek, ekonom�k değere 
dönüştürmek ve teşv�k etmek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma Ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H3.1: Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktılara �l�şk�n fikr� ve sına� mülk�yet tesc�l 
belgeler�n�n alınmasına hız kazandırılacak ve bunlara dayalı ürün fik�rler�n�n t�car�leşt�r�lmes� 
teşv�k ed�lecekt�r.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Endüstr�yel İl�şk�ler ve Sözleşmeler Koord�natörlüğü

DPK, UİK, Enst�tüler, HHK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.1.1: Tesc�l 
başvurusu yapılan 
fikr� ve sına� hak sayısı 
(kümülat�f) 

PG3.1.3.T�car�leşen 
ürün sayısı 
(kümülat�f) 

PG3.1.2: Tesc�l belges� 
alınan fikr� ve sına� 
hak sayısı (kümülat�f)
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R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Patent alım sürec�nde yanlış değerlend�rmeler�n yapılması.
• Belgelerdek� eks�kl�kler�n tamamlanamaması.
• Buluşçunun patent başvurusu yapmadan önce makale yayınlaması, sunum yapması g�b� 

r�skl� durumların b�l�nmemes�.
• Belgeler�n fiz�ksel güvenl�ğ�n�n sağlanamaması.

• Sına� mülk�yet b�l�nc�n� ve b�lg� düzey�n� artırmak �ç�n b�lg�lend�rme çalışmaları yapılacaktır.
• Sanay� yetk�nl�k anal�z� sonrası potans�yel� yüksek görülenlere danışmanlık h�zmet� 

sağlanacak ve desteklenecekt�r.

• F�kr� mülk�yet �le �lg�l� süreçlerde oluşan resm� ücret ve vek�ll�k h�zmet bedeller�n�n 
ödeneb�lmes� �ç�n bütçeye �ht�yaç duyulmaktadır.

• Ar-Ge'den t�car� ürüne dönüştürmeye kadar uzanan sürec�n tak�p ed�leb�lmes� �ç�n �nsan 
kaynaklarının n�cel�k ve n�tel�k olarak güçlend�r�lmes� gerekmekted�r.

• Tüm sürec�n tak�p ed�leb�lmes� �ç�n �zleme, değerlend�rme, destekleme sürec�n�n 
tanımlanmasına ve yapılandırılmasına �ht�yacı duyulmaktadır.

• 5.957.880 TL

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



PG2.5.1: Nükleer yakıt 
ve malzeme 
teknoloj�ler� �le �lg�l� 
�ht�yaç duyulan 
prosesler� 
gerçekleşt�rme oranı 
(%)

PG2.5.3. NTE 
teknoloj�ler� �le �lg�l� 
�ht�yaç duyulan 
prosesler� 
gerçekleşt�rme oranı 
(%)

PG2.5.2. Bor ve borlu 
malzeme teknoloj�ler� 
�le �lg�l� �ht�yaç 
duyulan prosesler� 
gerçekleşt�rme oranı 
(%) 

10

10

40

15

20

50

20

30

60

30

50

70

40

70

80

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

40

30

30

5

5

30

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Gel�şt�r�lecek araştırma altyapıları (tem�z enerj�, �ler� reaktör çalışmaları, konvans�yonel ve 
�ler� nes�l güç reaktörler� ve araştırma reaktörler� tasarımı �ç�n araştırma altyapıları vb.) 
kurmak, �şletmek ve gel�şt�rmek �ç�n uzman �nsan kaynağı yeters�zl�ğ� yaşanması.

• Malzeme seç�mler�nde yerl� p�yasadan ve �thalat yoluyla malzeme tem�nler�nde 
karşılaşılab�lecek çeş�tl� zorluklar.

• Ar-Ge projeler� �ç�n gerekl� �nsan ve kaynak �ht�yacı sağlanacaktır.
• Ulusal ve uluslararası düzenleme ve uygulamalar �zlenecek ve uygulanacaktır.
• Kullanıcılarla �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes� �le bel�rlenecek �ht�yaçlar doğrultusunda �şletmeye 

yönel�k �dar� ve donanımsal �y�leşt�rmeler gerçekleşt�r�lecekt�r.

• Yen� teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes�, ed�n�lmes� ve uygulanması gerekl� görülmekted�r.
• Araştırma altyapısı gel�şt�rmeye yönel�k teşv�klere �ht�yaç duyulmaktadır.
• Araştırma altyapılarını gel�şt�reb�lmek �ç�n gerekl� �nsan gücünün tem�n ed�lmes� kr�t�k 

önemde olacaktır.
• Ün�vers�teler, d�ğer kurum ve kuruluşlar �le bu alanda önde g�den d�ğer ülke merkezler� �le �ş 

b�rl�kler� yapmaya ve bu �ş b�rl�kler�n� sürdürüleb�l�r kılmaya �ht�yaç duyulmaktadır.

• 51.190.330 TL

Amaç 
A2: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında Ar-Ge,  ürün ve teknoloj� gel�şt�rme 
faal�yetler� yapmak, yaptırmak, teşv�k etmek ve desteklemek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H2.5: Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında stratej�k önem arz eden araştırma 
altyapıları gel�şt�r�lecekt�r.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Nükleer Enerj� Araştırma Enst�tüsü

BOREN, NATEN, DPK, EİSK, UİK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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Amaç 
A3: Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len ürün ve teknoloj�ler� yerl�leşt�rmek, ekonom�k değere 
dönüştürmek ve teşv�k etmek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma Ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H3.1: Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktılara �l�şk�n fikr� ve sına� mülk�yet tesc�l 
belgeler�n�n alınmasına hız kazandırılacak ve bunlara dayalı ürün fik�rler�n�n t�car�leşt�r�lmes� 
teşv�k ed�lecekt�r.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Endüstr�yel İl�şk�ler ve Sözleşmeler Koord�natörlüğü

DPK, UİK, Enst�tüler, HHK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG3.1.1: Tesc�l 
başvurusu yapılan 
fikr� ve sına� hak sayısı 
(kümülat�f) 

PG3.1.3.T�car�leşen 
ürün sayısı 
(kümülat�f) 

PG3.1.2: Tesc�l belges� 
alınan fikr� ve sına� 
hak sayısı (kümülat�f)

5

13

13

6

14

14

7

15

15

8

16

16

9

17

17

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

40

30

30

2

11

11

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Patent alım sürec�nde yanlış değerlend�rmeler�n yapılması.
• Belgelerdek� eks�kl�kler�n tamamlanamaması.
• Buluşçunun patent başvurusu yapmadan önce makale yayınlaması, sunum yapması g�b� 

r�skl� durumların b�l�nmemes�.
• Belgeler�n fiz�ksel güvenl�ğ�n�n sağlanamaması.

• Sına� mülk�yet b�l�nc�n� ve b�lg� düzey�n� artırmak �ç�n b�lg�lend�rme çalışmaları yapılacaktır.
• Sanay� yetk�nl�k anal�z� sonrası potans�yel� yüksek görülenlere danışmanlık h�zmet� 

sağlanacak ve desteklenecekt�r.

• F�kr� mülk�yet �le �lg�l� süreçlerde oluşan resm� ücret ve vek�ll�k h�zmet bedeller�n�n 
ödeneb�lmes� �ç�n bütçeye �ht�yaç duyulmaktadır.

• Ar-Ge'den t�car� ürüne dönüştürmeye kadar uzanan sürec�n tak�p ed�leb�lmes� �ç�n �nsan 
kaynaklarının n�cel�k ve n�tel�k olarak güçlend�r�lmes� gerekmekted�r.

• Tüm sürec�n tak�p ed�leb�lmes� �ç�n �zleme, değerlend�rme, destekleme sürec�n�n 
tanımlanmasına ve yapılandırılmasına �ht�yacı duyulmaktadır.

• 5.957.880 TL

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Eksen 3: Tekn�k h�zmetler, eğ�t�m ve yayın h�zmetler� sunma

PG3.2.1: Sektör 
tems�lc�ler�ne yönel�k 
lansman sayısı (adet) 1 1 1 1 1 Yılda 2 Yılda 1100 5

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Tanıtım �ç�n gerekl� �ş b�rl�ğ� çalışmalarını yapamama. 

• Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında ülke genel�nde k�ş� ve kuruluşların Ar-Ge 
yen�l�kler�n�n t�car�leşmes�ne yönel�k tanıtım faal�yetler� yapılacaktır.

• T�car�leşt�rmey� teşv�k eden mot�vasyon s�stemler� gel�şt�r�lecekt�r. 

• T�car�leşmeye yönel�k tanıtım ve destek yetk�nl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne �ht�yaç duyulmaktadır.

• 3.835.582 TL

Amaç 
A3: Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len ürün ve teknoloj�ler� yerl�leşt�rmek, ekonom�k 
değere dönüştürmek ve teşv�k etmek.

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H3.2: Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktıların ekonom�k değere dönüştürülmes� �ç�n 
tanıtım ve �ş b�rl�ğ� yapılacaktır.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Kurumsal İlet�ş�m Koord�natörlüğü

EİSK, DPK, UİK, Enst�tüler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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• Uluslararası karşılaştırma testler�n�n düzenlenme sıklığının az olması ve değerlend�rme 
sürec�n�n uzun olmasının yol açtığı sorunlar ve gec�kmeler olmaktadır.

• Kal�te yönet�m s�stem�n�n etk�nl�ğ� üst sev�yelerde tutulmalıdır.
• Yeterl� vasıfta personel tem�n ed�lmes�ne �ht�yaç duyulmaktadır.
• Tekn�k h�zmetlere �l�şk�n yazılımların sürekl�l�k arz edecek şek�lde �y�leşt�r�lmes� ve 

gel�şt�r�lmes� gerekmekted�r.
• Anal�z/test faal�yetler�n� yürüten yetk�n personel�n yet�şt�r�lmes� kr�t�k önemde olacaktır.

• 270.348.787 TL

90

95

90

95

90

95

90

95

90

95

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

40

20

90

95

7 8 9 10 11 Yılda 2 Yılda 120 5

• Laboratuvarların fiz�k�, teknoloj�k ve �nsan kaynağı �ht�yacı �ç�n gerekl� bütçen�n sağlanamaması.
• Ölçüm, anal�z, test ve kal�brasyon h�zmetler�n�n yeterl� sev�yede tanıtılamaması. 
• C�haz ve s�stem arızaları. 
• Satın alma ve �hale süreçler�n�n aksaması ve tedar�kç�ler/�ş ortaklarının görev ve 

sorumluluklarını aksatması.
• Altyapı eks�kl�ler� ve yeters�zl�kler�. 

• Ver�len anal�z h�zmet� türler�, yöntemler� ve kal�tes� artırılacaktır.
• Kal�te Yönet�m S�stem�n�n sürekl� �y�leşt�r�lmes�ne ve gel�şt�r�lmes�ne yönel�k faal�yetler 

yürütülecekt�r.

3 4 5 6 7 Yılda 2 Yılda 120 2

Amaç A4: Gel�şt�r�len ürün ve h�zmetler�n kapas�te, kal�te ve uygulama alanlarını artırmak

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Nükleer Enerj�, Radyasyon ve Hızlandırıcı 
Teknoloj�ler� Ölçüm, Anal�z ve Kal�brasyonu
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� İle Teknoloj�ler�n� Araştırma Ve Gel�şt�rme

Hedef H4.1: Ölçüm, anal�z, test, kal�brasyon ve ışınlama h�zmetler�n�n kal�te ve kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

1-Ölçüm, anal�z, �yonlaştırıcı radyasyon metroloj�s� faal�yetler�n�n ve radyasyondan korunma 
h�zmetler�n�n kal�te ve kapas�tes�n�n arttırılması
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Nükleer Enerj� Araştırma Enst�tüsü 

BOREN, NATEN, TEMEN, ENAREN, RAYK, KİK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

Mal�yet Tahm�n�

PG4.1.1: Ulusal ve 
uluslararası yeterl�l�k 
ve karşılaştırma test� 
başarı oranı (%)

PG4.1.2: Anal�z 
h�zmetler�nde taahhüt 
ed�len h�zmet süres�ne 
uyma oranı (%)

PG4.1.4: BIPM CMC 
(Ölçüm ve Kal�brasyon 
Yetenekler�) ver� 
tabanına yapılan 
başvuru sayısı 

PG4.1.3: Hazırlanan 
radyoakt�f standart 
kaynak ve referans 
malzeme sayısı 
(kümülat�f)

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Eksen 3: Tekn�k h�zmetler, eğ�t�m ve yayın h�zmetler� sunma

PG3.2.1: Sektör 
tems�lc�ler�ne yönel�k 
lansman sayısı (adet) 1 1 1 1 1 Yılda 2 Yılda 1100 5

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Tanıtım �ç�n gerekl� �ş b�rl�ğ� çalışmalarını yapamama. 

• Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında ülke genel�nde k�ş� ve kuruluşların Ar-Ge 
yen�l�kler�n�n t�car�leşmes�ne yönel�k tanıtım faal�yetler� yapılacaktır.

• T�car�leşt�rmey� teşv�k eden mot�vasyon s�stemler� gel�şt�r�lecekt�r. 

• T�car�leşmeye yönel�k tanıtım ve destek yetk�nl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne �ht�yaç duyulmaktadır.

• 3.835.582 TL

Amaç 
A3: Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len ürün ve teknoloj�ler� yerl�leşt�rmek, ekonom�k 
değere dönüştürmek ve teşv�k etmek.

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H3.2: Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktıların ekonom�k değere dönüştürülmes� �ç�n 
tanıtım ve �ş b�rl�ğ� yapılacaktır.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Kurumsal İlet�ş�m Koord�natörlüğü

EİSK, DPK, UİK, Enst�tüler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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• Uluslararası karşılaştırma testler�n�n düzenlenme sıklığının az olması ve değerlend�rme 
sürec�n�n uzun olmasının yol açtığı sorunlar ve gec�kmeler olmaktadır.

• Kal�te yönet�m s�stem�n�n etk�nl�ğ� üst sev�yelerde tutulmalıdır.
• Yeterl� vasıfta personel tem�n ed�lmes�ne �ht�yaç duyulmaktadır.
• Tekn�k h�zmetlere �l�şk�n yazılımların sürekl�l�k arz edecek şek�lde �y�leşt�r�lmes� ve 

gel�şt�r�lmes� gerekmekted�r.
• Anal�z/test faal�yetler�n� yürüten yetk�n personel�n yet�şt�r�lmes� kr�t�k önemde olacaktır.

• 270.348.787 TL
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Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1
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7 8 9 10 11 Yılda 2 Yılda 120 5

• Laboratuvarların fiz�k�, teknoloj�k ve �nsan kaynağı �ht�yacı �ç�n gerekl� bütçen�n sağlanamaması.
• Ölçüm, anal�z, test ve kal�brasyon h�zmetler�n�n yeterl� sev�yede tanıtılamaması. 
• C�haz ve s�stem arızaları. 
• Satın alma ve �hale süreçler�n�n aksaması ve tedar�kç�ler/�ş ortaklarının görev ve 

sorumluluklarını aksatması.
• Altyapı eks�kl�ler� ve yeters�zl�kler�. 

• Ver�len anal�z h�zmet� türler�, yöntemler� ve kal�tes� artırılacaktır.
• Kal�te Yönet�m S�stem�n�n sürekl� �y�leşt�r�lmes�ne ve gel�şt�r�lmes�ne yönel�k faal�yetler 

yürütülecekt�r.

3 4 5 6 7 Yılda 2 Yılda 120 2

Amaç A4: Gel�şt�r�len ürün ve h�zmetler�n kapas�te, kal�te ve uygulama alanlarını artırmak

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Nükleer Enerj�, Radyasyon ve Hızlandırıcı 
Teknoloj�ler� Ölçüm, Anal�z ve Kal�brasyonu
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� İle Teknoloj�ler�n� Araştırma Ve Gel�şt�rme

Hedef H4.1: Ölçüm, anal�z, test, kal�brasyon ve ışınlama h�zmetler�n�n kal�te ve kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

1-Ölçüm, anal�z, �yonlaştırıcı radyasyon metroloj�s� faal�yetler�n�n ve radyasyondan korunma 
h�zmetler�n�n kal�te ve kapas�tes�n�n arttırılması
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Nükleer Enerj� Araştırma Enst�tüsü 

BOREN, NATEN, TEMEN, ENAREN, RAYK, KİK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

Mal�yet Tahm�n�

PG4.1.1: Ulusal ve 
uluslararası yeterl�l�k 
ve karşılaştırma test� 
başarı oranı (%)

PG4.1.2: Anal�z 
h�zmetler�nde taahhüt 
ed�len h�zmet süres�ne 
uyma oranı (%)

PG4.1.4: BIPM CMC 
(Ölçüm ve Kal�brasyon 
Yetenekler�) ver� 
tabanına yapılan 
başvuru sayısı 

PG4.1.3: Hazırlanan 
radyoakt�f standart 
kaynak ve referans 
malzeme sayısı 
(kümülat�f)

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Eksen 4: Ulusal ekos�stem� oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma ve ülkem�z� 
tems�l etme

PG.4.2.1: Ulusal 
kurs/eğ�t�m/yaz okulu 
h�zmetler�n�n 
yürütülmes� (adet)

PG.4.2.3: B�lg� ve 
b�l�nçlend�rmeye 
yönel�k popüler 
derg�/broşür sayısı 
(adet)

PG.4.2.2: 
Vasıflandırma 
amacıyla ölçme ve 
değerlend�rme 
h�zmet� (sınav aded�)

PG4.2.4: Akadem�k 
derg� ve materyal 
sayısı (adet)
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2

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Radyasyondan korunma eğ�t�m� vermek �steyen kuruluşların yetk�lend�r�lmes� ve böylece 
onay almış kuruluş sayısının artması.

• Değerlend�r�lmek üzere derg�ye gönder�len akadem�k yayın ve basılmak üzere hazırlanan 
materyal sayılarının yeterl� olmaması.

• Nükleer teknoloj� ve radyasyondan korunma alanlarında kurs ve eğ�t�mler yaygınlaştırılacak 
ve standartlaştırılacaktır.

• Eğ�t�m programlarının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k araştırılmalar yapılacak, eğ�t�m ve sınav 
h�zmet� n�tel�k ve n�cel�k olarak güçlend�r�lecekt�r. 

• TENMAK tarafından yayımlanan 'Turk�sh Journal of Nuclear Sc�ences' ve ‘Journal of Boron’ 
derg�ler� gel�şt�r�lerek uluslararası �ndekslerde taranır hale get�r�lecekt�r.

• TENMAK Yayın Yönetmel�ğ� düzenlenecekt�r.

• Kurs�yer anketler�n�n tak�b� �le radyasyondan korunmaya yönel�k eğ�t�mler�n 
standartlaştırılması gerekmekted�r.

• Konusunda uzman eğ�t�c� sayısını artırmaya �ht�yaç duyulmaktadır.
• Yet�şk�n eğ�t�m� konusunda deney�m� artırmak �ç�n eğ�t�c�ler�n eğ�t�m�ne �ht�yaç 

duyulmaktadır.
• Yasal süreçler�n tamamlanması gerekmekted�r.

• 28.271.328 TL

Amaç A4: Gel�şt�r�len ürün ve h�zmetler�n kapas�te, kal�te ve uygulama alanlarını arttırmak

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef H4.2: Eğ�t�m ve yayın h�zmetler� gel�şt�r�lecek ve yaygınlaştırılacaktır.

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Akadem� ve Yayınlar Koord�natörlüğü

Enst�tüler, BHK, KİK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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PG5.1.1:İmzalanan 
ulusal �ş b�rl�ğ� 
protokol sayısı 
(kümülat�f) 

153 156 159 162 165 Yılda 2 Yılda 1100 150

R�skler

Stratej�ler

Tesp�ler/İht�yaçlar

• Ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� paydaşları �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde hareket edememe.
• M�syon ve çıkar çatışmaları yaşama �ht�mal�.

• Ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� b�leşenler� b�r araya get�r�lecek, �ht�yaç anal�z� 
yapılmak üzereodak grup toplantıları düzenlenecek ve b�rl�kte stratej�ler bel�rlenecekt�r.

• Ulusal yen�l�k s�stem� ve değer z�nc�r� aktörler�/b�leşenler� arasında kes�şen alanlar 
bel�rlenecek, ortak çalışmalar tasarlanacak ve yürütülecekt�r.

• Ortak �zleme, değerlend�rme, raporlama, hesap verme s�stem� gel�şt�r�lecek ve fonks�yonel 
hale get�r�lecekt�r.

• Ulusal yen�l�k ekos�stem� stratej�s�n�n gel�şt�r�lmes� gerekmekted�r.
• Ulusal değer z�nc�r� stratej�s�n�n gel�şt�rmes� gerekmekted�r.
• Ulusal ölçekte �ş b�rl�ğ� �ç�nde yapmaya karar ver�len çalışmaları �zleme, değerlend�rme ve 

raporlamaya yönel�k b�r s�stem gel�şt�rmeye �ht�yaç olacaktır.

Amaç 
A5: Ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�n�n kapas�tes�n� gel�şt�rmek, etk�nl�ğ�n� artırmak ve ülkem�z� 
tems�l etmek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H5.1: Kamu kurum/kuruluşları, ün�vers�teler ve özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�kler� 
gel�şt�r�lecekt�r.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Endüstr�yel İl�şk�ler ve Sözleşmeler Koord�natörlüğü

DPK, Enst�tüler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

Mal�yet Tahm�n� • 3.716.043 TL

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Eksen 4: Ulusal ekos�stem� oluşturma, uluslararası çevrelerle �ş b�rl�ğ� yapma ve ülkem�z� 
tems�l etme

PG.4.2.1: Ulusal 
kurs/eğ�t�m/yaz okulu 
h�zmetler�n�n 
yürütülmes� (adet)

PG.4.2.3: B�lg� ve 
b�l�nçlend�rmeye 
yönel�k popüler 
derg�/broşür sayısı 
(adet)

PG.4.2.2: 
Vasıflandırma 
amacıyla ölçme ve 
değerlend�rme 
h�zmet� (sınav aded�)

PG4.2.4: Akadem�k 
derg� ve materyal 
sayısı (adet)
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2

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Radyasyondan korunma eğ�t�m� vermek �steyen kuruluşların yetk�lend�r�lmes� ve böylece 
onay almış kuruluş sayısının artması.

• Değerlend�r�lmek üzere derg�ye gönder�len akadem�k yayın ve basılmak üzere hazırlanan 
materyal sayılarının yeterl� olmaması.

• Nükleer teknoloj� ve radyasyondan korunma alanlarında kurs ve eğ�t�mler yaygınlaştırılacak 
ve standartlaştırılacaktır.

• Eğ�t�m programlarının gel�şt�r�lmes�ne yönel�k araştırılmalar yapılacak, eğ�t�m ve sınav 
h�zmet� n�tel�k ve n�cel�k olarak güçlend�r�lecekt�r. 

• TENMAK tarafından yayımlanan 'Turk�sh Journal of Nuclear Sc�ences' ve ‘Journal of Boron’ 
derg�ler� gel�şt�r�lerek uluslararası �ndekslerde taranır hale get�r�lecekt�r.

• TENMAK Yayın Yönetmel�ğ� düzenlenecekt�r.

• Kurs�yer anketler�n�n tak�b� �le radyasyondan korunmaya yönel�k eğ�t�mler�n 
standartlaştırılması gerekmekted�r.

• Konusunda uzman eğ�t�c� sayısını artırmaya �ht�yaç duyulmaktadır.
• Yet�şk�n eğ�t�m� konusunda deney�m� artırmak �ç�n eğ�t�c�ler�n eğ�t�m�ne �ht�yaç 

duyulmaktadır.
• Yasal süreçler�n tamamlanması gerekmekted�r.

• 28.271.328 TL

Amaç A4: Gel�şt�r�len ürün ve h�zmetler�n kapas�te, kal�te ve uygulama alanlarını arttırmak

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef H4.2: Eğ�t�m ve yayın h�zmetler� gel�şt�r�lecek ve yaygınlaştırılacaktır.

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Akadem� ve Yayınlar Koord�natörlüğü

Enst�tüler, BHK, KİK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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PG5.1.1:İmzalanan 
ulusal �ş b�rl�ğ� 
protokol sayısı 
(kümülat�f) 

153 156 159 162 165 Yılda 2 Yılda 1100 150

R�skler

Stratej�ler

Tesp�ler/İht�yaçlar

• Ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� paydaşları �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde hareket edememe.
• M�syon ve çıkar çatışmaları yaşama �ht�mal�.

• Ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� b�leşenler� b�r araya get�r�lecek, �ht�yaç anal�z� 
yapılmak üzereodak grup toplantıları düzenlenecek ve b�rl�kte stratej�ler bel�rlenecekt�r.

• Ulusal yen�l�k s�stem� ve değer z�nc�r� aktörler�/b�leşenler� arasında kes�şen alanlar 
bel�rlenecek, ortak çalışmalar tasarlanacak ve yürütülecekt�r.

• Ortak �zleme, değerlend�rme, raporlama, hesap verme s�stem� gel�şt�r�lecek ve fonks�yonel 
hale get�r�lecekt�r.

• Ulusal yen�l�k ekos�stem� stratej�s�n�n gel�şt�r�lmes� gerekmekted�r.
• Ulusal değer z�nc�r� stratej�s�n�n gel�şt�rmes� gerekmekted�r.
• Ulusal ölçekte �ş b�rl�ğ� �ç�nde yapmaya karar ver�len çalışmaları �zleme, değerlend�rme ve 

raporlamaya yönel�k b�r s�stem gel�şt�rmeye �ht�yaç olacaktır.

Amaç 
A5: Ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�n�n kapas�tes�n� gel�şt�rmek, etk�nl�ğ�n� artırmak ve ülkem�z� 
tems�l etmek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H5.1: Kamu kurum/kuruluşları, ün�vers�teler ve özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�kler� 
gel�şt�r�lecekt�r.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Endüstr�yel İl�şk�ler ve Sözleşmeler Koord�natörlüğü

DPK, Enst�tüler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

Mal�yet Tahm�n� • 3.716.043 TL

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Amaç 
A5: Ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�n�n kapas�tes�n� gel�şt�rmek, etk�nl�ğ�n� artırmak ve ülkem�z� 
tems�l etmek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme/ Radyoakt�f Atık Yönet�m�
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef H5.2: Ulusal b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek ve katılım sağlanacaktır.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısı ve kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes�
3-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Kurumsal İlet�ş�m Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG5.2.1: Düzenlenen 
b�l�msel (kongre, 
sem�ner vb.) etk�nl�k 
sayısı (adet)

PG5.2.3: Katılım 
sağlanan b�l�msel 
etk�nl�k (kongre, 
sem�ner vb.) sayısı 
(adet)

PG5.2.2: Desteklenen 
b�l�msel etk�nl�k 
(kongre, sem�ner vb.) 
sayısı (adet)
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R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Cov�d-19 salgını.
• Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.

• Farklı çevrelerdek� b�r�k�mler� ve gel�şmeler� Kurumumuza kazandıracak b�l�msel etk�nl�kler 
organ�ze ed�lecek ve katılım sağlamaya özen göster�lecekt�r.

• Bel�rl� konularda der�nleşmek ve öncülük etmek �ç�n devamlılık arz eden b�l�msel etk�nl�kler 
öncelenecekt�r.

• B�l�msel etk�nl�kler�n paydaşlar �le ortaklaşa yapılması terc�h ed�lecek ve �ş b�rl�kler� gel�şt�rme 
�ç�n b�rer platform olarak değerlend�r�lecekt�r.

• Kurumun yen�den yapılanma sürec�nde bulunması sebeb�yle �ş yoğunluğunun fazla, 
tanınırlığının düşük olması.

• Ulusal kuruluşlarla etk�l� �let�ş�m kurma ve �l�şk� gel�şt�rme konusunda tecrübel� personel�n 
bulunmasına �ht�yaç duyulmaktadır.

• 2.602.235 TL

PG5.3.1. İmzalanan 
anlaşma, mutabakat 
zaptı ve protokol 
sayısı (kümülat�f) 

PG5.3.3.UAEA �le 
Türk�ye'de yen� b�r �ş 
b�rl�ğ� merkez� kurma 
oranı (%)

PG5.3.2. UAEA, 
CERN, OECD/NEA vb. 
�ş b�rl�ğ� yürütülen 
kuruluşlarda katılım 
sağlanan/yen� 
öner�len kom�te ya da 
çalışma grubu sayısı 
(kümülat�f)
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Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

30

40

30

49

0

19

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Etk�l� �ş b�rl�ğ�n�n kurulamaması �ht�mal�.

• Paydaş kurumlarla �ş b�rl�kler� yapılarak kurumsal hedefler�n gerçekleşt�r�lmes� sağlanacaktır.
• Ar-Ge �ht�yaçları doğrultusunda �ş b�rl�kler� gerçekleşt�r�lecekt�r.

• Ar-Ge �ht�yaçları doğrultusunda �ş b�rl�kler�n�n yapılması ve uygulama sürec�n�n koord�ne 
ed�lmes� gerekmekted�r. 

• 2.408.000 TL

Amaç 
A5: Ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�n�n kapas�tes�n� gel�şt�rmek, etk�nl�ğ�n� artırmak ve ülkem�z� 
tems�l etmek

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H5.3: Uluslararası kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�kler� gel�şt�r�lecek ve ülkem�z uluslararası çevrede 
etk�n b�r şek�lde tems�l ed�lecekt�r.  

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Uluslararası İl�şk�ler Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Amaç 
A5: Ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�n�n kapas�tes�n� gel�şt�rmek, etk�nl�ğ�n� artırmak ve ülkem�z� 
tems�l etmek

1-Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme/ Radyoakt�f Atık Yönet�m�
2-Tab�� Kaynaklar/ Tab�� Kaynaklar Ürünler� �le Teknoloj�ler�n� Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef H5.2: Ulusal b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek ve katılım sağlanacaktır.

1-Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.
2-Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısı ve kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes�
3-Katma değer� yüksek tab�� kaynaklar ürünler� �le teknoloj�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve 
kullanım alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla temel ve uygulamalı araştırma-gel�şt�rme 
çalışmaları yapılması ve desteklenmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Kurumsal İlet�ş�m Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG5.2.1: Düzenlenen 
b�l�msel (kongre, 
sem�ner vb.) etk�nl�k 
sayısı (adet)

PG5.2.3: Katılım 
sağlanan b�l�msel 
etk�nl�k (kongre, 
sem�ner vb.) sayısı 
(adet)

PG5.2.2: Desteklenen 
b�l�msel etk�nl�k 
(kongre, sem�ner vb.) 
sayısı (adet)

2

3

2

3

4

2

3

4

2

4

5

2

5

6

2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

30

50

20

0

0

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Cov�d-19 salgını.
• Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.

• Farklı çevrelerdek� b�r�k�mler� ve gel�şmeler� Kurumumuza kazandıracak b�l�msel etk�nl�kler 
organ�ze ed�lecek ve katılım sağlamaya özen göster�lecekt�r.

• Bel�rl� konularda der�nleşmek ve öncülük etmek �ç�n devamlılık arz eden b�l�msel etk�nl�kler 
öncelenecekt�r.

• B�l�msel etk�nl�kler�n paydaşlar �le ortaklaşa yapılması terc�h ed�lecek ve �ş b�rl�kler� gel�şt�rme 
�ç�n b�rer platform olarak değerlend�r�lecekt�r.

• Kurumun yen�den yapılanma sürec�nde bulunması sebeb�yle �ş yoğunluğunun fazla, 
tanınırlığının düşük olması.

• Ulusal kuruluşlarla etk�l� �let�ş�m kurma ve �l�şk� gel�şt�rme konusunda tecrübel� personel�n 
bulunmasına �ht�yaç duyulmaktadır.

• 2.602.235 TL

PG5.3.1. İmzalanan 
anlaşma, mutabakat 
zaptı ve protokol 
sayısı (kümülat�f) 

PG5.3.3.UAEA �le 
Türk�ye'de yen� b�r �ş 
b�rl�ğ� merkez� kurma 
oranı (%)

PG5.3.2. UAEA, 
CERN, OECD/NEA vb. 
�ş b�rl�ğ� yürütülen 
kuruluşlarda katılım 
sağlanan/yen� 
öner�len kom�te ya da 
çalışma grubu sayısı 
(kümülat�f)

50

20

21

51

40

23

52

60

25

53

80

27

54

100

29

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

30

40

30

49

0

19

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Etk�l� �ş b�rl�ğ�n�n kurulamaması �ht�mal�.

• Paydaş kurumlarla �ş b�rl�kler� yapılarak kurumsal hedefler�n gerçekleşt�r�lmes� sağlanacaktır.
• Ar-Ge �ht�yaçları doğrultusunda �ş b�rl�kler� gerçekleşt�r�lecekt�r.

• Ar-Ge �ht�yaçları doğrultusunda �ş b�rl�kler�n�n yapılması ve uygulama sürec�n�n koord�ne 
ed�lmes� gerekmekted�r. 

• 2.408.000 TL

Amaç 
A5: Ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�n�n kapas�tes�n� gel�şt�rmek, etk�nl�ğ�n� artırmak ve ülkem�z� 
tems�l etmek

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef
H5.3: Uluslararası kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�kler� gel�şt�r�lecek ve ülkem�z uluslararası çevrede 
etk�n b�r şek�lde tems�l ed�lecekt�r.  

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Uluslararası İl�şk�ler Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

70 Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu2022-2026 Stratej�k Planı 71

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Eksen 5: Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rme

Amaç A6: Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısını ve kapas�tes�n� gel�şt�rmek

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/Radyoakt�f Atık Yönet�m�

Hedef H6.1: Kurum bünyes�ndek� radyoakt�f atık tes�s� �şlet�lecek ve gel�şt�r�lecekt�r.

Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısı ve kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG6.1.1: Tes�s�n 
l�sanslarının 
yen�lenmes� (%)

PG6.1.2: İşlenen 
radyoakt�f atık m�ktarı 
(adet) (kümülat�f)

Radyoakt�f Atık Yönet�m� Koord�natörlüğü

-

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

50

1000

2023

100

2000

2024

-

3000

2025

-

4000

2026

-

5000

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

50

50

0

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Personel yeters�zl�ğ�.
• İstanbul yerleşkes�n�n altyapı eks�kl�ğ�.
• RAYK b�nalarının fiz�ksel yeters�zl�ğ� ve deformasyonu.
• Yen� mevzuat çalışmalarının zamanında tamamlanmaması.
• TENMAK'ın yapılanma süreçler�.

• Yen� radyoakt�f atık �şleme prosesler� gel�şt�r�lecek ve buna yönel�k personel eğ�t�m� 
ver�lecekt�r.

• Uluslararası referans projeler değerlend�r�lecek ve örnek alınacaktır.

• Yen� mevzuatların yürürlüğe g�rmes�n�n yol açtığı uyum sıkıntıları yaşanmaktadır.
• Radyoakt�f atıkların �şlenmes�nde daha az radyasyonla çalışılan, hızlı ve etk�l� yen� s�stemler�n 

kurulmasına �ht�yaç bulunmaktadır.
• Yen� personel tem�n� ve eğ�t�m� gerekl� görülmekted�r.

• 25.035.941 TL 
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Amaç 
A5: Ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�n�n kapas�tes�n� gel�şt�rmek, etk�nl�ğ�n� artırmak ve ülkem�z� 
tems�l etmek

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef H5.4: Uluslararası b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek, desteklenecek ve katılım sağlanacaktır.

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Uluslararası İl�şk�ler Koord�natörlüğü

Enst�tüler, KİK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

1

2

190

1

2

200

1

2

220

1

2

250

1

2

300

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

40

30

30

0

2

170

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Cov�d-19 salgını.
• Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.

• Farklı çevrelerdek� b�r�k�mler� ve gel�şmeler� Kurumumuza kazandıracak b�l�msel etk�nl�kler 
organ�ze etmeye, desteklemeye ve katılım sağlamaya özen göster�lecekt�r.

• Bel�rl� konularda der�nleşmek ve öncülük etmek �ç�n devamlılık arz eden b�l�msel etk�nl�kler 
öncelenecekt�r.

• B�l�msel etk�nl�kler�n paydaşlar �le ortaklaşa yapılması terc�h ed�lecek ve �ş b�rl�kler� gel�şt�rme 
�ç�n b�rer platform olarak değerlend�r�lecekt�r.

• Kurumun yen�den yapılanma sürec�nde bulunması sebeb�yle �ş yoğunluğunun fazla, 
tanınırlığının düşük olması.

• Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla etk�l� �let�ş�m kurma ve �l�şk� gel�şt�rme konusunda tecrübel� 
personel�n bulunmasına �ht�yaç duyulmaktadır.

• 28.420.000 TL

PG5.4.1: Düzenlenen 
b�l�msel (kongre, 
sem�ner vb.) etk�nl�k 
sayısı (adet)

PG5.4.3: Uluslararası 
�ş b�rl�kler� 
kapsamında her yıl 
desteklenen yen� 
proje sayısı (adet)

PG5.4.2: Katılım 
sağlanan b�l�msel 
etk�nl�k (kongre, 
sem�ner vb.) sayısı 
(adet)

R�skler

Stratej�ler

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Eksen 5: Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rme

Amaç A6: Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısını ve kapas�tes�n� gel�şt�rmek

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/Radyoakt�f Atık Yönet�m�

Hedef H6.1: Kurum bünyes�ndek� radyoakt�f atık tes�s� �şlet�lecek ve gel�şt�r�lecekt�r.

Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısı ve kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG6.1.1: Tes�s�n 
l�sanslarının 
yen�lenmes� (%)

PG6.1.2: İşlenen 
radyoakt�f atık m�ktarı 
(adet) (kümülat�f)

Radyoakt�f Atık Yönet�m� Koord�natörlüğü

-

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

50

1000

2023

100

2000

2024

-

3000

2025

-

4000

2026

-

5000

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

50

50

0

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Personel yeters�zl�ğ�.
• İstanbul yerleşkes�n�n altyapı eks�kl�ğ�.
• RAYK b�nalarının fiz�ksel yeters�zl�ğ� ve deformasyonu.
• Yen� mevzuat çalışmalarının zamanında tamamlanmaması.
• TENMAK'ın yapılanma süreçler�.

• Yen� radyoakt�f atık �şleme prosesler� gel�şt�r�lecek ve buna yönel�k personel eğ�t�m� 
ver�lecekt�r.

• Uluslararası referans projeler değerlend�r�lecek ve örnek alınacaktır.

• Yen� mevzuatların yürürlüğe g�rmes�n�n yol açtığı uyum sıkıntıları yaşanmaktadır.
• Radyoakt�f atıkların �şlenmes�nde daha az radyasyonla çalışılan, hızlı ve etk�l� yen� s�stemler�n 

kurulmasına �ht�yaç bulunmaktadır.
• Yen� personel tem�n� ve eğ�t�m� gerekl� görülmekted�r.

• 25.035.941 TL 
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Amaç 
A5: Ulusal ve uluslararası �ş b�rl�kler�n�n kapas�tes�n� gel�şt�rmek, etk�nl�ğ�n� artırmak ve ülkem�z� 
tems�l etmek

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/ Enerj� Kaynakları �le Ürün ve Teknoloj�ler�n� 
Araştırma ve Gel�şt�rme

Hedef H5.4: Uluslararası b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek, desteklenecek ve katılım sağlanacaktır.

Ülkem�z�n enerj�, maden, �yonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloj� 
alanındak� altyapı ve kapas�tes� �le ar-ge altyapısının artırılması ve gel�şt�r�lmes�.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Uluslararası İl�şk�ler Koord�natörlüğü

Enst�tüler, KİK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

1

2

190

1

2

200

1

2

220

1

2

250

1

2

300

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

40

30

30

0

2

170

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Cov�d-19 salgını.
• Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.

• Farklı çevrelerdek� b�r�k�mler� ve gel�şmeler� Kurumumuza kazandıracak b�l�msel etk�nl�kler 
organ�ze etmeye, desteklemeye ve katılım sağlamaya özen göster�lecekt�r.

• Bel�rl� konularda der�nleşmek ve öncülük etmek �ç�n devamlılık arz eden b�l�msel etk�nl�kler 
öncelenecekt�r.

• B�l�msel etk�nl�kler�n paydaşlar �le ortaklaşa yapılması terc�h ed�lecek ve �ş b�rl�kler� gel�şt�rme 
�ç�n b�rer platform olarak değerlend�r�lecekt�r.

• Kurumun yen�den yapılanma sürec�nde bulunması sebeb�yle �ş yoğunluğunun fazla, 
tanınırlığının düşük olması.

• Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla etk�l� �let�ş�m kurma ve �l�şk� gel�şt�rme konusunda tecrübel� 
personel�n bulunmasına �ht�yaç duyulmaktadır.

• 28.420.000 TL

PG5.4.1: Düzenlenen 
b�l�msel (kongre, 
sem�ner vb.) etk�nl�k 
sayısı (adet)

PG5.4.3: Uluslararası 
�ş b�rl�kler� 
kapsamında her yıl 
desteklenen yen� 
proje sayısı (adet)

PG5.4.2: Katılım 
sağlanan b�l�msel 
etk�nl�k (kongre, 
sem�ner vb.) sayısı 
(adet)

R�skler

Stratej�ler

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Amaç A6: Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısını ve kapas�tes�n� gel�şt�rmek

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/Radyoakt�f Atık Yönet�m�

Hedef H6.2: Radyoakt�f atık tes�s� kurulacaktır.

Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısı ve kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG6.2.1: Tes�s�n 
tasarlanma oranı (%)

PG6.2.2: Tes�s�n yasal 
�z�nler�n�n 
tamamlanma oranı 
(%)

Radyoakt�f Atık Yönet�m� Koord�natörlüğü

-

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

30

0

2023

60

0

2024

100

20

2025

-

60

2026

-

100

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

50

50

0

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Yen� mevzuat çalışmalarının zamanında tamamlanmaması.
• TENMAK'ın yapılanma süreçler�.
• Paydaşlar arası uyum sorunlarının yaşanması �ht�mal�.
• Onay süreçler�n�n uzaması.

• Uluslararası referans projeler değerlend�r�lecekt�r.
• Paydaşlar �le �let�ş�m ve koord�nasyon sağlanacak ve �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde hareket ed�lecekt�r.
• Yurtdışında eğ�t�m almış yen� personel�n projeye entegrasyonu ve adaptasyonu 

sağlanacaktır.

• Yen� mevzuatların gel�şt�r�lerek yürürlüğe g�rmes�ne �ht�yaç duyulmaktadır.

• 34.790.000 TL

Amaç A7: Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rmek

Yönet�m ve Destek Programı

Hedef H7.1: N�tel�kl� �nsan kaynağı tem�n ed�lecek, gel�şt�r�lecek ve kurumsal yetk�nl�k artırılacaktır.

-

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG7.1.1: TENMAK 
Akadem�n�n 
tamamlanma oranı 
(%)

PG7.1.3: Bel�rlenen 
h�zmet �ç� eğ�t�m 
�ht�yacının 
gerçekleşme oranı 
(%)

PG7.1.2: Kar�yer 
planlama ve 
gel�şt�rme s�stem�n�n 
tamamlanma oranı 
(%)

PG7.1.4: N�tel�kl� �nsan 
kaynağı tem�n� �ç�n 
gerekl� kadro ve 
poz�syonu sağlamak 
üzere planlama 
yapmak (%)

İnsan Kaynakları Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

40

30

20

30

2023

80

40

30

40

2024

90

60

50

60

2025

95

80

60

80

2026

100

100

70

100

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

30

20

20

30

0

20

0

20

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Kurumun yapılanma sürec�n�n devam ed�yor olması.

• TENMAK ve ETKB bünyes�ndek� �nsan gücü n�tel�ğ�n�n artırılması �ç�n TENMAK Akadem� �le 
�l�şk�l� l�sans üstü araştırma konuları bel�rlenecek, çalışmalar teşv�k ed�lecek ve TENMAK proje 
ve faal�yetler�yle entegre ed�lecekt�r.

• Yetk�n �nsan kaynağı Kuruma kazandırılacak ve etk�n kar�yer yol har�taları çerçeves�nde 
gel�ş�mler� desteklenecek ve mot�ve ed�lecekt�r. 

• Gerekl� görülen yetk�nl�kler� (pol�t�ka gel�şt�rme yetk�nl�ğ�, �novasyon yetk�nl�ğ�, paydaş 
yönet�m� yetk�nl�ğ� vs.) gel�şt�recek ve kurumsal sermayeye dönüştürecekt�r.

• İnsan kaynağının güçlend�r�lmes�ne �ht�yaç duyulmaktadır.
• Kurumun görev alanının gen�ş olması neden�yle eğ�t�m �ht�yacı artmaktadır.
• L�yakat ve �ş odaklı atama, yükseltme; kültür gel�şt�rme, �l�şk� kurma, performans 

değerlend�rme, mot�ve etme anlayış ve yaklaşımını kurumsallaştırmak gerekmekted�r. 

• 13.487.568 TL
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Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



Amaç A6: Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısını ve kapas�tes�n� gel�şt�rmek

Enerj� Arz Güvenl�ğ�, Ver�ml�l�ğ� ve Enerj� P�yasası/Radyoakt�f Atık Yönet�m�

Hedef H6.2: Radyoakt�f atık tes�s� kurulacaktır.

Ülkem�z�n radyoakt�f atık yönet�m� altyapısı ve kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes�

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG6.2.1: Tes�s�n 
tasarlanma oranı (%)

PG6.2.2: Tes�s�n yasal 
�z�nler�n�n 
tamamlanma oranı 
(%)

Radyoakt�f Atık Yönet�m� Koord�natörlüğü

-

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

30

0

2023

60

0

2024

100

20

2025

-

60

2026

-

100

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

50

50

0

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Yen� mevzuat çalışmalarının zamanında tamamlanmaması.
• TENMAK'ın yapılanma süreçler�.
• Paydaşlar arası uyum sorunlarının yaşanması �ht�mal�.
• Onay süreçler�n�n uzaması.

• Uluslararası referans projeler değerlend�r�lecekt�r.
• Paydaşlar �le �let�ş�m ve koord�nasyon sağlanacak ve �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde hareket ed�lecekt�r.
• Yurtdışında eğ�t�m almış yen� personel�n projeye entegrasyonu ve adaptasyonu 

sağlanacaktır.

• Yen� mevzuatların gel�şt�r�lerek yürürlüğe g�rmes�ne �ht�yaç duyulmaktadır.

• 34.790.000 TL

Amaç A7: Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rmek

Yönet�m ve Destek Programı

Hedef H7.1: N�tel�kl� �nsan kaynağı tem�n ed�lecek, gel�şt�r�lecek ve kurumsal yetk�nl�k artırılacaktır.

-

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG7.1.1: TENMAK 
Akadem�n�n 
tamamlanma oranı 
(%)

PG7.1.3: Bel�rlenen 
h�zmet �ç� eğ�t�m 
�ht�yacının 
gerçekleşme oranı 
(%)

PG7.1.2: Kar�yer 
planlama ve 
gel�şt�rme s�stem�n�n 
tamamlanma oranı 
(%)

PG7.1.4: N�tel�kl� �nsan 
kaynağı tem�n� �ç�n 
gerekl� kadro ve 
poz�syonu sağlamak 
üzere planlama 
yapmak (%)

İnsan Kaynakları Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

40

30

20

30

2023

80

40

30

40

2024

90

60

50

60

2025

95

80

60

80

2026

100

100

70

100

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

30

20

20

30

0

20

0

20

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Kurumun yapılanma sürec�n�n devam ed�yor olması.

• TENMAK ve ETKB bünyes�ndek� �nsan gücü n�tel�ğ�n�n artırılması �ç�n TENMAK Akadem� �le 
�l�şk�l� l�sans üstü araştırma konuları bel�rlenecek, çalışmalar teşv�k ed�lecek ve TENMAK proje 
ve faal�yetler�yle entegre ed�lecekt�r.

• Yetk�n �nsan kaynağı Kuruma kazandırılacak ve etk�n kar�yer yol har�taları çerçeves�nde 
gel�ş�mler� desteklenecek ve mot�ve ed�lecekt�r. 

• Gerekl� görülen yetk�nl�kler� (pol�t�ka gel�şt�rme yetk�nl�ğ�, �novasyon yetk�nl�ğ�, paydaş 
yönet�m� yetk�nl�ğ� vs.) gel�şt�recek ve kurumsal sermayeye dönüştürecekt�r.

• İnsan kaynağının güçlend�r�lmes�ne �ht�yaç duyulmaktadır.
• Kurumun görev alanının gen�ş olması neden�yle eğ�t�m �ht�yacı artmaktadır.
• L�yakat ve �ş odaklı atama, yükseltme; kültür gel�şt�rme, �l�şk� kurma, performans 

değerlend�rme, mot�ve etme anlayış ve yaklaşımını kurumsallaştırmak gerekmekted�r. 

• 13.487.568 TL
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Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi



PG7.2.1: Ar-Ge destek 
programları yazılım 
gel�şt�rme etk�nl�ğ� 
(%) 

PG7.2.2: Yazılım 
uygulaması 
�y�leşt�rmek/
gel�şt�rmek (adet)

75

1

90

1

100

1

100

1

100

1

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

70

30

30

1

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Personel sayısının yeters�zl�ğ�.
• B�l�ş�m h�zmetler�n�n devamlılığı ve güncel tutulab�lmes� �ç�n gerekl� ürün, altyapı, l�sans ve 

bakım h�zmetler�n�n ETKB ortaklaştırma projes� kapsamında tem�n ed�lememes� ya da 
devamlılığın sağlanamaması.

• TÜBİTAK �le Ar-Ge destek programları yazılım gel�şt�rme faal�yetler�n�n yürütülmes�.
• İht�yaç duyulan web serv�sler� �ç�n kurum, kuruluş ve tüzel k�ş�ler �le protokol �mzalanması.
• Kurum s�stem ve donanım altyapısının güncel tutulması.

• Tekn�k personel yeters�zl�ğ�.
• B�l�ş�m personel�n�n yetk�nl�ğ�n�n artırılması �ç�n gerekl� eğ�t�mler alınmalıdır.

• 26.185.795 TL

Amaç A7: Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rmek

Hedef
H7.2: Kurumsal Yönet�m B�lg� S�stem� çalışmaları kapsamında kurumsal �şley�şe yönel�k �ht�yaç 
duyulan s�stemler ve uygulamalar gel�şt�r�lecek, bakım ve güvenl�kler� sağlanacaktır. 

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

B�l�ş�m H�zmetler� Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG7.3.1: Tamamlanan 
yapım proje sayısı 
(kümülat�f)

PG7.3.3: Yen� kurulan 
laboratuvar sayısı 
(kümülat�f)

PG7.3.2: 
Gerçekleşt�r�len 
bakım ve onarım 
h�zmet� (%)

2

0

10

0

40

90

0

204

100

0

209

100

0

215

100

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

60

20

20

0

0

5

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.
• Tedar�kç�ler ve �ş ortaklarının görev ve sorumluluklarını aksatması.

• Tekn�k personel yeters�zl�ğ� bulunmaktadır.
• Kontrol görevl�s� olarak çalışacak personel �ht�yacı bulunmaktadır.
• İy�leşt�rmeler�n yapılmasına yönel�k eğ�t�m �ht�yacı gerekl� görülmekted�r.

• 335.144.147 TL

• Yen� �ş b�rl�kler� �le �ht�yaç duyulan yapım �şler� gerçekleşt�r�lecekt�r.
• Tedar�kç�ler �le yapılacak sözleşmeler doğrultusunda �ht�yaç duyulan �y�leşt�rmeler 

gerçekleşt�r�lecekt�r.

Amaç A7: Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rmek

Hedef
H7.3: Kurumun mevcut tes�s ve laboratuvarları �y�leşt�r�lecek ayrıca �ht�yaç duyulan yen� tes�s ve  
laboratuvarlar yapılacaktır.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Destek H�zmetler� Koord�natörlüğü

Enst�tüler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Yönet�m ve Destek Programı

-

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Yönet�m ve Destek Programı

-



PG7.2.1: Ar-Ge destek 
programları yazılım 
gel�şt�rme etk�nl�ğ� 
(%) 

PG7.2.2: Yazılım 
uygulaması 
�y�leşt�rmek/
gel�şt�rmek (adet)

75

1

90

1

100

1

100

1

100

1

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

70

30

30

1

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Personel sayısının yeters�zl�ğ�.
• B�l�ş�m h�zmetler�n�n devamlılığı ve güncel tutulab�lmes� �ç�n gerekl� ürün, altyapı, l�sans ve 

bakım h�zmetler�n�n ETKB ortaklaştırma projes� kapsamında tem�n ed�lememes� ya da 
devamlılığın sağlanamaması.

• TÜBİTAK �le Ar-Ge destek programları yazılım gel�şt�rme faal�yetler�n�n yürütülmes�.
• İht�yaç duyulan web serv�sler� �ç�n kurum, kuruluş ve tüzel k�ş�ler �le protokol �mzalanması.
• Kurum s�stem ve donanım altyapısının güncel tutulması.

• Tekn�k personel yeters�zl�ğ�.
• B�l�ş�m personel�n�n yetk�nl�ğ�n�n artırılması �ç�n gerekl� eğ�t�mler alınmalıdır.

• 26.185.795 TL

Amaç A7: Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rmek

Hedef
H7.2: Kurumsal Yönet�m B�lg� S�stem� çalışmaları kapsamında kurumsal �şley�şe yönel�k �ht�yaç 
duyulan s�stemler ve uygulamalar gel�şt�r�lecek, bakım ve güvenl�kler� sağlanacaktır. 

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

B�l�ş�m H�zmetler� Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

PG7.3.1: Tamamlanan 
yapım proje sayısı 
(kümülat�f)

PG7.3.3: Yen� kurulan 
laboratuvar sayısı 
(kümülat�f)

PG7.3.2: 
Gerçekleşt�r�len 
bakım ve onarım 
h�zmet� (%)

2

0

10

0

40

90

0

204

100

0

209

100

0

215

100

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

Yılda 1

60

20

20

0

0

5

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.
• Tedar�kç�ler ve �ş ortaklarının görev ve sorumluluklarını aksatması.

• Tekn�k personel yeters�zl�ğ� bulunmaktadır.
• Kontrol görevl�s� olarak çalışacak personel �ht�yacı bulunmaktadır.
• İy�leşt�rmeler�n yapılmasına yönel�k eğ�t�m �ht�yacı gerekl� görülmekted�r.

• 335.144.147 TL

• Yen� �ş b�rl�kler� �le �ht�yaç duyulan yapım �şler� gerçekleşt�r�lecekt�r.
• Tedar�kç�ler �le yapılacak sözleşmeler doğrultusunda �ht�yaç duyulan �y�leşt�rmeler 

gerçekleşt�r�lecekt�r.

Amaç A7: Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rmek

Hedef
H7.3: Kurumun mevcut tes�s ve laboratuvarları �y�leşt�r�lecek ayrıca �ht�yaç duyulan yen� tes�s ve  
laboratuvarlar yapılacaktır.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Destek H�zmetler� Koord�natörlüğü

Enst�tüler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Yönet�m ve Destek Programı

-

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Yönet�m ve Destek Programı

-



Amaç A7: Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rmek

Hedef H7.5: Kurum �majı oluşturularak, b�l�n�rl�k ve tanınırlık artırılacaktır.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

PG7.5.1: B�l�n�rl�k oranı 
(%)

PG7.5.2: Tanınırlık 
oranı (%)

Kurumsal İlet�ş�m Koord�natörlüğü

Tüm B�r�mler

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022

75

75

2023

80

80

2024

25

25

2025

90

90

2026

95

95

İzleme
Sıklığı

Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

50

50

0

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.
• N�tel�kl� personel yetes�zl�ğ�.

• İlet�ş�m stratej�ler�n�n bel�rlenmes� ve �let�ş�m planlarının hazırlanması 
• Kurumun hang� yolda �lerleyeceğ�n�n ve yaratılması gereken algılara karar ver�ld�ğ� sürec�n 

yönet�lmes�. 
• Kurumun hedefler�ne ve stratej�ler�ne bağlı olarak �let�ş�mde rekabetç�, yen�l�kç� ve farklı 

kurgulara odaklanılması.
• Tanıtım, etk�nl�k, proje yönet�m�, toplumsal sorumluluk g�b� unsurları �çeren �let�ş�m 

kanallarının ve yöntemler�n bütünsel b�r yaklaşımla ele alınması ve konsepte uygun doğru 
araçların bel�rlenmes�

• Türk�ye'dek� �ç ve dış paydaşların ar-ge, yen�leneb�l�r enerj�, enerj� ver�ml�l�ğ� ve enerj� 
tasarrufu, nükleer ve maden teknoloj�ler� kavramlarına bakış açısı ve b�l�nç düzey� tesp�t 
ed�lmel�d�r.

• Hedef k�tle gereks�n�m ve beklent�ler�n�n daha �y� karşılanması amacıyla Kurumun hedef 
k�tles� sınıflandırılarak  alt gruplar oluşturulmalıdır. İlet�ş�m faal�yetler�n�n odaklanacağı 
öncel�kl� gruplar tesp�t ed�lmel�d�r.

• Kurumun mevcut hedef k�tle algısı ve oluşturulması amaçlanan TENMAK algısı 
bel�rlenmel�d�r.

• Kurumun tanıtım ve �let�ş�m �ht�yacı saptanarak hedef k�tles�yle buluşturulacak �let�ş�m 

• 2.607.450 TL

PG7.4.1: Akred�te 
ed�len metot sayısı 
(kümülat�f) 

PG7.4.2: TS EN 
ISO/IEC 17043 
Standardı'na yönel�k 
akred�tasyon 
sert�fikasyon 
sürec�n�n 
tamamlanması (%)

53

10

55

30

55

50

56

80

58

100

Yılda 2

Yılda 2

Yılda 1

Yılda 1

50

50

37

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar

Mal�yet Tahm�n�

• Tesp�t ed�len �ht�yaçların zamanında tem�n ed�lmemes�.
• R�sk yönet�m� �ç�n uygun kontroller�n seç�lmemes�.
• Personel sayısının yeters�z olması.

• TS EN ISO/IEC 17043: Uygunluk değerlend�rmes� – Yeterl�l�k deney� �ç�n genel şartlar 
standardı kapsamındak� b�r�mler bel�rlenecek, akred�tasyona dah�l olacak b�r�m personel�n� 
bel�rleyerek ek�p kurulacak, �lg�l� personele bu alanda eğ�t�m ver�lmes� sağlanacak ve �ş 
süreçler�n�n planlaması yapılacaktır.

• Yönet�m s�stemler�n�n kurum kültürü hal�ne get�r�lmes� �ç�n üst yönet�m desteğ�n�n 
sürdürülmes� sağlanacaktır.

• Yönet�m s�stemler�ne �l�şk�n eğ�t�me �ht�yaç duyulmaktadır.
• Altyapı �ht�yacı (c�haz, personel vb) bulunmaktadır.
• Kal�brasyon �ht�yacı bulunmaktadır.
• Referans malzeme �ht�yacı bulunmaktadır.
• BGYS yönet�m yazılımı uygulamasının tem�n ed�lmes�.

• 12.214.440 TL

Amaç A7: Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rmek

Hedef
H7.4: Mevcut yönet�m s�stemler� �y�leşt�r�lerek sürdürülecek ve �ht�yaç duyulan yen� yönet�m 
s�stem� sert�fikaları ed�n�lecekt�r.

Sorumlu B�r�m

İş b�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�m(ler)

Performans 
Göstergeler�

Nükleer Enerj� Araştırma Enst�tüsü 

EİSK, BOREN, NATEN, BHK

Hedefe 
Etk�s� (%)

Başlangıç 
Değer�

2022 2023 2024 2025 2026
İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı
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Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Yönet�m ve Destek Programı

-

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Yönet�m ve Destek Programı

-



Amaç A7: Kurumsal kapas�tey� gel�şt�rmek
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Yılda 2

Yılda 2

Raporlama
Sıklığı

Yılda 1

Yılda 1

50

50

0

0

R�skler

Stratej�ler

Tesp�tler/İht�yaçlar
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Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Yönet�m ve Destek Programı

-

Amacın İlg�l� Olduğu 
Prog./Alt Prog. Adı

Amacın İl�şk�l� Olduğu 
Alt Program Hedefi

Yönet�m ve Destek Programı

-



80 2022-2026 Stratej�k Planı

Kurum bütçes� �le Stratej�k Planın yıllık amaç ve hedefler� arasında bağlantı kurularak 2022-2026 
dönem� tahm�n� mal�yet dağılım tablosu oluşturulmuştur. Planda yer alan amaçların mal�yet�, 
hedefler�n mal�yet tahm�n� toplamından oluşmakta her b�r amacın tahm�n� mal�yet� toplamından da 
Stratej�k Planın tahm�n� mal�yet� hesaplanmaktadır. Söz konusu hesaplama Tablo 14'de 
görülmekted�r.

Tablo 14. Tahm�n� Mal�yet Dağılım Tablosu (TL)

Hedef 1.2 669.500 774.500 862.000 922.340 986.904 4.215.244   

Amaç 2 58.771.000 61.666.270 65.583.600 85.860.249 110.770.4670 382.651.586   

Hedef 2.1 43.711.000 39.835.270  39.140.600 46.273.899 57.813.072 226.773.841  

Hedef 2.2 740.000 1.655.000 2.000.000 5.000.000  7.000.000 16.395.000   

Hedef 2.3 1.896.000 2.000.000 6.138.000 15.000.000 25.000.000 50.034.000   

Hedef 2.4 2.614.000 7.678.000 8.699.000 9.307.930 9.959.485 38.258.415   

Hedef 2.5 9.810.000 10.498.000 9.606.000 10.278.420 10.997.910 51.190.330   

Amaç 3 1.489.000  1.775.000 2.031.000 2.173.170 2.325.292 9.793.462   

Hedef 3.1 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.284.000 1.373.880 5.957.880   

Hedef 3.2 489.000 675.000 831.000  889.170 951.412 3.835.582   

Amaç 4 57.003.400 57.100.754 57.394.000 61.411.580 65.710.381 298.620.115 

Hedef 4.1 52.474.400 51.898.754 51.627.000,00 55.240.890 59.107.743 270.348.787  

Hedef 4.2 4.529.000 5.202.000 5.767.000 6.170.690 6.602.638 28.271.328   

Amaç 5 5.918.000 7.539.000 7.623.000 7.775.690 8.290.588 37.146.278  

Hedef 5.1 563.000 684.000 768.000 821.760 879.283 3.716.043   

Hedef 5.2 499.000  499.000 499.000 533.930 571.305 2.602.235   

Hedef 5.3 856.000 356.000 356.000 420.000 420.000 2.408.000   

Hedef 5.4 4.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.420.000 28.420.000   

Amaç 6 5.076.000 6.657.000 6.843.000 17.556.010 23.693.931 59.825.941  

Hedef 6.1 2.576.000 2.967.000 3.043.000 6.256.010 10.193.931 25.035.941   

Hedef 6.2 2.500.000  3.690.000  3.800.000 11.300.000 13.500.000 34.790.000   

Amaç 7 51.580.600 66.772.476 82.094.900 87.841.549 101.349.875 389.639.400  

Hedef 7.1 542.000 871.500 1.466.500 1.569.155 9.038.413 13.487.568   

Hedef 7.2 7.010.000 4.548.000 4.550.000 4.868.500 5.209.295 26.185.795   

Hedef 7.3 41.248.100 58.565.676 73.199.900 78.323.899 83.806.572 335.144.147   

Hedef 7.4 2.280.5000 2.287.300 2.378.500 2.544.995 2.723.14 12.214.440   

Hedef 7.5 500.000 500.000 500.000 535.000 572.450 2.607.450   

Genel Yönet�m       
G�derler� 

TOPLAM 211.046.000 236.279.000 259.432.000 303.131.123 364.018.808 1.373.906.931    

 29.869.000 33.219.500 36.138.500 38.668.195 49.904.466 187.799.661 

Amaç 1 1.339.000    1.549.000    1.724.000    1.844.680    1.973.808 8.430.488   

Hedef 1.1 669.500    774.500    862.000  922.340    986.904 4.215.244  

B�r�nc� Yıl İk�nc� Yıl Üçüncü Yıl Dördüncü Yıl Beş�nc� Yıl Toplam Mal�yet

STRATEJİK PLANIN MALİYETİ
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İZLEME ve DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI
Stratej�k Plan'da bel�rlenen kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaşılma dereces�n�n bel�rl� aralıklarla 
�zlenmes�, değerlend�r�lmes� ve varılan sonuçlara göre gerekl� aks�yonların alınması planın başarısı �ç�n 
kr�t�k b�r öneme sah�pt�r.  Stratej�k Plan'ın beş yıllık b�r döneme �l�şk�n olması neden�yle, stratej�k hedefler�n 
ölçülmes� amacına h�zmet eden performans kr�terler�n�n, söz konusu zaman d�l�m�nde meydana 
geleb�lecek çevresel ve kurum �ç� gel�şmelere bağlı olarak güncellenmes� �ht�yacı oluşab�lmekted�r.

Bu doğrultuda �zleme ve değerlend�rmen�n kolaylaştırılması amacıyla Stratej�k Plan'da yer alan amaç ve 
hedeflere �l�şk�n performans kr�terler� bel�rlenm�ş, her b�r hedef �ç�n yapılması gereken faal�yetler ve 
performans kr�terler�n�n n�tel�kler� d�kkate alınarak sorumlu b�r�mler bel�rlenm�şt�r. Sorumlu b�r�mler, 
sorumlu oldukları hedef ve performans kr�terler�n�n gerçekleşt�r�lmes� ve bunların tak�p ed�lmes�nden 
sorumludur. Ayrıca hedeflere ulaşmada karşılaşılab�lecek r�skler �se r�sk düzeyler� ve r�skler�n 
gerçekleşmes� durumları gözet�lerek bel�rlenm�şt�r. 

Stratej�k Plan'da ortaya konulan hedefler �le bunların gerçekleşme durumu kıyaslanacak, hedefler ve 
gerçekleşme durumu arasında fark oluşmuş �se, sapmanın nedenler� değerlend�r�lecek ve düzelt�c� 
önlemlere �l�şk�n öner�ler sunulacaktır. Ayrıca planda yer almasına rağmen güncell�ğ�n� y�t�rm�ş hedefler 
ve/veya performans göstergeler� tesp�t ed�lecek ve gerekt�ğ�nde yen� performans göstergeler� ve/veya 
hedefler bel�rlenecekt�r. 

Stratej�k Plan'da yer alan hedefler�n gerçekleşt�r�lmeler�ne �l�şk�n gel�şmeler altı aylık per�yotlarla 
�zlenecek ve yıllık per�yotlarla raporlanacaktır. Bu raporlama s�stem�nde, uygulanmasına �l�şk�n 
gel�şmeler�n yanı sıra yapılamayan faal�yetler�n ve gerçekleşt�r�lemeyen performans göstergeler�n�n 
nedenler� ve bunlara yönel�k çözüm öner�ler� yer alacaktır. Söz konusu raporlama �le uygulamaların 
�zlenmes� ve gerekl� değerlend�rmeler�n yapılarak faal�yetler�n sürekl� �y�leşt�r�lmes� sağlanacaktır. 

Değerlend�rmede �se uygulama sonuçları, stratej�k amaç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülecek ve bunların 
tutarlılığı �le uygunluğu anal�z ed�lecekt�r. İzleme raporları da göz önüne alınarak performans hedefler� 
uygulama sonuçları �le karşılaştırılacaktır. Stratej�k planlama surec�nde, �zleme ve değerlend�rme 
faal�yetler� sonucunda elde ed�len b�lg�ler kullanılarak ger� b�ld�r�m sağlanacaktır.

İzleme ve değerlend�rme sürec� kurumsal öğrenmeye, sürekl� �y�leşt�rme yoluyla sürekl� gel�şmeye ve 
hesap vereb�l�rl�k �le şeffaflık �lkeler�ne katkıda bulunacaktır. 

Özet olarak, Stratej�k Planda yer alan faal�yet ve projeler, sorumlu b�r�mlerce gerekl� �ş b�rl�kler� �le 
performans göstergeler� doğrultusunda yürütülecek, Stratej�k Planın ne ölçüde gerçekleşmekte 
olduğunu ortaya koyacak raporlar bel�rl� per�yodlarda �zlenecekt�r. Kurum çalışma programı, plan �le 
konsol�de ed�lerek, TENMAK faal�yetler�n�n b�r bütün olarak stratej�k yönet�m çerçeves�nde gerçekleşmes� 
sağlanacaktır.

Sonuç olarak �zleme ve değerlend�rme kapsamında Kurumsal kaynakların, stratej�k planda yer alan 
m�syon, v�zyon, stratej�k amaçlar ve hedeflerle uyumlu kullanılması gözet�lecek, hedefler�n, performans 
göstergeler�n�n ve r�skler�n tak�b� tüm b�r�mler�n eş güdüm �ç�nde çalışması �le sağlanacaktır.

EK TABLOLAR

Bu bölümde Hedef ve R�skler� Kontrol Faal�yetler� (Tablo 1), Tesp�tler ve İht�yaçlar Tablosu (Tablo 2) ve 
Hedefler Sorumlu ve İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler (Tablo 3) yer almaktadır. Bu tablolar �le hedef kartlarının 
öneml� kısımları özetlenmekted�r.
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H1.1. Ulusal ölçekte �lg�l� alanlarda öncel�kl� Ar-Ge faal�yet ve teknoloj�ler�ne �l�şk�n pol�t�ka ve stratej� belgeler� 

H1.2. Ulusal ölçekte pol�t�ka ve stratej� belgeler� gel�şt�rmek �ç�n kurumsal b�r kapas�te oluşturulacaktır.

H2.1. Ürün ve teknoloj� gel�şt�r�lmes�ne, mevcutların �y�leşt�r�lmes�ne, kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve 
yerl�leşt�r�lmes�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Kurumlar arasındak� görev alanlarının 
bel�rs�zl�ğ�n�n ortak çalışma kültürü �le 
aşılamaması �ht�mal�.

N�tel�kl� personel tem�n ed�lememes� ve 
�nsan kaynaklarının yeters�z kalması.

Bel�rlenen pol�t�ka ve stratej�ler�n 
ekos�stemde yer alan çok sayıda aktör 
neden�yle uygulanmasında zorlukların 
yaşanması.

B�lg� b�r�k�m� ve pol�t�ka gel�şt�rme 
kab�l�yet�n�n oluşmasının zaman alması.

• Kurumların yetk�ler�n�n çakışması.

• Koord�nasyonda yaşanab�lecek 
aksaklıklar dolayısıyla yürütülen 
faal�yetler�n gec�kmes�/yer�ne 
get�r�lememes�.

• Kurumsal b�lg� b�r�k�m�n�n oluşma 
aşamasında olması.

• Kurumlar �le kes�şen görev alanları 
ayrıştırılarak paydaşlar 
b�lg�lend�r�lecek.

• Yetk�n �nsan kaynağı havuzunun 
oluşturulmasında burs 
programlarından faydalanılacaktır. 

• Ulusal ve uluslararası çevrelerde 
faydalanılab�lecek yetk�n uzman 
�nsan kaynağı envanter� 
oluşturulacaktır.

• Ulusal yen�l�k ekos�stem b�leşenler� 
b�r araya get�r�lecek ve b�rl�kte 
hareket etmeler� �ç�n pol�t�kalar 
bel�rlenecekt�r.

• Benzer ulusal kurumların pol�t�ka 
gel�şt�rme b�r�mler�n�n �ncelenecek 
ve �y� uygulama örnekler�nden 
yararlanılacaktır.

R�sk

• Yetk�n personel eks�kl�ğ� sebeb� �le 
planlanan �şler�n aksaması.

Açıklama Kontrol Faal�yetler�

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

İnsan kaynaklarının yeters�z kalması.

C�haz ve s�stem arızaları.

Satın alma ve �hale süreçler�n�n 
aksaması.

• Süreçte rol alacak yetk�n 
personel�n bulunmaması.

• Ar-Ge projeler� veya faal�yetler�nde 
görev alab�lecekyeterl� �nsan 
kaynağının mevcut olmaması.

• C�hazların bakım ve onarımının 
gözden kaçırılması.

• C�haz ve s�stemler� kullanacak 
�nsan kaynağına meslek� eğ�t�m 
ver�lmemes�.

• Yurt dışından alınan c�hazlar �ç�n 
bakım, onarım, yedek parça �ç�n 
zorunlu kaynak bağımlılığında 
olunması.

• Uygun tedar�kç� bulmada yaşanan 
zaman kaybı.

• Döv�z kurundak� dalgalanmalar.
• Yurtdışı tedar�kç� �le doğrudan 

temas kurma zorluğu.

• Ulusal ve uluslararası çevrelerde 
faydalanılab�lecek yetk�n uzman 
�nsan kaynağı envanter� 
oluşturulacaktır.

• Desteklenen projelerde l�sansüstü 
öğrenc�ler�n araştırmacı olarak 
çalıştırılmasına öncel�k ver�lecekt�r.

• Bakım- onarım süreçler�n�n 
�y�leşt�r�lmes� gerekmekted�r.

• İlg�l� personele per�yod�k olarak 
kullanıcı eğ�t�mler�n�n ver�lmes� 
gerekmekted�r. 

• Satın alma süreçler�n�n 
�y�leşt�r�lmes�ne ve alternat�f 
tedar�kç�ler�n ve tedar�k 
yöntemler�n�n bulunması 
sağlanacaktır.

Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�



İZLEME ve DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI
Stratej�k Plan'da bel�rlenen kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaşılma dereces�n�n bel�rl� aralıklarla 
�zlenmes�, değerlend�r�lmes� ve varılan sonuçlara göre gerekl� aks�yonların alınması planın başarısı �ç�n 
kr�t�k b�r öneme sah�pt�r.  Stratej�k Plan'ın beş yıllık b�r döneme �l�şk�n olması neden�yle, stratej�k hedefler�n 
ölçülmes� amacına h�zmet eden performans kr�terler�n�n, söz konusu zaman d�l�m�nde meydana 
geleb�lecek çevresel ve kurum �ç� gel�şmelere bağlı olarak güncellenmes� �ht�yacı oluşab�lmekted�r.

Bu doğrultuda �zleme ve değerlend�rmen�n kolaylaştırılması amacıyla Stratej�k Plan'da yer alan amaç ve 
hedeflere �l�şk�n performans kr�terler� bel�rlenm�ş, her b�r hedef �ç�n yapılması gereken faal�yetler ve 
performans kr�terler�n�n n�tel�kler� d�kkate alınarak sorumlu b�r�mler bel�rlenm�şt�r. Sorumlu b�r�mler, 
sorumlu oldukları hedef ve performans kr�terler�n�n gerçekleşt�r�lmes� ve bunların tak�p ed�lmes�nden 
sorumludur. Ayrıca hedeflere ulaşmada karşılaşılab�lecek r�skler �se r�sk düzeyler� ve r�skler�n 
gerçekleşmes� durumları gözet�lerek bel�rlenm�şt�r. 

Stratej�k Plan'da ortaya konulan hedefler �le bunların gerçekleşme durumu kıyaslanacak, hedefler ve 
gerçekleşme durumu arasında fark oluşmuş �se, sapmanın nedenler� değerlend�r�lecek ve düzelt�c� 
önlemlere �l�şk�n öner�ler sunulacaktır. Ayrıca planda yer almasına rağmen güncell�ğ�n� y�t�rm�ş hedefler 
ve/veya performans göstergeler� tesp�t ed�lecek ve gerekt�ğ�nde yen� performans göstergeler� ve/veya 
hedefler bel�rlenecekt�r. 

Stratej�k Plan'da yer alan hedefler�n gerçekleşt�r�lmeler�ne �l�şk�n gel�şmeler altı aylık per�yotlarla 
�zlenecek ve yıllık per�yotlarla raporlanacaktır. Bu raporlama s�stem�nde, uygulanmasına �l�şk�n 
gel�şmeler�n yanı sıra yapılamayan faal�yetler�n ve gerçekleşt�r�lemeyen performans göstergeler�n�n 
nedenler� ve bunlara yönel�k çözüm öner�ler� yer alacaktır. Söz konusu raporlama �le uygulamaların 
�zlenmes� ve gerekl� değerlend�rmeler�n yapılarak faal�yetler�n sürekl� �y�leşt�r�lmes� sağlanacaktır. 

Değerlend�rmede �se uygulama sonuçları, stratej�k amaç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülecek ve bunların 
tutarlılığı �le uygunluğu anal�z ed�lecekt�r. İzleme raporları da göz önüne alınarak performans hedefler� 
uygulama sonuçları �le karşılaştırılacaktır. Stratej�k planlama surec�nde, �zleme ve değerlend�rme 
faal�yetler� sonucunda elde ed�len b�lg�ler kullanılarak ger� b�ld�r�m sağlanacaktır.

İzleme ve değerlend�rme sürec� kurumsal öğrenmeye, sürekl� �y�leşt�rme yoluyla sürekl� gel�şmeye ve 
hesap vereb�l�rl�k �le şeffaflık �lkeler�ne katkıda bulunacaktır. 

Özet olarak, Stratej�k Planda yer alan faal�yet ve projeler, sorumlu b�r�mlerce gerekl� �ş b�rl�kler� �le 
performans göstergeler� doğrultusunda yürütülecek, Stratej�k Planın ne ölçüde gerçekleşmekte 
olduğunu ortaya koyacak raporlar bel�rl� per�yodlarda �zlenecekt�r. Kurum çalışma programı, plan �le 
konsol�de ed�lerek, TENMAK faal�yetler�n�n b�r bütün olarak stratej�k yönet�m çerçeves�nde gerçekleşmes� 
sağlanacaktır.

Sonuç olarak �zleme ve değerlend�rme kapsamında Kurumsal kaynakların, stratej�k planda yer alan 
m�syon, v�zyon, stratej�k amaçlar ve hedeflerle uyumlu kullanılması gözet�lecek, hedefler�n, performans 
göstergeler�n�n ve r�skler�n tak�b� tüm b�r�mler�n eş güdüm �ç�nde çalışması �le sağlanacaktır.

EK TABLOLAR

Bu bölümde Hedef ve R�skler� Kontrol Faal�yetler� (Tablo 1), Tesp�tler ve İht�yaçlar Tablosu (Tablo 2) ve 
Hedefler Sorumlu ve İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler (Tablo 3) yer almaktadır. Bu tablolar �le hedef kartlarının 
öneml� kısımları özetlenmekted�r.
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H1.1. Ulusal ölçekte �lg�l� alanlarda öncel�kl� Ar-Ge faal�yet ve teknoloj�ler�ne �l�şk�n pol�t�ka ve stratej� belgeler� 

H1.2. Ulusal ölçekte pol�t�ka ve stratej� belgeler� gel�şt�rmek �ç�n kurumsal b�r kapas�te oluşturulacaktır.

H2.1. Ürün ve teknoloj� gel�şt�r�lmes�ne, mevcutların �y�leşt�r�lmes�ne, kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve 
yerl�leşt�r�lmes�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Kurumlar arasındak� görev alanlarının 
bel�rs�zl�ğ�n�n ortak çalışma kültürü �le 
aşılamaması �ht�mal�.

N�tel�kl� personel tem�n ed�lememes� ve 
�nsan kaynaklarının yeters�z kalması.

Bel�rlenen pol�t�ka ve stratej�ler�n 
ekos�stemde yer alan çok sayıda aktör 
neden�yle uygulanmasında zorlukların 
yaşanması.

B�lg� b�r�k�m� ve pol�t�ka gel�şt�rme 
kab�l�yet�n�n oluşmasının zaman alması.

• Kurumların yetk�ler�n�n çakışması.

• Koord�nasyonda yaşanab�lecek 
aksaklıklar dolayısıyla yürütülen 
faal�yetler�n gec�kmes�/yer�ne 
get�r�lememes�.

• Kurumsal b�lg� b�r�k�m�n�n oluşma 
aşamasında olması.

• Kurumlar �le kes�şen görev alanları 
ayrıştırılarak paydaşlar 
b�lg�lend�r�lecek.

• Yetk�n �nsan kaynağı havuzunun 
oluşturulmasında burs 
programlarından faydalanılacaktır. 

• Ulusal ve uluslararası çevrelerde 
faydalanılab�lecek yetk�n uzman 
�nsan kaynağı envanter� 
oluşturulacaktır.

• Ulusal yen�l�k ekos�stem b�leşenler� 
b�r araya get�r�lecek ve b�rl�kte 
hareket etmeler� �ç�n pol�t�kalar 
bel�rlenecekt�r.

• Benzer ulusal kurumların pol�t�ka 
gel�şt�rme b�r�mler�n�n �ncelenecek 
ve �y� uygulama örnekler�nden 
yararlanılacaktır.

R�sk

• Yetk�n personel eks�kl�ğ� sebeb� �le 
planlanan �şler�n aksaması.

Açıklama Kontrol Faal�yetler�

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

İnsan kaynaklarının yeters�z kalması.

C�haz ve s�stem arızaları.

Satın alma ve �hale süreçler�n�n 
aksaması.

• Süreçte rol alacak yetk�n 
personel�n bulunmaması.

• Ar-Ge projeler� veya faal�yetler�nde 
görev alab�lecekyeterl� �nsan 
kaynağının mevcut olmaması.

• C�hazların bakım ve onarımının 
gözden kaçırılması.

• C�haz ve s�stemler� kullanacak 
�nsan kaynağına meslek� eğ�t�m 
ver�lmemes�.

• Yurt dışından alınan c�hazlar �ç�n 
bakım, onarım, yedek parça �ç�n 
zorunlu kaynak bağımlılığında 
olunması.

• Uygun tedar�kç� bulmada yaşanan 
zaman kaybı.

• Döv�z kurundak� dalgalanmalar.
• Yurtdışı tedar�kç� �le doğrudan 

temas kurma zorluğu.

• Ulusal ve uluslararası çevrelerde 
faydalanılab�lecek yetk�n uzman 
�nsan kaynağı envanter� 
oluşturulacaktır.

• Desteklenen projelerde l�sansüstü 
öğrenc�ler�n araştırmacı olarak 
çalıştırılmasına öncel�k ver�lecekt�r.

• Bakım- onarım süreçler�n�n 
�y�leşt�r�lmes� gerekmekted�r.

• İlg�l� personele per�yod�k olarak 
kullanıcı eğ�t�mler�n�n ver�lmes� 
gerekmekted�r. 

• Satın alma süreçler�n�n 
�y�leşt�r�lmes�ne ve alternat�f 
tedar�kç�ler�n ve tedar�k 
yöntemler�n�n bulunması 
sağlanacaktır.

Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�



86 2022-2026 Stratej�k Planı Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 87

İnsan kaynaklarında yaşanab�lecek 
sıkıntılar neden�yle yeterl� b�r ek�b�n 
oluşturulamaması.

Kurulan ek�plere yeterl� eğ�t�m 
sağlanamaması sonucu gerekl� b�lg� 
b�r�k�m�ne ulaşamamaları.

• Sürec�n planlanan zamanda 
tamamlanab�lmes� �ç�n tasarım 
projeler�nde �ht�yaç duyulan sayı 
ve n�tel�kte personel olmaması.

• İht�yaç duyulan eğ�t�m eks�l�ğ�n�n 
g�der�lmes� �ç�n gerekl� eğ�t�m 
programlarının planlanmasının 
yapılamaması.

• Nükleer reaktör tasarımının 
gerekt�rd�ğ� sayıda yen� �nsan 
kaynağı alınacak, çalışma grupları 
oluşturulacak ve eğ�t�lecekt�r.

• Nükleer reaktör tasarımının 
gerekt�rd�ğ� sayıda yen� �nsan 
kaynağı alınacak, çalışma grupları 
oluşturulacak ve eğ�t�lecekt�r.

Yeterl� finansal kaynağın 
sağlanamaması.

• Tasarım projeler� �ç�n gerekl� olan 
bütçen�n sağlanamaması.

• İlg�l� makamlarla gereken 
görüşmeler yapılarak, ödenek 
tahs�s� sağlanacaktır.

Gerek görülen donanım, yazılım ve 
laboratuvar altyapısının 
sağlanamaması.

Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar 
ve ün�vers�teler �le tekn�k destek �ş 
b�rl�kler�n�n yapılamaması.

• Tasarım süreçler�nde �ht�yaç 
duyulacak donanım, yazılım ve 
laboratuvar altyapısı eks�kler�n�n 
g�der�lmes� �ç�n planlamanın 
yapılamaması.

• Proje yönet�m�, �ş paketler� �ç�n 
tekn�k destek alınması g�b� 
başlıklarda ulusal ve uluslararası 
kurum/kuruluşlar ve ün�vers�teler 
�le �ş b�rl�kler�n�n yapılamaması.

• İht�yaç duyulan donanım, yazılım 
ve laboratuvarların tedar�k� 
yapılacak ve kurulacaktır.

• Tasarım projeler�ne tekn�k destek 
alınması �ç�n ulusal ve uluslararası 
kurum/kuruluşlar ve ün�vers�teler 
�le �ş b�rl�kler� yapılacaktır.

H2.5. Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında stratej�k önem arz eden araştırma altyapıları gel�şt�r�lecekt�r.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Gel�şt�r�lecek araştırma altyapıları 
(tem�z enerj�, �ler� reaktör çalışmaları, 
konvans�yonel ve �ler� nes�l güç 
reaktörler� ve araştırma reaktörler� 
tasarımı �ç�n araştırma altyapıları vb.) 
kurmak, �şletmek ve gel�şt�rmek �ç�n 
uzman �nsan kaynağı yeters�zl�ğ� 
yaşanması.

Malzeme seç�mler�nde yerl� p�yasadan 
ve �thalat yoluyla malzeme 
tem�nler�nde karşılaşılab�lecek çeş�tl� 
zorluklar.

• Başka ülkelerde uygun tasarım ve 
eğ�t�m h�zmetler�n�n 
araştırılmasında süre 
uyumsuzluğu.

• İşb�rl�ğ� yapılan ülkeler�n teknoloj� 
paylaşımını hızlı 
gerçekleşt�rmemeler�.

• Yet�şm�ş �nsan kaynağı eks�kl�ğ�.

• Projen�n tamamlanamamasına 
veya süre aşımı.

• Endüstr�n�n alt yapısının malzeme 
üret�m�ne cevap verememes�.

• Öncel�kl� paydaşlardan 
ün�vers�teler �le gerekl� 
�şb�rl�kler�n�n gel�şt�r�lmem�ş 
olması.

• Ar-Ge projeler� �ç�n gerekl� �nsan 
ve kaynak �ht�yacı sağlanacaktır.

• Ulusal ve uluslararası düzenlemeler 
ve uygulamalar �zlenecek ve 
uygulanacaktır.

• Bel�rlenecek �ht�yaçlar 
doğrultusunda �dar� ve donanımsal 
�y�leşt�rmeler gerçekleşt�r�lecekt�r.

H2.4. Yerl� nükleer reaktörler tasarlanacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

H2.2. Ülkem�z �ht�yaçlarını karşılayacak destek programları oluşturulacak, katma değer� yüksek projeler yaptırılacak ve 
desteklenecekt�r.

H2.3. Ulusal ölçekte �ht�yaç duyulan �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes�ne ve gel�şt�r�lmes�ne katkı sunulacaktır.

R�sk

R�sk

Açıklama

Açıklama

Kontrol Faal�yetler�

Kontrol Faal�yetler�

Ortak �ş b�rl�ğ� gerekt�ren çağrılarda 
yeterl� �ş b�rl�ğ� sağlanamaması 
durumunda proje başvuru sayısının az 
olması.

Gerekl� görülen mevzuatın yürürlüğe 
konulamaması.

Ortak �ş b�rl�ğ� yapılan kuruluşun proje 
kabul ed�ld�kten sonra projen�n 
yürürlüğe alınmasıyla �lg�l� �şlemler� 
gerçekleşt�rmemes�.

Proje çıktılarının �sten�len n�cel�kte 
ürüne dönüşememes�.

Proje yürütme esnasında tedar�k 
z�nc�r�nde olumsuzluklar meydana 
gelmes�.

Gerekl� �nsan kaynağının ve yeterl� 
bütçen�n bulunamaması.

• Duyuruların yeterl� şek�lde 
yapılmaması.

• Açılan çağrıların spes�fik alanda 
bel�rlenmes�.

• Mevzuat hazırlık aşamasının 
devam etmes�.

• Proje yürütücüsü yetk�n 
kurum/kuruluşların bulunmaması.

• Başvuru yapan projeler�n ürüne 
yönel�k olmaması.

• Yurtdışı alımlarda döv�z kuru 
oynaklığı.

• Küresel ölçekte salgın kaynaklı 
yaşanan tedar�k sıkıntısı.

• Süreçte yer alacak yetk�n 
personel�n bulunamaması.

• Proje süreçler�nde paydaşlar �le 
etk�n �şb�rl�ğ� sağlanacaktır.

• Öncel�kl� Ar-Ge alanlarına özgü 
olacak �nsan kaynağı altyapısı 
oluşturulacaktır.

• Burs Programları Usul ve Esasları 
düzenlenecekt�r.

• Çağrı alanları bel�rlenecekt�r.
• Ödül Programı Usul ve Esasları  

düzenlenecekt�r.

• Paydaşlar �le etk�n �let�ş�m 
kanallarının kurulması 
sağlanacaktır.

• Sözleşme şartları rev�ze ed�lecekt�r.

• Satın alma süreçler� rev�ze 
ed�lecekt�r.

• Kurumsal b�lg� b�r�k�m�n� sağlamak 
amacıyla desteklenen projelerde 
kurum araştırmacılarının yer alması 
sağlanacaktır.

Tedar�kç�ler�n ve �ş ortaklarının görev ve 
sorumluluklarını aksatması.

Kullanılan ham/yardımcı sarf 
malzemeler�n�n �sten�len kal�tede ve 
zamanında tem�n ed�lememes�.

• Konusunda yetk�n tedar�kç� 
bulunamaması.

• Küresel ölçekte yaşanan salgın 
kaynaklı yaşanan tedar�k sıkıntısı.

• Döv�z kurundak� dalgalanmalar.
• Küresel ölçekte yaşanan salgın 

kaynaklı yaşanan tedar�k sıkıntısı.
• Tedar�kç� tarafından kaynaklanan 

operasyonel aksaklıklar.

• Sözleşme süreçler� rev�ze 
ed�lecekt�r.

• Tedar�kç� portföyü oluşturulmalıdır.
• Satın alma süreçler� rev�ze 

ed�lecekt�r.

H2.1. Ürün ve teknoloj� gel�şt�r�lmes�ne, mevcutların �y�leşt�r�lmes�ne, kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve 
yerl�leşt�r�lmes�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�
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İnsan kaynaklarında yaşanab�lecek 
sıkıntılar neden�yle yeterl� b�r ek�b�n 
oluşturulamaması.

Kurulan ek�plere yeterl� eğ�t�m 
sağlanamaması sonucu gerekl� b�lg� 
b�r�k�m�ne ulaşamamaları.

• Sürec�n planlanan zamanda 
tamamlanab�lmes� �ç�n tasarım 
projeler�nde �ht�yaç duyulan sayı 
ve n�tel�kte personel olmaması.

• İht�yaç duyulan eğ�t�m eks�l�ğ�n�n 
g�der�lmes� �ç�n gerekl� eğ�t�m 
programlarının planlanmasının 
yapılamaması.

• Nükleer reaktör tasarımının 
gerekt�rd�ğ� sayıda yen� �nsan 
kaynağı alınacak, çalışma grupları 
oluşturulacak ve eğ�t�lecekt�r.

• Nükleer reaktör tasarımının 
gerekt�rd�ğ� sayıda yen� �nsan 
kaynağı alınacak, çalışma grupları 
oluşturulacak ve eğ�t�lecekt�r.

Yeterl� finansal kaynağın 
sağlanamaması.

• Tasarım projeler� �ç�n gerekl� olan 
bütçen�n sağlanamaması.

• İlg�l� makamlarla gereken 
görüşmeler yapılarak, ödenek 
tahs�s� sağlanacaktır.

Gerek görülen donanım, yazılım ve 
laboratuvar altyapısının 
sağlanamaması.

Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlar 
ve ün�vers�teler �le tekn�k destek �ş 
b�rl�kler�n�n yapılamaması.

• Tasarım süreçler�nde �ht�yaç 
duyulacak donanım, yazılım ve 
laboratuvar altyapısı eks�kler�n�n 
g�der�lmes� �ç�n planlamanın 
yapılamaması.

• Proje yönet�m�, �ş paketler� �ç�n 
tekn�k destek alınması g�b� 
başlıklarda ulusal ve uluslararası 
kurum/kuruluşlar ve ün�vers�teler 
�le �ş b�rl�kler�n�n yapılamaması.

• İht�yaç duyulan donanım, yazılım 
ve laboratuvarların tedar�k� 
yapılacak ve kurulacaktır.

• Tasarım projeler�ne tekn�k destek 
alınması �ç�n ulusal ve uluslararası 
kurum/kuruluşlar ve ün�vers�teler 
�le �ş b�rl�kler� yapılacaktır.

H2.5. Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�ler� alanlarında stratej�k önem arz eden araştırma altyapıları gel�şt�r�lecekt�r.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Gel�şt�r�lecek araştırma altyapıları 
(tem�z enerj�, �ler� reaktör çalışmaları, 
konvans�yonel ve �ler� nes�l güç 
reaktörler� ve araştırma reaktörler� 
tasarımı �ç�n araştırma altyapıları vb.) 
kurmak, �şletmek ve gel�şt�rmek �ç�n 
uzman �nsan kaynağı yeters�zl�ğ� 
yaşanması.

Malzeme seç�mler�nde yerl� p�yasadan 
ve �thalat yoluyla malzeme 
tem�nler�nde karşılaşılab�lecek çeş�tl� 
zorluklar.

• Başka ülkelerde uygun tasarım ve 
eğ�t�m h�zmetler�n�n 
araştırılmasında süre 
uyumsuzluğu.

• İşb�rl�ğ� yapılan ülkeler�n teknoloj� 
paylaşımını hızlı 
gerçekleşt�rmemeler�.

• Yet�şm�ş �nsan kaynağı eks�kl�ğ�.

• Projen�n tamamlanamamasına 
veya süre aşımı.

• Endüstr�n�n alt yapısının malzeme 
üret�m�ne cevap verememes�.

• Öncel�kl� paydaşlardan 
ün�vers�teler �le gerekl� 
�şb�rl�kler�n�n gel�şt�r�lmem�ş 
olması.

• Ar-Ge projeler� �ç�n gerekl� �nsan 
ve kaynak �ht�yacı sağlanacaktır.

• Ulusal ve uluslararası düzenlemeler 
ve uygulamalar �zlenecek ve 
uygulanacaktır.

• Bel�rlenecek �ht�yaçlar 
doğrultusunda �dar� ve donanımsal 
�y�leşt�rmeler gerçekleşt�r�lecekt�r.

H2.4. Yerl� nükleer reaktörler tasarlanacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

H2.2. Ülkem�z �ht�yaçlarını karşılayacak destek programları oluşturulacak, katma değer� yüksek projeler yaptırılacak ve 
desteklenecekt�r.

H2.3. Ulusal ölçekte �ht�yaç duyulan �nsan kaynağının yet�şt�r�lmes�ne ve gel�şt�r�lmes�ne katkı sunulacaktır.

R�sk

R�sk

Açıklama

Açıklama

Kontrol Faal�yetler�

Kontrol Faal�yetler�

Ortak �ş b�rl�ğ� gerekt�ren çağrılarda 
yeterl� �ş b�rl�ğ� sağlanamaması 
durumunda proje başvuru sayısının az 
olması.

Gerekl� görülen mevzuatın yürürlüğe 
konulamaması.

Ortak �ş b�rl�ğ� yapılan kuruluşun proje 
kabul ed�ld�kten sonra projen�n 
yürürlüğe alınmasıyla �lg�l� �şlemler� 
gerçekleşt�rmemes�.

Proje çıktılarının �sten�len n�cel�kte 
ürüne dönüşememes�.

Proje yürütme esnasında tedar�k 
z�nc�r�nde olumsuzluklar meydana 
gelmes�.

Gerekl� �nsan kaynağının ve yeterl� 
bütçen�n bulunamaması.

• Duyuruların yeterl� şek�lde 
yapılmaması.

• Açılan çağrıların spes�fik alanda 
bel�rlenmes�.

• Mevzuat hazırlık aşamasının 
devam etmes�.

• Proje yürütücüsü yetk�n 
kurum/kuruluşların bulunmaması.

• Başvuru yapan projeler�n ürüne 
yönel�k olmaması.

• Yurtdışı alımlarda döv�z kuru 
oynaklığı.

• Küresel ölçekte salgın kaynaklı 
yaşanan tedar�k sıkıntısı.

• Süreçte yer alacak yetk�n 
personel�n bulunamaması.

• Proje süreçler�nde paydaşlar �le 
etk�n �şb�rl�ğ� sağlanacaktır.

• Öncel�kl� Ar-Ge alanlarına özgü 
olacak �nsan kaynağı altyapısı 
oluşturulacaktır.

• Burs Programları Usul ve Esasları 
düzenlenecekt�r.

• Çağrı alanları bel�rlenecekt�r.
• Ödül Programı Usul ve Esasları  

düzenlenecekt�r.

• Paydaşlar �le etk�n �let�ş�m 
kanallarının kurulması 
sağlanacaktır.

• Sözleşme şartları rev�ze ed�lecekt�r.

• Satın alma süreçler� rev�ze 
ed�lecekt�r.

• Kurumsal b�lg� b�r�k�m�n� sağlamak 
amacıyla desteklenen projelerde 
kurum araştırmacılarının yer alması 
sağlanacaktır.

Tedar�kç�ler�n ve �ş ortaklarının görev ve 
sorumluluklarını aksatması.

Kullanılan ham/yardımcı sarf 
malzemeler�n�n �sten�len kal�tede ve 
zamanında tem�n ed�lememes�.

• Konusunda yetk�n tedar�kç� 
bulunamaması.

• Küresel ölçekte yaşanan salgın 
kaynaklı yaşanan tedar�k sıkıntısı.

• Döv�z kurundak� dalgalanmalar.
• Küresel ölçekte yaşanan salgın 

kaynaklı yaşanan tedar�k sıkıntısı.
• Tedar�kç� tarafından kaynaklanan 

operasyonel aksaklıklar.

• Sözleşme süreçler� rev�ze 
ed�lecekt�r.

• Tedar�kç� portföyü oluşturulmalıdır.
• Satın alma süreçler� rev�ze 

ed�lecekt�r.

H2.1. Ürün ve teknoloj� gel�şt�r�lmes�ne, mevcutların �y�leşt�r�lmes�ne, kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ve 
yerl�leşt�r�lmes�ne yönel�k Ar-Ge faal�yetler� yapılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�



88 2022-2026 Stratej�k Planı Türk�ye Enerj�, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 89

H5.1. Kamu kurum/kuruluşları, ün�vers�teler ve özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�kler� gel�şt�r�lecekt�r.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� 
paydaşları �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde hareket 
edememe.

M�syon ve çıkar çatışmaları yaşama 
�ht�mal�.

• Duyuruların ve tanıtımın yeter�nce 
yapılamaması.

• Paydaşlara ulaşılamaması.

• Ulusal yen�l�k s�stem� ve değer 
z�nc�r� aktörler�/b�leşenler� 
arasında kes�şen alanların varlığı.

• Ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer 
z�nc�r� b�leşenler� b�r araya 
get�r�lecek, �ht�yaçlarını almak 
üzere odak gurup toplantıları 
düzenlenecek ve b�rl�kte stratej�ler 
bel�rlenecekt�r.

• Ulusal yen�l�k s�stem� ve değer 
z�nc�r� aktörler�/b�leşenler� 
arasında kes�şen alanlar 
bel�rlenecek, ortak çalışmalar 
tasarlanacak ve yürütülecekt�r.

• Ortak �zleme, değerlend�rme, 
raporlama, hesap verme s�stem� 
gel�şt�r�lecek ve fonks�yonel hale 
get�r�lecekt�r.

H5.2. Ulusal b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek ve katılım sağlanacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Cov�d-19 salgını. • Salgın sebeb�yle düzenlenecek 
etk�nl�k sayısında düşüş yaşanma 
�ht�mal�n�n olması.

• Kurumun öncel�kler� 
doğrultusunda b�l�msel etk�nl�kler 
düzenlenecekt�r.

• B�l�msel etk�nl�kler�n paydaşlar �le 
ortaklaşa yapılması terc�h ed�lecek 
ve bu alandak� etk�nl�klere katılım 
sağlanacaktır.

• Yen� kurulan koord�natörlükler�n 
bütçe dağılımında 
öncel�klend�r�lememes�.

Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�. • İlg�l� makamlarla gereken 
görüşmeler yapılarak, ödenek 
tahs�s� sağlanacaktır.

H4.2. Eğ�t�m ve yayın h�zmetler� gel�şt�r�lecek ve yaygınlaştırılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Radyasyondan korunma eğ�t�m� 
vermek �steyen kuruluşların 
yetk�lend�r�lmes� ve böylece onay almış 
kuruluş sayısının artması.

Değerlend�r�lmek üzere derg�ye 
gönder�len akadem�k yayın ve basılmak 
üzere hazırlanan
materyal sayılarının yeterl� olmaması.

• Onaylı kuruluş sayısı artıkça 
n�tel�kl� �nsan kaynağı �ht�yacı.

• Tanıtım faal�yetler� 
gerçekleşt�r�lecekt�r.

• Nükleer teknoloj� ve radyasyondan 
korunma alanlarında kurs ve 
eğ�t�mler yaygınlaştırılacak ve 
standartlaştırılacaktır.

• Eğ�t�m programlarının 
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k anal�zler 
yapılacaktır. 

• Yayın gönder�m süreçler� rev�ze 
ed�lecekt�r.

H4.1. Ölçüm, anal�z, test, kal�brasyon ve ışınlama h�zmetler�n�n kal�te ve kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Laboratuvarların fiz�k�, teknoloj�k ve 
�nsan kaynağı �ht�yacı �ç�n gerekl� 
bütçen�n sağlanamaması.

Ölçüm, anal�z, test ve kal�brasyon 
h�zmetler�n�n yeterl� sev�yede 
tanıtılamaması. 

C�haz ve s�stem arızaları.

Satın alma ve �hale süreçler�n�n 
aksaması ve tedar�kç�ler/�ş ortaklarının 
görev ve sorumluluklarını aksatması.

• Ayrılan bütçen�n yeterl� olmaması 
ya da bütçe sonrası 
öngörülemeyen �ht�yaçların ortaya 
çıkması.

• H�zmetler�m�z�n kullanıcılar, 
kurum-kuruluşlar ve gen�ş halk 
k�tleler�ne tanıtılmaması.

• Laboratuvarlarda kullanılan c�haz 
ve s�stemler�n arıza yapma 
durumu, bakım ve onarıma �ht�yaç 
duyulması, yurtdışından serv�s 
alma �ht�yacının ortaya çıkması.

• Süreçler�n efekt�f olmaması.
• Satın almaların öneml� b�r kısmının 

yurtdışından yapılıyor olmasının 
süreçler�n gec�kmes�ne neden 
olması. 

• Yurtdışı tedar�kç� �le doğrudan 
temas kurma zorluğu.

• Bütçe planlamasında öncel�k 
sağlanacaktır.

• Bütçeleme aşamasında kapsamlı 
hesaplamalar yapılacaktır.

• Web s�tes� ve sosyal medya 
kanalları akt�f kullanılarak 
farkındalığın artırılması 
sağlanacaktır.

• Kurumumuzun tanıtım faal�yetler� 
farklı mecralar kullanılarak 
artırılacaktır.

• Bakım- onarım anlaşması 
yapılacak, hızlı yedek parça 
tedar�ğ� sağlanacaktır. 

• Satın alma süreçler�n�n 
�y�leşt�r�lmes� ve alternat�f 
tedar�kç�ler�n yöntemler�n�n 
bulunması sağlanacaktır.

H3.2. Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktıların ekonom�k değere dönüştürülmes� �ç�n tanıtım ve �ş b�rl�ğ� 
yapılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Tanıtım �ç�n gerekl� �ş b�rl�ğ� 
çalışmalarını yapamama.

• Paydaşlar arası �let�ş�m�n yeterl� 
olmaması.

• Enerj�, nükleer ve maden 
teknoloj�ler� alanlarında kurumsal 
kapas�teye �l�şk�n tanıtım 
faal�yetler� yapılacaktır.

• T�car�leşt�rmey� teşv�k eden 
s�stemler gel�şt�r�lecekt�r.

H3.1. Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktılara �l�şk�n fikr� ve sına� mülk�yet tesc�l belgeler�n�n alınmasına hız 
kazandırılacak ve bunlara dayalı ürün fik�rler�n�n t�car�leşt�r�lmes� teşv�k ed�lecekt�r.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Patent alım sürec�nde yanlış 
değerlend�rmeler�n yapılması.

Belgelerdek� eks�kl�kler�n 
tamamlanamaması.

Buluşçunun patent başvurusu 
yapmadan önce makale yayınlaması, 
sunum yapması g�b� r�skl� durumların 
b�l�nmemes�.

Belgeler�n fiz�ksel güvenl�ğ�n�n 
sağlanamaması.

• Süreçte rol alacak yetk�n 
personel�n bulunmaması.

• Etk�n olmayan bürokrat�k süreçler.

• Patent alınmasına engel teşk�l 
edecek eylemler�n 
gerçekleşt�r�lmes�.

• Yeterl� arş�v alanına sah�p 
olunamaması.

• F�kr� ve sına� mülk�yet b�l�nc�n� ve 
b�lg� düzey�n� artırmak �ç�n 
b�lg�lend�rme çalışmaları 
yapılacaktır.

• Sanay� yetk�nl�k anal�z� son 
yapılacaktır.

• F�kr� ve sına� mülk�yet b�l�nc�n� ve 
b�lg� düzey�n� artırmak �ç�n 
b�lg�lend�rme çalışmaları 
yapılacaktır.

• Arş�v odası oluşturulması 
gerekmekted�r.

Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�
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H5.1. Kamu kurum/kuruluşları, ün�vers�teler ve özel sektör kuruluşları �le �ş b�rl�kler� gel�şt�r�lecekt�r.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer z�nc�r� 
paydaşları �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde hareket 
edememe.

M�syon ve çıkar çatışmaları yaşama 
�ht�mal�.

• Duyuruların ve tanıtımın yeter�nce 
yapılamaması.

• Paydaşlara ulaşılamaması.

• Ulusal yen�l�k s�stem� ve değer 
z�nc�r� aktörler�/b�leşenler� 
arasında kes�şen alanların varlığı.

• Ulusal yen�l�k ekos�stem� ve değer 
z�nc�r� b�leşenler� b�r araya 
get�r�lecek, �ht�yaçlarını almak 
üzere odak gurup toplantıları 
düzenlenecek ve b�rl�kte stratej�ler 
bel�rlenecekt�r.

• Ulusal yen�l�k s�stem� ve değer 
z�nc�r� aktörler�/b�leşenler� 
arasında kes�şen alanlar 
bel�rlenecek, ortak çalışmalar 
tasarlanacak ve yürütülecekt�r.

• Ortak �zleme, değerlend�rme, 
raporlama, hesap verme s�stem� 
gel�şt�r�lecek ve fonks�yonel hale 
get�r�lecekt�r.

H5.2. Ulusal b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek ve katılım sağlanacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Cov�d-19 salgını. • Salgın sebeb�yle düzenlenecek 
etk�nl�k sayısında düşüş yaşanma 
�ht�mal�n�n olması.

• Kurumun öncel�kler� 
doğrultusunda b�l�msel etk�nl�kler 
düzenlenecekt�r.

• B�l�msel etk�nl�kler�n paydaşlar �le 
ortaklaşa yapılması terc�h ed�lecek 
ve bu alandak� etk�nl�klere katılım 
sağlanacaktır.

• Yen� kurulan koord�natörlükler�n 
bütçe dağılımında 
öncel�klend�r�lememes�.

Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�. • İlg�l� makamlarla gereken 
görüşmeler yapılarak, ödenek 
tahs�s� sağlanacaktır.

H4.2. Eğ�t�m ve yayın h�zmetler� gel�şt�r�lecek ve yaygınlaştırılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Radyasyondan korunma eğ�t�m� 
vermek �steyen kuruluşların 
yetk�lend�r�lmes� ve böylece onay almış 
kuruluş sayısının artması.

Değerlend�r�lmek üzere derg�ye 
gönder�len akadem�k yayın ve basılmak 
üzere hazırlanan
materyal sayılarının yeterl� olmaması.

• Onaylı kuruluş sayısı artıkça 
n�tel�kl� �nsan kaynağı �ht�yacı.

• Tanıtım faal�yetler� 
gerçekleşt�r�lecekt�r.

• Nükleer teknoloj� ve radyasyondan 
korunma alanlarında kurs ve 
eğ�t�mler yaygınlaştırılacak ve 
standartlaştırılacaktır.

• Eğ�t�m programlarının 
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k anal�zler 
yapılacaktır. 

• Yayın gönder�m süreçler� rev�ze 
ed�lecekt�r.

H4.1. Ölçüm, anal�z, test, kal�brasyon ve ışınlama h�zmetler�n�n kal�te ve kapas�tes� gel�şt�r�lecekt�r.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Laboratuvarların fiz�k�, teknoloj�k ve 
�nsan kaynağı �ht�yacı �ç�n gerekl� 
bütçen�n sağlanamaması.

Ölçüm, anal�z, test ve kal�brasyon 
h�zmetler�n�n yeterl� sev�yede 
tanıtılamaması. 

C�haz ve s�stem arızaları.

Satın alma ve �hale süreçler�n�n 
aksaması ve tedar�kç�ler/�ş ortaklarının 
görev ve sorumluluklarını aksatması.

• Ayrılan bütçen�n yeterl� olmaması 
ya da bütçe sonrası 
öngörülemeyen �ht�yaçların ortaya 
çıkması.

• H�zmetler�m�z�n kullanıcılar, 
kurum-kuruluşlar ve gen�ş halk 
k�tleler�ne tanıtılmaması.

• Laboratuvarlarda kullanılan c�haz 
ve s�stemler�n arıza yapma 
durumu, bakım ve onarıma �ht�yaç 
duyulması, yurtdışından serv�s 
alma �ht�yacının ortaya çıkması.

• Süreçler�n efekt�f olmaması.
• Satın almaların öneml� b�r kısmının 

yurtdışından yapılıyor olmasının 
süreçler�n gec�kmes�ne neden 
olması. 

• Yurtdışı tedar�kç� �le doğrudan 
temas kurma zorluğu.

• Bütçe planlamasında öncel�k 
sağlanacaktır.

• Bütçeleme aşamasında kapsamlı 
hesaplamalar yapılacaktır.

• Web s�tes� ve sosyal medya 
kanalları akt�f kullanılarak 
farkındalığın artırılması 
sağlanacaktır.

• Kurumumuzun tanıtım faal�yetler� 
farklı mecralar kullanılarak 
artırılacaktır.

• Bakım- onarım anlaşması 
yapılacak, hızlı yedek parça 
tedar�ğ� sağlanacaktır. 

• Satın alma süreçler�n�n 
�y�leşt�r�lmes� ve alternat�f 
tedar�kç�ler�n yöntemler�n�n 
bulunması sağlanacaktır.

H3.2. Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktıların ekonom�k değere dönüştürülmes� �ç�n tanıtım ve �ş b�rl�ğ� 
yapılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Tanıtım �ç�n gerekl� �ş b�rl�ğ� 
çalışmalarını yapamama.

• Paydaşlar arası �let�ş�m�n yeterl� 
olmaması.

• Enerj�, nükleer ve maden 
teknoloj�ler� alanlarında kurumsal 
kapas�teye �l�şk�n tanıtım 
faal�yetler� yapılacaktır.

• T�car�leşt�rmey� teşv�k eden 
s�stemler gel�şt�r�lecekt�r.

H3.1. Ar-Ge faal�yetler� sonucunda elde ed�len çıktılara �l�şk�n fikr� ve sına� mülk�yet tesc�l belgeler�n�n alınmasına hız 
kazandırılacak ve bunlara dayalı ürün fik�rler�n�n t�car�leşt�r�lmes� teşv�k ed�lecekt�r.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Patent alım sürec�nde yanlış 
değerlend�rmeler�n yapılması.

Belgelerdek� eks�kl�kler�n 
tamamlanamaması.

Buluşçunun patent başvurusu 
yapmadan önce makale yayınlaması, 
sunum yapması g�b� r�skl� durumların 
b�l�nmemes�.

Belgeler�n fiz�ksel güvenl�ğ�n�n 
sağlanamaması.

• Süreçte rol alacak yetk�n 
personel�n bulunmaması.

• Etk�n olmayan bürokrat�k süreçler.

• Patent alınmasına engel teşk�l 
edecek eylemler�n 
gerçekleşt�r�lmes�.

• Yeterl� arş�v alanına sah�p 
olunamaması.

• F�kr� ve sına� mülk�yet b�l�nc�n� ve 
b�lg� düzey�n� artırmak �ç�n 
b�lg�lend�rme çalışmaları 
yapılacaktır.

• Sanay� yetk�nl�k anal�z� son 
yapılacaktır.

• F�kr� ve sına� mülk�yet b�l�nc�n� ve 
b�lg� düzey�n� artırmak �ç�n 
b�lg�lend�rme çalışmaları 
yapılacaktır.

• Arş�v odası oluşturulması 
gerekmekted�r.

Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�
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H6.2. Radyoakt�f atık tes�s� kurulacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Yen� mevzuat çalışmalarının zamanında 
tamamlanmaması.

TENMAK'ın yapılanma süreçler�.

Paydaşlar arası uyum sorunlarının 
yaşanması �ht�mal�.

Onay süreçler�n�n uzaması.

• İlg�l� yönetmel�kler�n NDK 
tarafından güncellen�yor olması.

• RAYK alt b�r�mler�n�n 
oluşturulmaması.

• Farklı büyüklüktek� paydaşların 
beklent�ler� farklılık göstermes�.

• Daha önce l�sanslanmış benzer b�r 
tes�s�n bulunmaması.

• Uluslararası referans projeler 
değerlend�r�lecekt�r.

• Yapılanma süreçler� 
tamamlanacaktır.

• Paydaşlar �le �let�ş�m ve 
koord�nasyon sağlanacak ve �ş 
b�rl�ğ� �çer�s�nde hareket 
ed�lecekt�r.

• Yurtdışında eğ�t�m almış yen� 
personel�n projeye entegrasyonu 
ve adaptasyonu sağlanacaktır.

• L�sanslama aşamaları NDK �le 
�şb�rl�ğ� �çer�s�nde yürütülecekt�r.

H7.1. N�tel�kl� �nsan kaynağı tem�n ed�lecek, gel�şt�r�lecek ve kurumsal yetk�nl�k artırılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Kurumun yapılanma sürec�n�n devam 
ed�yor olması.

• Alt b�r�mler tam anlamıyla 
oluşturulmamıştır.

• TENMAK ve ETKB bünyes�ndek� 
�nsan n�tel�ğ�n�n artırılması �ç�n 
TENMAK Akadem� �le �l�şk�l� 
l�sansüstü çalışmalar teşv�k 
ed�lecekt�r.

• TENMAK proje ve faal�yetler�yle 
entegrasyon sağlanacaktır.

• Yetk�n �nsan kaynağı Kuruma 
kazandırılacak ve etk�n kar�yer yol 
har�taları çerçeves�nde gel�ş�mler� 
desteklenecekt�r. 

H7.2. Kurumsal Yönet�m B�lg� S�stem� çalışmaları kapsamında kurumsal �şley�şe yönel�k �ht�yaç duyulan s�stemler ve 
uygulamalar gel�şt�r�lecek, bakım ve güvenl�kler� sağlanacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Personel sayısının yeters�zl�ğ�.

B�l�ş�m h�zmetler�n�n devamlılığı ve 
güncel tutulab�lmes� �ç�n gerekl� ürün, 
altyapı, l�sans ve bakım h�zmetler�n�n 
ETKB ortaklaştırma projes� kapsamında 
tem�n ed�lememes� ya da devamlılığın 
sağlanamaması.

• Personel sayısının �ş yoğunluğuna 
oranla yeters�z olması.

• B�l�ş�m H�zmetler� kapsamında 
�ht�yaç duyulan ürün, altyapı, l�sans 
alımı ve bakım h�zmetler� ETKB 
kontrolünde devam etmes�.

• İnsan Kaynakları Yönetmel�ğ� 
doğrultusunda personel alımı 
planlanmaktadır.

• B�l�ş�m H�zmetler� çatısında 
bulunan tüm s�stemler ETKB 
s�stem altyapısına taşınacaktır.

H6.1. Radyoakt�f atık tes�s� �şlet�lecek ve gel�şt�r�lecekt�r.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Personel yeters�zl�ğ�.

İstanbul yerleşkes�n�n altyapı eks�kl�ğ�.

RAYK b�nalarının fiz�ksel yeters�zl�ğ� ve 
deformasyonu.

Yen� mevzuat çalışmalarının zamanında 
tamamlanmaması.

TENMAK'ın yapılanma süreçler�.

• İdar� personel bulunmaması.

• Tes�s�n taşınması planlandığı �ç�n 
yen�leme yapılamaması.

• Tes�s�n taşınması planlandığı �ç�n 
yen�leme yapılamaması.

• İlg�l� yönetmel�kler�n NDK 
tarafından güncellen�yor olması.

• RAYK alt b�r�mler�n�n 
oluşturulmaması.

• MEB YLSY burs�yerler� b�r�mde 
görevlend�r�lecekt�r.

• Yen� Tes�s �ç�n çalışmalar 
hızlandırılacaktır.

• Yen� Tes�s �ç�n çalışmalar 
hızlandırılacaktır.

• Yen� radyoakt�f atık �şleme 
prosesler� gel�şt�r�lecek ve buna 
yönel�k personel eğ�t�m� 
ver�lecekt�r.

• Uluslararası referans projeler 
değerlend�r�lecek ve örnek 
alınacaktır.

• Yapılanma tamamlanacaktır.

H5.4. Uluslararası b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek, desteklenecek ve katılım sağlanacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Cov�d-19 salgını.

Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.

• Salgın neden�yle uluslararası 
etk�nl�kler�n düzenlenmes�nde ya 
da düzenlenen etk�nl�klere katılım 
sağlanmasında zorluklar 
yaşanması.

• Bütçede talep ed�len m�ktarın 
tahs�s ed�lmemes�.

• Gerekt�ğ� durumda etk�nl�kler 
çevr�m�ç� olarak düzenlenecekt�r.

• Gerekt�ğ� durumda etk�nl�klere 
çevr�m�ç� olarak katılım 
sağlanacaktır.

• Bütçe hazırlıkları kapsamında 
gerekl� düzenlemeler�n ve 
önlemler�n alınması.

• Uygun başka bütçe kalemler�nden 
ödenek transfer� yapılab�lmes� �ç�n 
g�r�ş�mde bulunulacaktır.

• Düzenlenecek etk�nl�ğ�n önem� 
açıklanarak ek bütçe talep 
ed�lecekt�r.

H5.3. Uluslararası kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�kler� gel�şt�r�lecek ve ülkem�z uluslararası çevrede etk�n b�r şek�lde tems�l 
ed�lecekt�r.  

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Etk�l� �ş b�rl�ğ�n�n kurulamaması �ht�mal�. • İş yoğunluğu neden�yle 
paydaşlarla etk�l� �şb�rl�ğ�ne zaman 
ayrılmaması.

• Tecrübel� personel�n yeterl� 
olmaması.

• İşb�rl�ğ� yapılan Kurumun tekn�k 
kab�l�yetler�n�n yeterl� sev�yede 
olmaması.

• Paydaş kurumlarla �ş b�rl�kler� 
yapılarak kurumsal hedefler�n 
gerçekleşt�r�lmes� sağlanacaktır.

• Ar-Ge �ht�yaçları doğrultusunda �ş 
b�rl�kler� çeş�tlend�r�lecekt�r.

Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�
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H6.2. Radyoakt�f atık tes�s� kurulacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Yen� mevzuat çalışmalarının zamanında 
tamamlanmaması.

TENMAK'ın yapılanma süreçler�.

Paydaşlar arası uyum sorunlarının 
yaşanması �ht�mal�.

Onay süreçler�n�n uzaması.

• İlg�l� yönetmel�kler�n NDK 
tarafından güncellen�yor olması.

• RAYK alt b�r�mler�n�n 
oluşturulmaması.

• Farklı büyüklüktek� paydaşların 
beklent�ler� farklılık göstermes�.

• Daha önce l�sanslanmış benzer b�r 
tes�s�n bulunmaması.

• Uluslararası referans projeler 
değerlend�r�lecekt�r.

• Yapılanma süreçler� 
tamamlanacaktır.

• Paydaşlar �le �let�ş�m ve 
koord�nasyon sağlanacak ve �ş 
b�rl�ğ� �çer�s�nde hareket 
ed�lecekt�r.

• Yurtdışında eğ�t�m almış yen� 
personel�n projeye entegrasyonu 
ve adaptasyonu sağlanacaktır.

• L�sanslama aşamaları NDK �le 
�şb�rl�ğ� �çer�s�nde yürütülecekt�r.

H7.1. N�tel�kl� �nsan kaynağı tem�n ed�lecek, gel�şt�r�lecek ve kurumsal yetk�nl�k artırılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Kurumun yapılanma sürec�n�n devam 
ed�yor olması.

• Alt b�r�mler tam anlamıyla 
oluşturulmamıştır.

• TENMAK ve ETKB bünyes�ndek� 
�nsan n�tel�ğ�n�n artırılması �ç�n 
TENMAK Akadem� �le �l�şk�l� 
l�sansüstü çalışmalar teşv�k 
ed�lecekt�r.

• TENMAK proje ve faal�yetler�yle 
entegrasyon sağlanacaktır.

• Yetk�n �nsan kaynağı Kuruma 
kazandırılacak ve etk�n kar�yer yol 
har�taları çerçeves�nde gel�ş�mler� 
desteklenecekt�r. 

H7.2. Kurumsal Yönet�m B�lg� S�stem� çalışmaları kapsamında kurumsal �şley�şe yönel�k �ht�yaç duyulan s�stemler ve 
uygulamalar gel�şt�r�lecek, bakım ve güvenl�kler� sağlanacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Personel sayısının yeters�zl�ğ�.

B�l�ş�m h�zmetler�n�n devamlılığı ve 
güncel tutulab�lmes� �ç�n gerekl� ürün, 
altyapı, l�sans ve bakım h�zmetler�n�n 
ETKB ortaklaştırma projes� kapsamında 
tem�n ed�lememes� ya da devamlılığın 
sağlanamaması.

• Personel sayısının �ş yoğunluğuna 
oranla yeters�z olması.

• B�l�ş�m H�zmetler� kapsamında 
�ht�yaç duyulan ürün, altyapı, l�sans 
alımı ve bakım h�zmetler� ETKB 
kontrolünde devam etmes�.

• İnsan Kaynakları Yönetmel�ğ� 
doğrultusunda personel alımı 
planlanmaktadır.

• B�l�ş�m H�zmetler� çatısında 
bulunan tüm s�stemler ETKB 
s�stem altyapısına taşınacaktır.

H6.1. Radyoakt�f atık tes�s� �şlet�lecek ve gel�şt�r�lecekt�r.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Personel yeters�zl�ğ�.

İstanbul yerleşkes�n�n altyapı eks�kl�ğ�.

RAYK b�nalarının fiz�ksel yeters�zl�ğ� ve 
deformasyonu.

Yen� mevzuat çalışmalarının zamanında 
tamamlanmaması.

TENMAK'ın yapılanma süreçler�.

• İdar� personel bulunmaması.

• Tes�s�n taşınması planlandığı �ç�n 
yen�leme yapılamaması.

• Tes�s�n taşınması planlandığı �ç�n 
yen�leme yapılamaması.

• İlg�l� yönetmel�kler�n NDK 
tarafından güncellen�yor olması.

• RAYK alt b�r�mler�n�n 
oluşturulmaması.

• MEB YLSY burs�yerler� b�r�mde 
görevlend�r�lecekt�r.

• Yen� Tes�s �ç�n çalışmalar 
hızlandırılacaktır.

• Yen� Tes�s �ç�n çalışmalar 
hızlandırılacaktır.

• Yen� radyoakt�f atık �şleme 
prosesler� gel�şt�r�lecek ve buna 
yönel�k personel eğ�t�m� 
ver�lecekt�r.

• Uluslararası referans projeler 
değerlend�r�lecek ve örnek 
alınacaktır.

• Yapılanma tamamlanacaktır.

H5.4. Uluslararası b�l�msel etk�nl�kler düzenlenecek, desteklenecek ve katılım sağlanacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Cov�d-19 salgını.

Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.

• Salgın neden�yle uluslararası 
etk�nl�kler�n düzenlenmes�nde ya 
da düzenlenen etk�nl�klere katılım 
sağlanmasında zorluklar 
yaşanması.

• Bütçede talep ed�len m�ktarın 
tahs�s ed�lmemes�.

• Gerekt�ğ� durumda etk�nl�kler 
çevr�m�ç� olarak düzenlenecekt�r.

• Gerekt�ğ� durumda etk�nl�klere 
çevr�m�ç� olarak katılım 
sağlanacaktır.

• Bütçe hazırlıkları kapsamında 
gerekl� düzenlemeler�n ve 
önlemler�n alınması.

• Uygun başka bütçe kalemler�nden 
ödenek transfer� yapılab�lmes� �ç�n 
g�r�ş�mde bulunulacaktır.

• Düzenlenecek etk�nl�ğ�n önem� 
açıklanarak ek bütçe talep 
ed�lecekt�r.

H5.3. Uluslararası kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�kler� gel�şt�r�lecek ve ülkem�z uluslararası çevrede etk�n b�r şek�lde tems�l 
ed�lecekt�r.  

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Etk�l� �ş b�rl�ğ�n�n kurulamaması �ht�mal�. • İş yoğunluğu neden�yle 
paydaşlarla etk�l� �şb�rl�ğ�ne zaman 
ayrılmaması.

• Tecrübel� personel�n yeterl� 
olmaması.

• İşb�rl�ğ� yapılan Kurumun tekn�k 
kab�l�yetler�n�n yeterl� sev�yede 
olmaması.

• Paydaş kurumlarla �ş b�rl�kler� 
yapılarak kurumsal hedefler�n 
gerçekleşt�r�lmes� sağlanacaktır.

• Ar-Ge �ht�yaçları doğrultusunda �ş 
b�rl�kler� çeş�tlend�r�lecekt�r.

Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�
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Tablo 2. Tesp�t ve İht�yaçlar

Durum Anal�z� Aşamaları Tesp�tler/Sorunlar Alanları İht�yaçlar/Gel�ş�m Alanları

Uygulanmakta Olan Stratej�k 
Planın Değerlend�r�lmes� 

Kurumun �lk stratej�k planı olduğu �ç�n uygulanmakta olan stratej�k planın 
değerlend�r�lmes� kapsam dışı bırakılmıştır.

Mevzuat Anal�z� 

Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z� 

Mevzuat anal�z� kapsamında kurum ve 
kurumun yaptığı faal�yetler �le doğrudan ya 
da dolaylı olarak �l�şk�l� olan yasal 
düzenlemeler �ncelenm�şt�r.

İk�nc�l mevzuat düzenlemeler� önem teşk�l 
etmekted�r.

Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z� kapsamında 
kurum ve kurumun yaptığı faal�yetler �le 
doğrudan ya da dolaylı olarak �l�şk�l� olan 
belgeler �ncelenm�şt�r.

Belgelerdek� değerlend�rmelere �l�şk�n 
gel�ş�m alanları bel�rlenm�şt�r.

• Mevzuat çerçeves�nde Kurumun 
odaklanacağı öncel�kl� alanlar 
bel�rlenerek koord�nasyon 
sağlanacaktır.

• Kurumsal kapas�ten�n gel�şt�r�lmes� 
hedefi doğrultusunda organ�zasyon 
yapısı şek�llend�r�lecekt�r.

• Destek programlarına �l�şk�n mevzuat 
düzenlenerek programlar hayata 
geç�r�lecekt�r.

• Ar-Ge faal�yetler net�ces�nde 
gel�şt�r�len fikr� ve sına� ürünler�n 
t�car�leşmes�ne yönel�k faal�yetler 
yürütülecekt�r.

• Ar-Ge faal�yetler� yürütülerek ülkem�z�n 
nad�r toprak elementler�, bor ve 
nükleer teknoloj� altyapısı ve kapas�tes� 
gel�şt�r�lecekt�r.

Program – Alt Program 
Anal�z� 

Kurumun �lk stratej�k planı olduğu �ç�n uygulanmakta olan stratej�k planın 
değerlend�r�lmes� kapsam dışı bırakılmıştır.

Paydaş Anal�z� 

İnsan Kaynakları Yetk�nl�k 
Anal�z� 

Kurum Kültürü Anal�z� 

Paydaşlar, yen�den yapılandırma neden�yle, 
TENMAK ve h�zmetler� hakkında yeterl� 
b�lg�ye sah�p olmadıklarını �fade etm�şlerd�r.

Paydaşlar �ş b�rl�ğ� yapılab�lecek alanlara 
�l�şk�n görüşler�n� zaman perspekt�fi �le 
paylaşmışlardır. 

Kurum ver�len görevler� yer�ne get�recek 
yeterl�l�k ve yetk�nl�kte �nsan kaynağına 
sah�pt�r.

Yen� b�r�mler�n faal�yete geç�r�lmes� �nsan 
kaynağı gereks�n�m� artırmaktadır.

Kurumun yen� kurulması neden�yle kurum 
kültürü anal�z� yapılamamıştır. 

• Tanıtım ve �şb�rl�ğ� faal�yetler�ne ağırlık 
ver�lecekt�r.

• Öncel�k ver�lmes� öner�len alanlar 
d�kkate alınacaktır.

• İnsan kaynaklarının akadem�k ve k�ş�sel 
gel�ş�m�n�n sağlanması ve 
mot�vasyonlarının artırılmasına yönel�k 
çalışmalar yapılarak TENMAK Akadem� 
faal�yete geç�r�lecekt�r.

• Yönet�c�ler ve çalışanlar arasındak� 
�let�ş�m artırılacak, karşılıklı görüş 
alışver�şler� yapılacaktır.

• Kurumsal vatandaşlık ve a�d�yet 
duygusu gel�şt�r�lecekt�r.

H7.4. Mevcut yönet�m s�stemler� �y�leşt�r�lerek sürdürülecek ve �ht�yaç duyulan yen� yönet�m s�stem� sert�fikaları ed�n�lecekt�r.

H7.5. Kurum �majı oluşturularak, b�l�n�rl�k ve tanınırlık artırılacaktır.

R�sk

R�sk

Açıklama

Açıklama

Kontrol Faal�yetler�

Kontrol Faal�yetler�

Tesp�t ed�len �ht�yaçların zamanında 
tem�n ed�lmemes�.

Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.

N�tel�kl� personel yeters�zl�ğ�

R�sk yönet�m� �ç�n uygun kontroller�n 
seç�lmemes�.

Personel sayısının yeters�z olması.

• Akred�tasyon gerekl�l�kler� 
doğrultusunda tesp�t ed�len 
�ht�yaçlara yönel�k faal�yet ve satın 
alma süreçler�n�n zamanında 
tamamlanamaması.

• Yen� kurulan koord�natörlükler�n 
bütçe dağılımında 
öncel�klend�r�lememes�.

• Yetk�n personel eks�kl�ğ� sebeb� �ş 
süreçler�n�n aksaması.

• Etk�n b�r r�sk anal�z� yapılmadan 
kontrol faal�yetler�n�n bel�rlenmes�. 

• Uzmanlık gerekt�ren �şlerde yeterl� 
donanımda �nsan kaynağının 
bulunmaması.

• TS EN ISO/IEC 17043: Uygunluk 
değerlend�rmes� – Yeterl�l�k deney� 
�ç�n genel şartlar standardı 
kapsamındak� b�r�mler� 
bel�rlenecek, akred�tasyona dah�l 
olacak b�r�m personel�n� 
bel�rleyerek ek�p kurulacak, �lg�l� 
personele bu alanda eğ�t�m 
ver�lmes� sağlanacak ve �ş 
süreçler�n�n planlaması 
yapılacaktır.

• Akred�tasyon gerekl�l�kler� 
kapsamında �ş süreçler�ne �l�şk�n  
�ht�yaç anal�z� yapılacak ve etk�n 
faal�yetler planlanacaktır. 

• İlg�l� makamlarla gereken 
görüşmeler yapılarak, ödenek 
tahs�s� sağlanacaktır.

• Yetk�n �nsan kaynağı havuzunun 
oluşturulması �ç�n paydaşlar �le �ş 
b�rl�ğ� yapılacaktır.

• R�sk anal�z� yapılacaktır. 

• Uzmanlık alanları tesp�t ed�lerek 
n�tel�kl� �nsan kaynağı 
sağlanacaktır. 

H7.3. Kurumun mevcut tes�s ve laboratuvarları �y�leşt�r�lecek ayrıca �ht�yaç duyulan yen� tes�s ve laboratuvarlar yapılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.

Tedar�kç�ler ve �ş ortaklarının görev ve 
sorumluluklarını aksatması.

• Bütçede talep ed�len m�ktarın 
tahs�s ed�lmemes�.

• İş sürec�nde gec�kmeler/eks�kl�kler 
yaşanması.

• Bütçe hazırlıkları kapsamında 
gerekl� düzenlemeler ve önlemler 
alınacaktır.

• Uygun başka bütçe kalemler�nden 
ödenek transfer� yapılab�lmes� �ç�n 
g�r�ş�mde bulunulacaktır.

• Tedar�kç�ler �le yapılacak 
sözleşmeler rev�ze ed�lecekt�r.

Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�
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Tablo 2. Tesp�t ve İht�yaçlar

Durum Anal�z� Aşamaları Tesp�tler/Sorunlar Alanları İht�yaçlar/Gel�ş�m Alanları

Uygulanmakta Olan Stratej�k 
Planın Değerlend�r�lmes� 

Kurumun �lk stratej�k planı olduğu �ç�n uygulanmakta olan stratej�k planın 
değerlend�r�lmes� kapsam dışı bırakılmıştır.

Mevzuat Anal�z� 

Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z� 

Mevzuat anal�z� kapsamında kurum ve 
kurumun yaptığı faal�yetler �le doğrudan ya 
da dolaylı olarak �l�şk�l� olan yasal 
düzenlemeler �ncelenm�şt�r.

İk�nc�l mevzuat düzenlemeler� önem teşk�l 
etmekted�r.

Üst Pol�t�ka Belgeler� Anal�z� kapsamında 
kurum ve kurumun yaptığı faal�yetler �le 
doğrudan ya da dolaylı olarak �l�şk�l� olan 
belgeler �ncelenm�şt�r.

Belgelerdek� değerlend�rmelere �l�şk�n 
gel�ş�m alanları bel�rlenm�şt�r.

• Mevzuat çerçeves�nde Kurumun 
odaklanacağı öncel�kl� alanlar 
bel�rlenerek koord�nasyon 
sağlanacaktır.

• Kurumsal kapas�ten�n gel�şt�r�lmes� 
hedefi doğrultusunda organ�zasyon 
yapısı şek�llend�r�lecekt�r.

• Destek programlarına �l�şk�n mevzuat 
düzenlenerek programlar hayata 
geç�r�lecekt�r.

• Ar-Ge faal�yetler net�ces�nde 
gel�şt�r�len fikr� ve sına� ürünler�n 
t�car�leşmes�ne yönel�k faal�yetler 
yürütülecekt�r.

• Ar-Ge faal�yetler� yürütülerek ülkem�z�n 
nad�r toprak elementler�, bor ve 
nükleer teknoloj� altyapısı ve kapas�tes� 
gel�şt�r�lecekt�r.

Program – Alt Program 
Anal�z� 

Kurumun �lk stratej�k planı olduğu �ç�n uygulanmakta olan stratej�k planın 
değerlend�r�lmes� kapsam dışı bırakılmıştır.

Paydaş Anal�z� 

İnsan Kaynakları Yetk�nl�k 
Anal�z� 

Kurum Kültürü Anal�z� 

Paydaşlar, yen�den yapılandırma neden�yle, 
TENMAK ve h�zmetler� hakkında yeterl� 
b�lg�ye sah�p olmadıklarını �fade etm�şlerd�r.

Paydaşlar �ş b�rl�ğ� yapılab�lecek alanlara 
�l�şk�n görüşler�n� zaman perspekt�fi �le 
paylaşmışlardır. 

Kurum ver�len görevler� yer�ne get�recek 
yeterl�l�k ve yetk�nl�kte �nsan kaynağına 
sah�pt�r.

Yen� b�r�mler�n faal�yete geç�r�lmes� �nsan 
kaynağı gereks�n�m� artırmaktadır.

Kurumun yen� kurulması neden�yle kurum 
kültürü anal�z� yapılamamıştır. 

• Tanıtım ve �şb�rl�ğ� faal�yetler�ne ağırlık 
ver�lecekt�r.

• Öncel�k ver�lmes� öner�len alanlar 
d�kkate alınacaktır.

• İnsan kaynaklarının akadem�k ve k�ş�sel 
gel�ş�m�n�n sağlanması ve 
mot�vasyonlarının artırılmasına yönel�k 
çalışmalar yapılarak TENMAK Akadem� 
faal�yete geç�r�lecekt�r.

• Yönet�c�ler ve çalışanlar arasındak� 
�let�ş�m artırılacak, karşılıklı görüş 
alışver�şler� yapılacaktır.

• Kurumsal vatandaşlık ve a�d�yet 
duygusu gel�şt�r�lecekt�r.

H7.4. Mevcut yönet�m s�stemler� �y�leşt�r�lerek sürdürülecek ve �ht�yaç duyulan yen� yönet�m s�stem� sert�fikaları ed�n�lecekt�r.

H7.5. Kurum �majı oluşturularak, b�l�n�rl�k ve tanınırlık artırılacaktır.

R�sk

R�sk

Açıklama

Açıklama

Kontrol Faal�yetler�

Kontrol Faal�yetler�

Tesp�t ed�len �ht�yaçların zamanında 
tem�n ed�lmemes�.

Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.

N�tel�kl� personel yeters�zl�ğ�

R�sk yönet�m� �ç�n uygun kontroller�n 
seç�lmemes�.

Personel sayısının yeters�z olması.

• Akred�tasyon gerekl�l�kler� 
doğrultusunda tesp�t ed�len 
�ht�yaçlara yönel�k faal�yet ve satın 
alma süreçler�n�n zamanında 
tamamlanamaması.

• Yen� kurulan koord�natörlükler�n 
bütçe dağılımında 
öncel�klend�r�lememes�.

• Yetk�n personel eks�kl�ğ� sebeb� �ş 
süreçler�n�n aksaması.

• Etk�n b�r r�sk anal�z� yapılmadan 
kontrol faal�yetler�n�n bel�rlenmes�. 

• Uzmanlık gerekt�ren �şlerde yeterl� 
donanımda �nsan kaynağının 
bulunmaması.

• TS EN ISO/IEC 17043: Uygunluk 
değerlend�rmes� – Yeterl�l�k deney� 
�ç�n genel şartlar standardı 
kapsamındak� b�r�mler� 
bel�rlenecek, akred�tasyona dah�l 
olacak b�r�m personel�n� 
bel�rleyerek ek�p kurulacak, �lg�l� 
personele bu alanda eğ�t�m 
ver�lmes� sağlanacak ve �ş 
süreçler�n�n planlaması 
yapılacaktır.

• Akred�tasyon gerekl�l�kler� 
kapsamında �ş süreçler�ne �l�şk�n  
�ht�yaç anal�z� yapılacak ve etk�n 
faal�yetler planlanacaktır. 

• İlg�l� makamlarla gereken 
görüşmeler yapılarak, ödenek 
tahs�s� sağlanacaktır.

• Yetk�n �nsan kaynağı havuzunun 
oluşturulması �ç�n paydaşlar �le �ş 
b�rl�ğ� yapılacaktır.

• R�sk anal�z� yapılacaktır. 

• Uzmanlık alanları tesp�t ed�lerek 
n�tel�kl� �nsan kaynağı 
sağlanacaktır. 

H7.3. Kurumun mevcut tes�s ve laboratuvarları �y�leşt�r�lecek ayrıca �ht�yaç duyulan yen� tes�s ve laboratuvarlar yapılacaktır.

R�sk Açıklama Kontrol Faal�yetler�

Yeterl� ödenek tahs�s ed�lmemes�.

Tedar�kç�ler ve �ş ortaklarının görev ve 
sorumluluklarını aksatması.

• Bütçede talep ed�len m�ktarın 
tahs�s ed�lmemes�.

• İş sürec�nde gec�kmeler/eks�kl�kler 
yaşanması.

• Bütçe hazırlıkları kapsamında 
gerekl� düzenlemeler ve önlemler 
alınacaktır.

• Uygun başka bütçe kalemler�nden 
ödenek transfer� yapılab�lmes� �ç�n 
g�r�ş�mde bulunulacaktır.

• Tedar�kç�ler �le yapılacak 
sözleşmeler rev�ze ed�lecekt�r.

Tablo 1. Hedef R�skler� ve Kontrol Faal�yetler�
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Tablo 2. Tesp�t ve İht�yaçlar

Durum Anal�z� Aşamaları Tesp�tler/Sorunlar Alanları İht�yaçlar/Gel�ş�m Alanları

F�z�k� Kaynak Anal�z� 

Teknoloj� ve B�l�ş�m Altyapısı 

Mal� Kaynak Anal�z� 

PESTLE Anal�z� 

Kurumun Ar-Ge altyapısını gel�şt�rme ve 
Radyoakt�f Atık Tes�s� kurma g�b� yen� fiz�k� 
kaynaklara �ht�yaç bulunmaktadır.

Kurumun sunduğu ürün ve h�zmetler� 
kapsayacak şek�lde e-Devlet h�zmetler� 
kapsamının gen�şlet�lmes� çalışmaları 
devam etmekted�r.

TENMAK, 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve 
Kontrol Kanununun ek� (II) sayılı cetvelde 
“Özel Bütçel� İdareler” bölümünde yer 
almaktadır.

Tahm�n� kaynak tablosunda özel bütçe 
kaynaklarına �l�şk�n göster�len rakamlar �lk 
üç yıl �ç�n orta vadel� mal� plan �le bel�rlenen 
2022 Yılı Bütçe Tekl�fi ve 2023-2024 bütçe 
tahm�nler� e-bütçe üzer�nden alınmış, 
Stratej�k Plan'ın 4'üncü ve 5' �nc� yıllarına a�t 
rakamlar �se Orta Vadel� Program (Yen� 
Ekonom� Programı) �le 2023 ve 2024 yılları 
�ç�n bel�rlenen oranlar d�kkate alınarak 
tesp�t ed�lm�şt�r.

PESTLE Anal�z� yapılmıştır.

Kurum �ç�n çevresel faktörler, fırsat ve 
tehd�tler� b�r araya get�rmekted�r.

• Ar-Ge b�naları, laboratuvarlar ve atık 
yönet�m� tes�s� kurulacaktır.

• Kurumun b�l�ş�m h�zmetler� alanında 
�ht�yaçlarını anal�z, tasarım ve 
entegrasyonu sağlanacaktır.

• Kurumun b�l�ş�m h�zmetler� alanında 
�ht�yaçlarını anal�z, tasarım ve 
entegrasyonu sağlanacaktır.

• Enerj� pol�t�kasında öncel�kler�n 
bel�rlenmes� gerekmekted�r.

• Mal� planlamanın doğru yapılması 
öneml�d�r.

• Kurumun h�zmet alanlarının 
çeş�tlenmes� neden�yle �nsan kaynağı 
yapısı ve mevzuat altyapısı 
gel�şt�r�lmel�d�r.

• Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�lere 
�l�şk�n Ar-Ge faal�yetler� 
yaygınlaştırılacaktır.

• Enerj� kullanımının çevresel etk�ler� 
anal�z ed�lecekt�r.

Tablo 3. Hedeflerden Sorumlu ve İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler  
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Tablo 2. Tesp�t ve İht�yaçlar

Durum Anal�z� Aşamaları Tesp�tler/Sorunlar Alanları İht�yaçlar/Gel�ş�m Alanları

F�z�k� Kaynak Anal�z� 

Teknoloj� ve B�l�ş�m Altyapısı 

Mal� Kaynak Anal�z� 

PESTLE Anal�z� 

Kurumun Ar-Ge altyapısını gel�şt�rme ve 
Radyoakt�f Atık Tes�s� kurma g�b� yen� fiz�k� 
kaynaklara �ht�yaç bulunmaktadır.

Kurumun sunduğu ürün ve h�zmetler� 
kapsayacak şek�lde e-Devlet h�zmetler� 
kapsamının gen�şlet�lmes� çalışmaları 
devam etmekted�r.

TENMAK, 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve 
Kontrol Kanununun ek� (II) sayılı cetvelde 
“Özel Bütçel� İdareler” bölümünde yer 
almaktadır.

Tahm�n� kaynak tablosunda özel bütçe 
kaynaklarına �l�şk�n göster�len rakamlar �lk 
üç yıl �ç�n orta vadel� mal� plan �le bel�rlenen 
2022 Yılı Bütçe Tekl�fi ve 2023-2024 bütçe 
tahm�nler� e-bütçe üzer�nden alınmış, 
Stratej�k Plan'ın 4'üncü ve 5' �nc� yıllarına a�t 
rakamlar �se Orta Vadel� Program (Yen� 
Ekonom� Programı) �le 2023 ve 2024 yılları 
�ç�n bel�rlenen oranlar d�kkate alınarak 
tesp�t ed�lm�şt�r.

PESTLE Anal�z� yapılmıştır.

Kurum �ç�n çevresel faktörler, fırsat ve 
tehd�tler� b�r araya get�rmekted�r.

• Ar-Ge b�naları, laboratuvarlar ve atık 
yönet�m� tes�s� kurulacaktır.

• Kurumun b�l�ş�m h�zmetler� alanında 
�ht�yaçlarını anal�z, tasarım ve 
entegrasyonu sağlanacaktır.

• Kurumun b�l�ş�m h�zmetler� alanında 
�ht�yaçlarını anal�z, tasarım ve 
entegrasyonu sağlanacaktır.

• Enerj� pol�t�kasında öncel�kler�n 
bel�rlenmes� gerekmekted�r.

• Mal� planlamanın doğru yapılması 
öneml�d�r.

• Kurumun h�zmet alanlarının 
çeş�tlenmes� neden�yle �nsan kaynağı 
yapısı ve mevzuat altyapısı 
gel�şt�r�lmel�d�r.

• Enerj�, nükleer ve maden teknoloj�lere 
�l�şk�n Ar-Ge faal�yetler� 
yaygınlaştırılacaktır.

• Enerj� kullanımının çevresel etk�ler� 
anal�z ed�lecekt�r.

Tablo 3. Hedeflerden Sorumlu ve İş b�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler  

üSorumlu b�r�m

Amaç 4

Hedef 4.1

Hedef 4.2

Amaç 5 

Amaç 6

Hedef 6.1

Hedef 6.2

Amaç 7

Hedef 7.1

Hedef 7.2

Hedef 7.3

Amaç 1

Hedef 1.1

Hedef 1.2

Amaç 2

Hedef 2.1

Hedef 2.2

Hedef 2.3

Hedef 2.4

Hedef 2.5

Amaç 3

Hedef 3.1

Hedef 3.2

Hedef 5.1

Hedef 5.2

Hedef 5.3

Hedef 5.4

Hedef 7.4

Hedef 7.5
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