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BAKAN SUNUŞU 

 

Küreselleşme, bölgesel politikalarda yeni bir arayışa yol açmış ve bunun sonucunda bölgenin rekabet 

gücünü artırmaya odaklanan yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu yeni anlayışta, bölgenin katma 

değeri yüksek ürünlerin üretilerek sektörel yapısının güçlendirilmesi, yatırımcıların çekilmesi, böl-

geye has özelliği, beşeri ve sosyal sermaye, yerel iş kültürü, bilgi transferi, üretim sisteminin kalitesi, 

bölgesel tecrübelerden öğrenme ve yenilikler gibi tanımlar ön plana çıkmıştır.  

 

Küresel kriz nedeniyle artan belirsizlik ortamında planlar; geleceğe dönük karar alma süreçlerinde 

kurumların ve ekonomik aktörlerin daha istikrarlı bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olacak ve 

bölgenin daha yüksek refah seviyesine ulaşılmasında topluma yol gösterecektir. Söz konusu planlar, 

bölgenin kalkınmasında kısa vadeli yaklaşımların ötesine geçerek uzun vadeli temel amaç ve 

öncelikleri ortaya koyacaktır. 

 

Bu kapsamda ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, KOP Bölge’sinin yüksek refah seviyesine 

ulaştırılması yolunda KOP Eylem Planı, küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve be-

lirsizliklerin sürdüğü, dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir ortamda hazırlanmıştır. 

KOP BKİ görev alanında bulunan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri için (2014-2018) 

dönemini kapsayan KOP Eylem Planı hazırlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016 yılında KOP 

Bölgesi’ne Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinin eklenmesiyle söz konusu illerin KOP 

Eylem Planı’na entegrasyonu sonucunda gerçekleştirilecek projeler sayesinde Bölge’nin rekabet 

gücü artırılacaktır. 

Bu kapsamda; tarımsal sürdürülebilirlik sağlanacak, ulaştırma ve lojistik alt yapıları güçlendirilecek, 

sanayi sektöründe orta-yüksek teknolojiye geçiş çalışmaları hızlandırılacak, ticaret önemli bir 

kalkınma enstrümanı olarak değerlendirilecek, başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere 

enerji sektörü faaliyetleri hızlandırılacak, eğitim/sağlık/kültür/turizm hizmetlerinin altyapısı 

geliştirilecek, Bölge’de yaşayan dezavantajlı vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayata aktif 

katılımları sağlanacak ve kırsal kalkınma planlamaları sayesinde tarım sezonu dışında gelir getirici 

faaliyetler çeşitlendirilerek toplumun yaşam koşulları iyileştirilecektir. 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2016 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlerde emeği geçen 

değerli İdare çalışanlarına teşekkür eder, şeffaflık, tutarlılık, sorumluluk, yıllık olma ilkeleri ve ilgili 

yönetmelik doğrultusunda hazırlanan KOP Bölge Kalkınma İdaresi 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun 

tüm taraflara faydalı olmasını temenni ederim. 

 

 

 

 

Lütfi ELVAN  

Kalkınma Bakanı 
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan Konya Ovası Projesi yüzyılı aşan 

geçmişi ile ülkemizin ilk resmi sulama projesidir. Bu proje, 2011 yılında KOP Bölge Kalkınma 

İdaresi (KOP BKİ)’nin kurulması ile birlikte tarım ve sulamanın yanında diğer sektörleri de içeren 

entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. 

 

Bu kapsamda İdare, KOP Bölgesi’nin gelişme potansiyelini çok sektörlü olarak ortaya koymak ve 

Bölge’nin kalkınma hızını artırmak amacı ile 2014-2018 dönemini kapsayan KOP Eylem Planı’nı 

hazırlamış ve Plan yürürlüğe girmiştir. KOP Eylem Planı’nın uygulama sürecinde kapsayıcı bir 

kalkınma anlayışı esas alınmaktadır. İnsan odaklı bu anlayış, kalkınma sürecine her bir bireyin ve her 

yörenin katılımını azami düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.  

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin görev alanını, Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri 

oluşturmakta iken 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı kararname ile Nevşehir ve Yozgat 

illerinin, 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9140 sayılı kararname ile de Kırıkkale ve Kırşehir illerinin 

Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmesiyle İdare’nin görev alanı 65.014 km2’den 95.580 km2’ye 

yükselmiştir.  

 

Bu gelişmeler üzerine Başkanlığımız tarafından söz konusu illerin Eylem Planı’na entegre edilmesine 

yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda mevcut Eylem Planı için tahsis edilen 9 Milyar 927 

milyon TL bütçede de anlamlı bir artış olması öngörülmektedir. Bu sayede söz konusu illerin KOP 

Eylem Planı aracılığıyla planlı bir kalkınma sürecine girmesi sağlanacak, bölge içi ve bölgeler arası 

gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir. 

 

KOP BKİ, görev tanımındaki illerde izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine 

getirilmesinden sorumludur. Başkanlığımız tarafından Eylem Planı kapsamındaki uygulamalar üçer 

aylık dönemler halinde izlenmekte ve İzleme Raporları ilgililerle paylaşılmaktadır. 2016 yılsonu 

izleme raporuna göre KOP Eylem Planı kapsamında bölgeye tahsis edilen ödenek miktarı 1 Milyar 

950 Milyon TL, revize ödeneği 1 Milyar 885 Milyon TL ve yapılan harcama tutarı 1 Milyar 513 

Milyon TL olmuştur. Başkanlığımız tarafından yürütülen projelerden Küçük Ölçekli Sulama İşleri 

Programı (KÖSİP) kapsamında 2016 yılında 79 projeye 100.933.117 TL,  2015 ve 2016 Yılı KOP 

TEYAP Mali Destek Programı kapsamında 47 projeye 2.906.906,00 TL ve KOP Bölgesi’nde Okuma 

Kültürünün Geliştirilmesi kapsamında KOP Okuyor Projesi’ne de 2.259.999 TL ödenek aktarılmıştır. 

 

Bu projelerin yanısıra KOP Bölgesi Turizm Master Planı, Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk 

Araştırması Projesi, Mevlevi Köyü Projesi Fizibilite Çalışması, Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü 

Projesi Fizibilite Çalışması, Trafik Güvenliği Araştırma Projesi ve Ulaşım Güzergâhında Kırsal 

Kalkınmaya Yönelik Gelir Getirici Faaliyetleri Araştırma Projesi 2016 yılında tamamlanmıştır.  

“KOP Bölge Kalkınma İdaresi 2016 Yılı Faaliyet Raporu”, 2003 yılında çıkarılan 5018 Sayılı “Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” kapsamında, kamu idarelerine faaliyet raporlarının 

oluşturulmasında verilen yeni sorumluluklar çerçevesinde düzenlenmiştir. KOP Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı’na tahsis edilen kaynakların belirlenen amaçlar doğrultusunda, kurallara uygun, 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığına yönelik hazırlanan KOP Bölge Kalkınma 

İdaresi 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nu kamuoyunun bilgisine arz ediyorum. 

 

İhsan BOSTANCI 

KOP BKİ Başkanı 
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I. GENEL BİLGİLER 

 

A. MİSYON VE VİZYON 

Misyon 

İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesi’nin tüm sektörlerdeki 

potansiyelinin planlı ve programlı bir şekilde değerlendirilmesi ve bu sayede bölge 

kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunmaktır. 

 

Vizyon 

Anadolu’nun geçmişten gelen gücünü günümüz dinamikleriyle harmanlayarak KOP Bölgesi’ni 

küresel ölçekte bir cazibe merkezi haline getiren, kurumsal kültürü yerleşmiş; güvenilir, lider bir 

kurum olmak.  

 

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 08 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan KOP, DAP ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile “ Doğu 

Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi’nin uygulamalarını yerinde 

koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği 

araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon 

hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını 

hızlandırmak üzere” Kalkınma Bakanlığı’na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak 

kurulmuştur. 

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın görevleri 2. Madde’de aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir: 

 

• Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve 

faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları 

hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek, 

• Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde 

yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, 

• Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma 

Bakanlığı’na göndermek,  

• Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve 

değerlendirmek, 

• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin 

geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığı’nın 

belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak, 

• Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının 

ortak ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler 
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geliştirmek, 

• Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, 

proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak, 

• Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve 

beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı’nın belirleyeceği usûl ve 

esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi 

destek programları tasarlamak ve uygulamak, 

• Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. 

 

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

1. FİZİKSEL YAPI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın merkezi Konya’dadır. Toplamda 10.528 m2 kapalı 

kullanım alanına sahip olan hizmet binası 2015 yılında Meram Belediyesi’nden satın alınmıştır. 

Hizmet binası bakanlığımız ilgili/bağlı kuruluşlarından TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü, 

MEVKA Genel Sekreterliği ve Başkanlığımız tarafından kullanılmakta olup, 4.192 m2 kapalı 

alanda Başkanlığımız hizmet vermektedir. Binaya ait donanım aşağıda verilmiştir:  

• Kapalı ofis olarak tertip edilmiş ve ikişer, üçer kişilik odalarda 100 personel çalışma 

ortamı (6 adet koordinatör ve yönetici ofisleri), 

• Yemekhane (120 kişilik), 

• 165 kişilik konferans salonu,  

• Büyük ve küçük toplantı salonları, 

• Basın toplantısı alanı, 

• Fuaye ve sergi alanı, 

• Kapalı otopark. 

 

2. ÖRGÜT YAPISI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı teşkilatının genel organizasyon şeması Şekil 1’de yer 

almaktadır.  

KOP BKİ, bir başkan ve iki başkan yardımcısı ile yeterli sayıda uzman ve memurdan oluşur. 

Başkanlıklarda bütün statüler itibarıyla çalıştırılabilecek toplam personel sayısı hiçbir surette 

100’ü geçemez. 

İdare’nin organizasyon yapısını oluşturmak üzere 04.02.2014 tarihinde 2014/1 sayılı genelge ile 

“Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, Tarım ve 

Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü, Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü, Ekonomik 

Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü, Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme 

Koordinatörlüğü” kurulmuştur. 
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Şekil 1 KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat Şeması 

 

3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

Tablo 1 Yazılımlar 

Yazılımlar Adet 

Windows 7 68 

Windows Server 2008 4 

Citrix Xen Server (Sanal Server) 1 

Linux Server 1 

Microsoft SQL Server  1 

Microsoft Office 2010 1 

 

KOP BKİ’nin iletişim ağı altyapısı 2012 Mart ayından itibaren kullanılmaktadır. 

Bilgisayarlar ile switchler arasında 100/1000 MBit hızında çalışan ethernet tabanlı altyapı 

kurulmuştur. Kablolamada fiber optik ve UTP kablolar kullanılmıştır. 

İnternet bağlantısı 15 Mbit fiber optik kablo üzerinden servis sağlayıcı firma aracılığı ile 

sağlanmaktadır. 

  

BAŞKAN

HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİ

BAŞKAN YARDIMCISI

YÖNETİM 
HİZMETLERİ 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZLEME 
DEĞERLENDİRME 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BEŞERİ SOSYAL VE 
KURUMSAL GELİŞME 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

PLANLAMA VE 
PROJE GELİŞTİRME 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TARIM VE KIRSAL 
KALKINMA 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EKONOMİK 
KALKINMA SANAYİ 

VE HİZMETLER 
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MÜŞAVİRLER
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E- Dönüşüm (Internet, Intranet olanakları, web sayfaları, portal çalışmaları vb.) 

İnternet sitesi, bilgi işlem sistemi İdare'nin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmiş ve periyodik 

olarak güncellenmekte,  yenilenmektedir. İdare, gelişen teknolojiyi takip ederek, oluşan ihtiyaçlar 

doğrultusunda gerekli uygulamaları internet tabanlı olarak geliştirmekte ve kendi bünyesindeki 

uygulama sunucularında çalıştırılmasını sağlamaktadır.  

Uygulama sunucularında internet ortamında kullanılan yazılımlar, yapılandırılmış olan 

yüksek hızlı internet bağlantısı ile ilgili güvenlik prosedürleri çerçevesinde internete bağlı 

bir bilgisayardan erişilebilir hale getirilmiştir. Uygulama sunucuları üzerinde HTML, PHP, 

ASP ve MySQL kullanılarak açık kaynak kodlu olarak her türlü uygulamaların geliştirilmesi ve 

çalıştırılması mümkündür. 

Tablo 2 Donanımlar 

Donanımlar Adet 

PC 30 

Notebook 18 

Yazıcı 12 

Tarayıcı 2 

Server 4 

Switch 7 

Firewall 1 

Projeksiyon cihazı 7 

 

 

4. İNSAN KAYNAKLARI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nde 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 12 Mühendis, 1 Şehir 

Plancısı, 1 İstatistikçi, 1 Sosyolog, 1 Veteriner Hekim, 2 V.H.K.İ., 4 Uzman, 1 Memur, 2 

Sekreter, 1 Muhasebeci, 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 2 

Hizmetli, 4 Sözleşmeli Uzman ve 3 kurumundan geçici görevli olmak üzere toplam 39 kişi 657 

sayılı DMK esaslarına göre görev yapmaktadır.   

2016 yılı içerisinde İdaremiz bünyesinde, 4 sözleşmeli uzman personel istihdam edilmiştir. 

Ayrıca 2016 yılı içerisinde 1 uzman nakil yoluyla ve 1 mühendis istifa ederek, İdaremizle 

ilişiğini kesmiştir. 

Tablo 3 KOP BKİ Personelinin Öğrenim Durumu Dağılımı 

Öğrenim Durumu Kadrolu Sözleşmeli Uzman Geçici Görevli Toplam 

Lisansüstü 7 2 1 10 

Lisans 20 2 2 24 

Ön lisans 2 - - 2 

Lise 1 - - 1 

İlköğretim 1 - - 1 

İlkokul 1 - - 1 

 

Mevcut 39 personelin 10’u lisansüstü, 24’ü lisans, 2’si önlisans, 1’i lise, 1’i ilköğretim ve 1’i 

ilkokul mezunudur.  
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Şekil 2 Personelin Öğrenim Durumuna ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Tablo 4 KOP BKİ’nde Çalışanların Dağılımı  

Birimler 
Kadrolu 

Personel Sayısı 

Sözleşmeli 

Uzman Personel 

Sayısı 

Geçici 

Görevli 

Personel 

Sayısı 

 

TOPLAM 

Başkanlık 3 - - 3 

Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü 10 - - 10 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü 4 1 - 5 

Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler 

Koordinatörlüğü 

4 1 - 5 

İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 3 - 2 5 

Beşeri Sosyal ve Kurumsal Geliştirme 

Koordinatörlüğü 

3 2 

 

- 5 

Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü 5 - 1 6 

TOPLAM 32 4 3 39 

 

 

5. İDARE TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER  

KOP BKİ 642 sayılı KHK’nın 4. maddesinde belirtilen “Başkanlıklar, İzleme ve 

Değerlendirme Koordinatörlüğü ve Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü ile bölgelerinin 

özellikleri, ihtiyaçları ve eylem planlarının mahiyeti dikkate alınarak Kalkınma Bakanının 

onayıyla kurulan diğer koordinatörlüklerden oluşur. Başkanlıklardaki koordinatörlüklerin 

sayısı altıyı geçemez.” hükmü uyarıca 6 adet koordinatörlük aracılığıyla görev ve faaliyetlerini 

yürütmektedir.  

 

 

 

 

26%

61%

5%
2%3%3%

Personelin Öğrenim Durumuna 
Göre Dağılımı

Lisansüstü Lisans Önlisans

Lise İlköğretim İlkokul

64%

36%

Personelin Cinsiyete Göre 
Dağılımı

ERKEK BAYAN
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a) Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü:   

Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü’nün görevleri şunlardır: 

• İdare’nin insan gücü planlaması, iş tanımları, iş analizleri, hizmet içi eğitim, performans 

değerlendirme sistemi çalışmalarını yürütmek, 

• İdarenin özlük haklarını kapsayan personel politikası çalışmalarını yürütmek ve 

personel sistemini geliştirmek için çalışmalar yaparak tekliflerde bulunmak, 

• İdare’nin personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin seçme, görevlendirme ve 

oryantasyon işlemlerini yürütmek, 

• İdare personelinin atama, disiplin, kadro, vize, terfi, intibak, izin ve emeklilik ile ilgili 

her türlü özlük haklarına ilişkin işlemler ile yurtiçi-yurtdışı geçici görevlendirme gibi 

tahakkuk işlemlerini yürütmek, 

• Mal bildirimi, hizmet birleştirilmesi-borçlanması ve emeklilik işlemlerini yürütmek,  

• Soru önergelerine verilecek cevapların sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

• İdare’ye ait bütçeyi oluşturmak, uygulamak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin 

verileri toplamak, değerlendirmek, 

• Bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, her türlü idari, mali, satın alma ve 

muhasebeleştirme işlemlerini yürütmek, 

• Belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak, 

hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini 

sağlamak, 

• İdare’nin bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği, bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri 

ve yazılımları ile web sayfasının güncellenmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,  

• İdare’nin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşını, taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenlemek, 

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve satın 

alma işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini 

yürütmek,  

• Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 

• Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

• 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu “Madde 41- (Değişik: 22.12.2005-5436/3 Md.) üst 

yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama 

yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak, İdarenin faaliyet 

sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Merkezî 

yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet 

raporlarının birer örneğini Sayıştay’a ve Maliye Bakanlığı’na gönderir.” Hükmü 

uyarınca Sayıştay ve Maliye Bakanlığı’na göndermek üzere Başkanlık Faaliyet 

Raporu’nu hazırlamak,  

• Her yıl Mayıs ayında hazırlık çalışmalarına başlanan Performans Programını, Başkanlık 

bütçe çalışmaları ile eşzamanlı hazırlayarak Ocak ayı içerisinde Bakanlık Makamının 

onayına sunmak. 
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• İdare’de İç Kontrol Sistemi’nin oluşturulması ve uygulanması 

 

 

b) İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü: 

İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü’nün görevleri şunlardır: 

• Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve 

faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planlarının 

hazırlanmasını koordine etmek, 

• Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek, 

• KOP Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilecek projeleri izlemek, değerlendirmek, 

uygulama esnasında ortaya çıkacak ciddi aksaklıların giderilmesine yönelik denetim 

mekanizması/mekanizmalarını harekete geçirici öneriler getirmek ve sonuçlarını (yasa-

usullere uygunluğunun kontrolü de dâhil olmak üzere) başta Kalkınma Bakanlığı olmak 

üzere ilgili taraflarla paylaşılmasını sağlamak,  

• Devlet Yatırım Programı’nda yer alan projeleri izlemek ve değerlendirmek, gerekli 

durumlarda ilgili taraflarla paylaşmak,   

• Bölgede, kamu-kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen yatırımları izlemek ve 

değerlendirmek, gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşmak, 

• Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek,           

• Başta Kalkınma Bakanlığı olmak üzere gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşmak için her 

yılsonunda (Mart-Nisan) KOP Son Durum Raporu’nu hazırlamak, 

• Üç ayda bir KOP Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporlarını hazırlamak, 

• Kalkınma Bakanlığı Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi’ne üç ayda bir veri girişi 

yapmak, 

• KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Raporu’nu hazırlamak, 

• KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan kurum ve kuruluşlara, basın ve STK’lara 

gidecek tüm verilerin kullanılmasını koordine etmek, 

• KOP Yönetici El Kitabı’nı hazırlamak, 

• Yukarıda belirtilen çalışmaların sistematik ve elektronik ortamda paylaşılmasına 

yönelik oluşturulacak İzleme Değerlendirme Bilgi Sistemi’nin koordinasyonunu 

sağlamak, 

• KOP BKİ görev alanına giren illerde üç ayda bir gerçekleştirilen İl Koordinasyon 

Kurulu Toplantılarına katılım sağlamak, 

• Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

c) Beşeri Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü: 

Beşeri Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü’nün görevleri şunlardır: 

• KOP Eylem Planında Beşeri ve Sosyal Kalkınma ile Kurumsal Kapasitenin 

Geliştirilmesi eksenleri altında yer alan projelerin takibini sağlamak, 
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• KOP Bölgesi’nde ekonomik kalkınma ile eşgüdüm içinde dengeli, adil, sosyal ve insani 

gelişmeyi gerçekleştirmeye yönelik araştırma, planlama ve uygulama çalışmalarını 

gerçekleştirmek, 

• Dezavantajlı toplumsal gruplara yönelik uygulamalar yapmak, 

• Sosyal ve ekonomik refahı artırıcı projeler gerçekleştirmek, uygulamak/uygulanmasına 

destek olmak, 

• Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi yolu ile KOP 

Bölgesi’nde katılımcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir sosyal ve insani gelişmeye yönelik 

projeler yürütmek, 

• Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlemek, 

• Ulusal veya uluslararası sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve basın yayın 

kuruluşlarıyla gerekli iletişimi sağlamak, 

• Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

d) Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü: 

Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü’nün görevleri şunlardır: 

• İlgili kamu kurum ve kuruluşların yatırım projeleri geliştirmesine yardımcı olmak, 

• Kurum içi yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve koordinasyonunu 

sağlamak, 

• Bölgelerin gelişme potansiyellerine, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, 

proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak, 

• Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve 

beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve 

esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi 

destek programlarının tasarlanmasını koordine etmek,  

• Kalkınma planlarının hazırlanması hususunda kurumun yapacağı katkıyı koordine 

etmek, 

• Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

e) Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü: 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü’nün görevleri şunlardır: 

• KOP Bölgesi’nde, tarım sektörü ile kırsal kalkınma faaliyetlerinin gelişmesine yönelik 

olarak, eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, planlama, proje ve uygulama 

çalışmalarını yürütmek, 

• Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler kapsamında 

İdaremizin görev ve yetki alanına giren tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma 

konularında koordinatörlük faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak, 

• Bölgedeki toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla ilgili kurumlar 

tarafından hazırlanan sulama projelerinin desteklenmesi, koordinasyonu, izlenmesi ve 

değerlendirme çalışmalarını yapmak, 

• Bölgede kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla doğal 
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kaynakların korunması ve geliştirilmesi için ilgili ulusal-uluslararası kurum ve 

kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve faydalananlar ile birlikte ortak projelerin 

geliştirilmesine katkı sağlamak, 

• Bölgede tarımsal alanda yapılacak fiziksel altyapı yatırımlarının kurumlarla eşgüdüm 

içerisinde planlanması ve yürütülmesine katkı sağlamak, 

• Tarım sektörüne yönelik gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının 

bölgesel gelişme sürecine aktarılmasını sağlamak, 

• Bölge kalkınma planının tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma hedeflerinin 

gerçekleşmesine yönelik, kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak veya desteklemek,  

• Bölgenin kalkınmasında öncelikli yörelerin ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu 

yörelerin gelişmesinin sağlanması amacıyla araştırmalar yapmak, desteklemek, 

sonuçlarını değerlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, kırsal kalkınma 

programlarını hazırlamak ve uygulamak, 

• Bölgede tarımsal projelerde faydayı artırmak amacıyla yeni metot ve teknolojilerin 

kullanılması için tarım sektörüne benimsetilmesi yönünde çalışmalar yapmak, 

• Bölgede tarım-sanayi entegrasyonunun teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde 

çalışmalar yapmak, 

• Bölgenin kırsal kalkınmasının gerçekleştirilmesi ve tarımsal potansiyelinin 

sürdürülebilir hale getirilmesi için önerilerde bulunmak ve örnek projeler 

hazırlanmasına katkı sağlamak, 

• Üretici örgütlerinin tarımsal kalkınma sürecindeki uyumsuzlukların giderilmesini, 

tarımsal üretimin ve pazarlamanın her aşamasında etkin katılımlarının sağlanmasını 

desteklemek ve yenilerinin kurulmasını teşvik etmek, 

• Tarım ve kırsal kalkınma konusunda bölgede çalışan veya çalışacak kamu ve gönüllü 

kuruluşların koordinasyon içinde çalışmalarının sağlanması amacıyla bu kuruluşların 

bir araya gelmesine ortam oluşturulması için seminer, toplantı, vb. etkinlikleri 

düzenlemek, 

• Bölgede ilgili kurum ve kuruluşlardan her türlü tarımsal veriler toplanarak hedef 

kitlelerin kullanıma aktarılmasını sağlamak, 

• Bölgedeki tarım alanlarında yapılacak jeolojik çalışmalar ile riskli jeolojik alanların 

(obruk, oturma, heyelan, taşkın vb.) tespitini yapmak veya yaptırmak, 

• Bölgedeki tarım alanlarında aletsel etütler kullanılarak zemin sınıflanması ile yer altı 

suyu analizi ve seviyesini tespit ettirmek ve tarımsal faaliyetlerde kullanımını sağlamak, 

• Kırsal alanda çevre ve yöresel ürünlerin işlenmesi ile el sanatlarının geliştirilmesi 

konularında istihdamı ve ekonomik çeşitliliği geliştirici araştırma faaliyetlerinde 

bulunmak, 

• Kırsalda kente göçü engellemek amacıyla tarım sektörünün gelişmesi gelir 

kaynaklarının çeşitlenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik projeler 

yapmak veya yaptırmak, 

• Yürütülen proje ve faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin belli 

dönemlerde raporlar hazırlamak, 

• Yatırım programına giren ve Bakanlık tarafından onaylanan projeleri uygulamak, 

• Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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f) Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü: 

Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü’nün görevleri şunlardır: 

• Koordinatörlüğün eylem planı kapsamındaki görev alanına giren sektörlere ait kamu 

yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası 

koordinasyonu sağlamak, 

• Eylem Planı’nda koordinatörlüğün sorumlu olduğu sektörlere ait projeleri ve ilgili 

kurum/kuruluşların gerçekleştirdiği çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, 

• Devlet yatırım programına alınan koordinatörlüğün sorumlu olduğu projeleri 

uygulamak/uygulatmak, 

• Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde 

çalışmalar yürütmek, 

• KOP Bölgesi’ndeki ulaştırma yatırımlarının ekonomik ve sosyal vb. amaçlara uygun 

olarak geliştirilmesine katkı sağlamak, ulaşım modlarının birbirleriyle uyumunu 

sağlayıcı araştırmalar ve etütler yapmak/yaptırmak, 

• Bölgedeki yenilenebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin 

artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini ve örnek uygulamaların 

desteklenmesini sağlamak,  

• Sanayi ve ticaret alanında bölgedeki mevcut yatırımları araştırmak ve küresel ölçekte 

yeni model projelerin bölgeye entegrasyonunu sağlamak için çalışmalar ve araştırmalar 

yapmak/yaptırmak, 

• Sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanabilmesi için kentsel alanda yaşam kalitesinin 

ve yaşam alanlarının artırılmasına yönelik planlamalar yapmak/yaptırmak,  

• Bilişim ve haberleşme sektörü ile ilgili araştırmalar yapmak/yaptırmak, 

• İlgili sektörlerdeki ulusal ve uluslararası düzeydeki projeleri incelemek, bölgeye 

uygulanabilirliğini araştırmak,  

• Koordinatörlüğün sorumlu olduğu sektörlere giren konularda KOP Bölgesi’nde 

gerçekleştirilmesi planlanan yatırımları değerlendirmek, 

• Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

  

 

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleri ile 

yürürlüğe girdiğinden iç kontrol sistemi bu düzenlemelere uygun olarak oluşturulacaktır. 

Başkanlıkta İç Kontrol Çalışma Ekibi’nin oluşturulmasıyla birlikte tespit edilen eğitim 

ihtiyacının Bakanlığımız ilgili uzmanlarınca verilecek eğitimler yoluyla giderilmesini takiben 

İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır.   
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

 

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, “Stratejik Plan (2017-2021)” çalışmalarını 2016 yılı 

içerisinde tamamlanmış ve Plan 2017 yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Planda yer alan amaç 

ve hedefler 2017-2021 dönemini kapsamaktadır. 

AMAÇ 1. KOP Eylem Planı’nda yer alan projelerin sorumlu kuruluşlarla koordineli ve 

etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek. 

Hedef 1.1: KOP Bölgesi illeri arasına Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir’in de eklenmesi 

sebebiyle; KOP Eylem Planı’nın revize edilmesi 

Hedef 1.2: KOP Eylem Planı’nda yer alan projelerin tamamlanması ve plan hedeflerine 

ulaşılması 

Hedef 1.3: Eylem planı kapsamında 2017 yılı içerisinde etkin bir izleme ve değerlendirme 

sisteminin kurulması 

AMAÇ 2. KOP Bölgesinin bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve diğer bölgeler 

ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak. 

Hedef 2.1: KOP Bölgesi’nde kuraklığın etkisinin azaltılması, sulamada etkinliğin ve üretimde 

verimliliğin artırılması 

Hedef 2.2: KOP Bölgesi’nde kamu ve STK’larda çalışan tarım yayımcıları, çiftçiler ile 

yükseköğretim öğrencilerinin beşeri kapasitelerinin artırılması, yeni nesillere çiftçilik 

mesleğinin tanıtılması 

Hedef 2.3: Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü entegre programların 

gerçekleştirilmesi 

Hedef 2.4: KOP Bölgesi Turizm Master Planı’nda belirlenen turizm odaklarına ilişkin plan 

döneminde her il için en az bir uygulama gerçekleştirilmesi 

Hedef 2.5: KOP Bölgesi’nde ekonomi alanında faaliyetlerin geliştirilmesi ve özel sektör 

yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi. 

Hedef 2.6: KOP Bölgesi’nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik hayata aktif 

katılımını sağlayarak kalkınma sürecinin hızlandırılması. 

AMAÇ 3. Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve başkanlığımızın tanınırlığına yönelik 

çalışmalar yürütmek. 

Hedef 3.1: Personel sayısının kademeli bir şekilde norm seviyeye ulaştırılması ve gerekli 

eğitimlerin verilerek personelin uzmanlaşmasının sağlanması. 

Hedef 3.2: KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın tanınırlığının ve etkinliğinin 

arttırılması 

Hedef 3.3: İç kontrol sisteminin oluşturulması 
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B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

 

KOP Eylem Planı 

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 

Konya Ovası Projesinin uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma projelerinin 

uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, 

projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi 

suretiyle Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşan KOP Bölgesi'nin kalkınmasını 

hızlandırmak amacıyla kurulmuştur. 

İlgili KHK'nın 2. Maddesinde (Değişik: 8.8.2011-KHK-649/35 Md.) Başkanlıkların görevleri 

bölümünde; 

             "a) Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların 

proje ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları 

hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.” 

denilmektedir. 

Yine aynı KHK'nın 3. Maddesinin (Değişik: 8.8.2011-KHK-649/36 Md.) Eylem Planları alt 

başlığında; 

             "(1) Eylem planları, bölgedeki illerin tamamını kapsayacak şekilde, Düzey 2 İstatistikî 

Bölge Birimleri bazındaki bölge planları ve ilgili diğer plan ve programlar esas alınarak 

hazırlanır. Eylem planlarının hazırlanmasında bölgedeki kalkınma ajansları başta olmak üzere 

ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır. Eylem planları, Bölgesel Gelişme Yüksek 

Kurulunun onayına sunulmak üzere Başkanlıklar tarafından Kalkınma Bakanlığına gönderilir.  

              (2) Eylem planlarının ilgili kuruluşlar nezdinde uygulanmasının takibi ve 

koordinasyonu Başkanlıklar tarafından yürütülür. Başkanlıklar bu kapsamdaki iş ve işlemlerin 

yürütülmesinden Kalkınma Bakanlığına karşı sorumludur." ifadesi yer almaktadır. 

Bu çerçevede, KOP BKİ ilgili tarafların katılımı ile toplumun tüm kesimlerine yönelik hedef 

birliği içeren, orta-uzun vadeli bakış açısıyla ve bütüncül bir perspektifle Bölgenin ilk resmi 

planı olma özelliğini taşıyan KOP Eylem Planı'nı hazırlamıştır. 2014-2018 dönemini kapsayan 

ve http://www.kop.gov.tr/upload/dokumanlar/16.pdf adresinden de ulaşılabilecek olan KOP 

Eylem Planı, 30.12.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu (BGYK) tarafından 

onaylanarak yürürlüğe girmiş, 30.04.2015 tarihinde Niğde'de gerçekleştirilen KOP Eylem Planı 

Tanıtım Toplantısı ile kamuoyuna açıklanmıştır. Bu tarihten itibaren Başkanlığımız KOP 

Eylem Planı kapsamındaki projelere yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmeye 

başlamıştır. Bu kapsamda sorumlu kuruluşlardan alınan bilgilere dayalı olarak hazırladığı üçer 

aylık raporları Kalkınma Bakanlığı ile paylaşmaktadır. 

 

KOP Eylem Planı aşağıda belirtilen 5 gelişme ekseni, 26 alt eksen, 92 ana eylem, 243 projeden 

oluşmaktadır.  

 

• Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı 
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• Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi 

• Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme 

• Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi 

• Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi  

 

KOP Eylem Planı için 2014-2018 yılları arasında Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilecek 

yatırım ödenekleri toplamı 9 Milyar 927 Milyon TL olup bu toplama diğer kaynaklardan 

sağlanacak ilave finansman dâhil değildir. Bununla birlikte eylem planında yer alan projelerin 

gerçekleşme durumlarına ve bütçe imkânlarına bağlı olarak ilave kaynak tahsisi söz konusu 

olabilecektir.  

2014-2018 yıllarını kapsayan plan, KOP Bölgesi’nde ekonomik ve sosyal gelişmeyi 

hızlandıracak projelerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır. KOP Eylem Planı’nın hayata 

geçirilmesi ile KOP Bölgesi’nde yaşayan insanların gelir düzeylerini ve yaşam kalitelerinin 

yükseltilerek bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölgenin ulusal 

düzeyde ekonomik ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunması amaçlanmaktadır. Bölgede 

daha güçlü ve müreffeh bir toplum yapısına ulaşmak ve beşeri sermayeyi güçlendirmek için 

adalet, eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve kamu yönetimi gibi alanlarda uyumlu ve 

bütünleşik politikaların uygulanmasına devam edilecek, kentsel ve kırsal yaşam kalitesinin 

artırılması için çalışılacaktır. Toplumsal yapımız ve bütünlüğümüz, ortak mirasımız olan 

kültürel değerler çerçevesinde güçlendirilecektir. Bölgedeki istihdam olanaklarının artmasının 

yanında oluşacak ihtiyaç alanlarında özellikle gençlerin mesleki ve teknik yetkinliği ve 

becerilerini artırarak istihdam fırsatı bulmaları sağlanacaktır. Nitelikli, becerikli, birlikte 

çalışma kültürüne yatkın, özgüveni yüksek, iletişime ve yeniliğe açık, girişimci bireylerin 

gelişmesi için gerekli ortam oluşturulacaktır. 

KOP Eylem Planı, küresel gelişmeler ve bölgesel koşullar doğrultusunda, sürdürülebilir 

bölgesel kalkınma anlayışı ön planda tutularak kurgulanmıştır. Bu bağlamda; bölgede ekolojik 

dengenin korunması, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, beşeri sosyal kapasitenin 

güçlendirilmesi için yeni,  sürdürülebilir strateji ve programların geliştirilmesi 

öngörülmektedir. 

Plan dönemi sonunda, KOP Bölgesi ile ilişkili olan TR52 (Konya, Karaman) ve TR71 

(Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray) bölgelerinin 2011 verilerine göre kişi başı gayri 

safi katma değerinin Türkiye ortalamasına oranı olan %77’nin, 2018 yılında %80’e ulaşması 

hedeflenmektedir. Bölge ihracatının ise plan dönemi sonunda 3,5 milyar ABD Dolarına 

yükselerek ülke ihracatının %1,26’sının bölge tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 
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Tablo 5 KOP Eylem Planı’nın Katkısıyla Bölgede Ulaşılması Öngörülen Makro Hedefler 

GÖSTERGELER 
BÖLGE 

DÜZEYİ 
2011 2012 2013 2018 HEDEFİ 

Kişi başı GSKD’nin Türkiye 

Ortalamasının Oranı (%) 

TR52 

 

TR71 

77 

 

77 

- 

 

- 

- 

 

- 

80 

 

80 

İşsizlik Oranı* KOP - 6,0 4,9 2,9 

İstihdam Oranı* KOP - 45.6 46,5 50 

İşgücüne Katılma Oranı* KOP - 48,5 48,9 51,6 

İhracat Değeri (milyon dolar)** KOP - - 1.800 3.500 

*  İşgücüne katılım, istihdam ve işsizlik tahminlerinde, illerin bölge işgücü piyasası içindeki göreli değerleri nüfusları ile 

ağırlıklandırılarak dikkate alınmıştır. Bölgenin işgücü piyasası gelişiminin Kalkınma Planının 2018 yılı hedefleri ile uyumlu 

şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu çerçevede bölgede işsizliğin 2018 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 2 yüzde puanı 

düşmesi beklenmektedir. İşgücüne katılım ve istihdam oranlarının da sırasıyla 3,8 ve 4,5 yüzde puanı artması 

beklenmektedir. 
 

**Bölgelerin ve Türkiye’nin 2007-2013 dönemindeki ihracat değerlerindeki ortalama yıllık artış hızı baz alınarak 2018 yılı 

hedefi belirlenmiştir. 

 

KOP Bölgesi’nin işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranlarının, Onuncu Kalkınma Planı 

hedefleri ile paralel bir seyir izleyeceği öngörülmekte olup bu kapsamda bölgenin 2013 yılında 

%4,9 olan işsizlik oranının 2018 yılında %2,9 seviyesine gerileyeceği, 2013 yılında sırasıyla 

%46,5 ve %48,9 olan istihdam ve işgücüne katılma oranlarının yine sırasıyla %50 ve %51,5 

değerlerine ulaşması hedeflenmektedir. 

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde KOP Eylem Planı kapsamındaki uygulamalar 

devam etmekte iken Başkanlığımızın görev alanına 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı 

kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile Nevşehir ve Yozgat illeri, 7 Eylül 2016 

tarihli ve 2016/9140 sayılı kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise Kırıkkale ve 

Kırşehir illeri eklenmiştir. 

Bu gelişmeler üzerine KOP BKİ, görev alanına 2016 yılı içerisinde ilave edilen Kırıkkale, 

Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinin mevcut KOP Eylem Planı'na entegrasyonunun 

sağlanması konusunda gerekli çalışmalara başlamıştır. 
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III. FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A. MALİ BİLGİLER 

2016 yılına ait İdare Bütçesi’nin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 

aşağıda yer almaktadır. 

 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

İdare 2016 yılında kendisine tahsis edilen 107.356.000 TL’lik kesintili başlangıç ödeneğinin 

(yılsonu ödeneği 138.165.117 TL) 133.536.502 TL’lik kısmı harcanmıştır. Gider türleri 

itibariyle harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

  

Tablo 6 Gider Türlerine Göre Harcamalar (TL) 

Gider Türleri Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Harcama 

01 Personel Giderleri 1.318.000 1.719.000 1.718.315 

02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 199.000 258.000 256.552 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.534.000 4.297.000 2.332.784 

05 Cari Transferler 25.000 25.000 0 

06 Sermaye Giderleri 13.724.000 7.415.000 6.046.892 

07 Sermaye Transferleri 87.556.000 124.451.117 123.181.959 

TOPLAM 107.356.000 138.165.117 133.536.502 

 

Mal ve hizmet alım giderleri tertibinde; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet 

alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım 

giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri ile tedavi ve cenaze giderleri yer almaktadır. 

 

Tablo 7 2016 Yılı Ödenek ve Harcamaları (TL) 

KOD Açıklama Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu Harcama 

03 
Kamu Düzeni ve Güvenlik 

Hizmetleri 
220.000 241.000 240.443 

06 
İskân ve Toplum Refahı 

Hizmetleri 
107.136.000 137.924.117 133.296.059 

TOPLAM 107.356.000 138.165.117 133.536.502 

 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

2016 yılında harcamaların yılsonu ödeneğine oranı genel toplamda % 96,65 olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

3. Mali Denetim Sonuçları 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın mali denetimi 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol 

Kanunu çerçevesinde Sayıştay Kanunu hükümlerine tabidir. 2015 yılı kesin hesabı dâhil diğer bütün 

yıl hesapları Sayıştay tarafından ibra edilmiş ve kesin hesabı çıkartılmıştır.  
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ – FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 

1. Amaç ve Hedeflere Yönelik Faaliyet ve Proje Bilgileri 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, “Stratejik Plan” çalışmalarını 2016 yılı içerisinde 

tamamlamış olup, 2017-2021 dönemi Stratejik Planı 2017 yılı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu 

plana dayalı oluşturulan stratejik amaç ve bu amaca ulaşılmasına yönelik hedefler, performans 

hedefleri, performans göstergeleri 2017 yılı Performans Programının yürürlüğe girmesi ile birlikte 

değerlendirilecek olup, bu nedenle 2016 yılına ilişkin kurumsal kabiliyet ve kapasitenin 

değerlendirilmesine ilişkin analiz yapılamamıştır. 

 

2. Koordinatörlükler Tarafından Yürütülen Faaliyet ve Proje Bilgileri 

2.1. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü 

2.1.1. Yürütülen Faaliyetler 

• 2015 yılı kesin hesabı hazırlanmıştır. 

• 2017 yılı kurum bütçesi hazırlanmıştır. 

• 2016 yılı Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlanmıştır.  

• Başkanlığımızın 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Planı hazırlanmış ve ekim ayı itibari 

ile onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. 

• 2017 Performans Programı çalışmaları yapılmıştır. 

• Başkanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığından 2017 Yılı 

için çeşitli kadro unvanlarında 30 adet kontenjan talep edilmiştir. 

• Kalkınma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren KOP Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü ve Kalkınma Bakanlığı’nın 

ilgili kuruluşu olan Mevlana Kalkınma Ajansı’nın aynı yerleşke içerisinde hizmet 

vermesinin kurumlar arasında bir sinerji oluşturarak daha etkin, verimli bir çalışma ortamı 

sağlayacağı ve verilen hizmet kalitesine olumlu etkisinin olacağı düşünülerek aynı zamanda 

mezkur kurumların bir arada faaliyet göstermesinin kira maliyetinden tasarruf edilerek, 

bakım onarım ve benzeri cari masrafların düşürüleceği mütalaa edilmiştir.  

Bu kapsamda Meram Belediye Başkanlığının Şeyh Sadrettin Mahallesi, Feritpaşa Caddesi 

No: 18 Meram/KONYA adresinde eski hizmet binası olarak kullandığı binanın, adı geçen 

kurumların hizmetlerinde kullanılmasına yönelik olarak satın alınması 21.08.2015 tarihli ve 

63079299-602.04.03-E.3513 sayılı Kalkınma Bakanlığı yazısı ile uygun bulunmuştur. Bu 

bağlamda arsanın sahibi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB) arsa kullanımı 

hakkı Meram Belediye Başkanlığı’ndan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na 

devredilmiştir. (Arsa üzerindeki haklar ÖİB de olmak üzere) Başbakanlığın 20.08.2015 

tarihli ve 89243403.380.01.01/2854/2062 sayılı yazısı ile Hizmet Binası Alımı için izin 

alınmıştır. Söz konusu binanın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile alımı için Kıymet 

Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonları oluşturulmuş ve bahse konu Hizmet Binası ile 

içerisinde bulunan Taşınır Malların bedeli karşılıklı pazarlıklar sonucu 16.000.000 TL’ ye 

anlaşılmıştır (Komisyonlarca tespit edilenler). Bu kapsamda 3 kurumun ortak kullanacağı 
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Hizmet Binasının KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı adına tapu devri 26.10.2015 

tarihinde gerçekleşmiş ve geçen zaman zarfında binaya ilişkin tüm abonelikler yapılmıştır. 

Ayrıca, binanın 3 kurumun ortak kullanımına yönelik proje tadilatı ve imar plan 

tadilatlarının hizmet alımları yapılmış ve 01 Kasım 2016 yılı itibariyle yeni binaya 

taşınılmıştır.  

• KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na 2016 yılı içerisinde KPSS (Kamu Personeli 

Seçme Sınavı) ile 2 mühendis, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama ve geçici 

görevlendirme yoluyla, 1 mali hizmetler uzmanı, 1 veri hazırlama kontrol işletmeni olmak 

üzere toplamda 4 personelin atama, özlük iş ve işlemleri yapılarak ilgili personel görevlerine 

başlatılmıştır. 

• Başkanlığımız bünyesinde münhal bulunan kadrolara yönelik olarak gerçekleştirilen 

görevde yükselme sınavında başarılı olan 4 personelin atama iş ve işlemleri yapılmıştır.  

• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Devlet Personel Başkanlığınca 

Başkanlığımıza atama teklifi yapılan 1 kişinin atama iş ve işlemlerine başlanılmıştır.   

• Başkanlığımızda aday memur olarak görev yapan personelin temel, hazırlayıcı ve staj 

eğitimleri tamamlanarak 5 personelin asalet tasdik işlemleri yapılmıştır. 

• Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “4. 

Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Mesleki Eğitim Programı”na 1, “Mali 

Hizmetler Uzmanı Eğitim Programı”na 1, ve Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen “KBS Kullanıcı Raporları Uygulaması Eğitimi”ne 1, “Muhasebe Yetkilisi 

Sertifika Eğitimi”ne 1, “Taşınır Eğitimi”ne 1 personel olmak üzere toplamda 5 personelin 

katılımı sağlanmıştır. 

• Kasım ve Aralık aylarında 24 Aylık Sürücülü Araç Kiralama İşi için açık ihale usulü ile iki 

kez ihaleye çıkılmış ancak yapılan ihalelerde geçerli teklif bulunmamasından dolayı ihaleler 

iptal edilmiştir. 

• Aralık ayında Başkanlığımız araçlarında kullanılmak üzere 15.000 Litre Motorin ile 5.000 

Litre Kurşunsuz Benzin akaryakıt alımı ihalesi pazarlık usulü ile ihale edilmiş ve sözleşme 

imzalanmıştır. 

• Ayrıca Başkanlığımız bünyesinde yapılan tüm ihaleler için oluşturulan ihale 

komisyonlarına, mali uzman üye sıfatıyla bir personelimiz görevlendirilmiş ve yapılan 

ihalelerin mali mevzuata uygun bir biçimde yürütülmesi ve sonuçlandırılması sağlanmıştır. 

 

 2.1.2. Projeler 

➢ Hizmet Binası Onarım ve Tefrişat İşleri  

Kalkınma Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü ve Kalkınma Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan 

Mevlana Kalkınma Ajansı’nın aynı yerleşke içerisinde hizmet vermesine yönelik olarak 2015 yılı 

içerisinde satın alma işlemleri tamamlanan yeni hizmet binasında, daha sağlıklı ve uygun fiziki 

ortamda hizmet verilebilmesi amacıyla onarım ve tadilat işlemleri 26.04.2016 tarihinde açık usulde 

yapılan ihale ile yüklenici firmaya ihale edilmiş olup, 2016 yılı içerisinde başlayan proje için 
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2.180.142,00 TL hakediş ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle projenin fiziki 

gerçekleşme durumu %99 seviyesinde olup, projenin 2017 yılının ilk aylarında tamamlanması 

planlanmaktadır.  

 

➢ Taşıt Alım İşi 

KOP Bölgesindeki tarım arazilerinde ve dağlık kesimlerinde kullanılabilmesi ve Başkanlığın 

hizmet ihtiyacının giderilebilmesi amacıyla 1 adet arazi binek hizmet aracı Devlet Malzeme Ofisi 

kanalıyla satın alınmış olup, Başkanlık envanterine dâhil edilmiştir. Projenin Başkanlığa toplam 

maliyeti 174.081,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 

2.2. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 

 

2.2.1. Yürütülen Faaliyetler 

• Hazırlanan Raporlar: 

✓ KOP Eylem Planı Dönem İzleme ve Değerlendirme Raporları  

✓ KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporu 

✓ KOP BKİ Yıllık Faaliyet Raporu  

✓ KOP Son Durum Raporu 

✓ KOP Yönetici El Kitabı 

✓ İl Profil Raporları 

 

• Her üç ayda bir KOP illerinde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım 

sağlanmıştır 

• Mevlevi Köyü Projesi kapsamında toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

• Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi kapsamında toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

• KOP Bölgesi Turizm Master Planı kapsamında toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

 

2.2.2. Projeler 

 

➢ KOP Bölgesi’ndeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo-Ekonomiye Katkısı 

Projesi 

Resmi kayıtları bulunan/bulunmayan arkeolojik, taşınmaz, somut olmayan kültür varlıklarının 

saptanarak envanterinin yapılması ve bunlara ilişkin; her türlü tespit, belgeleme, araştırma, görsel 

ve yazılı dokümanın hazırlanması amacıyla KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve 

Sosyo-Ekonomiye Katkısı Projesi yürütülmektedir. Proje, 2016 yılı Yatırım Programı’nda 

5.500.000 TL proje tutarı ile yer almıştır. 

Söz konusu proje; Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Halk Kültürü bileşenlerinden oluşmaktadır.  

Bu proje ile; 

• Bölgesel ölçekte önemli arkeolojik, doğal, kentsel sit, turizm ve rekreasyon amaçlı 

kullanılan ve kullanılabilecek kaynakların bugünkü yararlanılma düzeylerinin ve yeterlilik 
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durumunun tespit edilmesi, 

• Öncelikli uygulama alanları olarak tespit edilecek yerlere yönelik uygulama önerilerinin 

geliştirilmesi, 

• Proje kapsamında çıkarılacak yayın ve veri tabanı KOP Bölgesi'nin ulusal-uluslararası 

düzeyde tanıtılması, 

• Başta turizm olmak üzere bölgenin sanat, ekonomi, yaşam kültürü, geleneksel ritüelleri ile 

birlikte halkın kültür varlıklarını koruma ve sahiplenme bilincinin arttırılması, 

• KOP Bölgesi'nde gerçekleştirilecek her türlü altyapı, dönüşüm ve tanıtım çalışması için 

yönlendirici nitelikte bir kültürel veri tabanı oluşturulması, 

• Proje kapsamında elde edilecek verilerin Türkiye Ulusal Envanter Sistemine (TUES) 

girilmesi hedeflenmektedir. 

Projenin ilk etabını oluşturan kontrolörlük ve müşavirlik işinin ihalesi 17.09.2014 tarihinde 

gerçekleştirilmiş ve sözleşmesi imzalanmıştır. Müşavir ve Kontrolör firmanın görevi, projenin 

uygulama kısmının teknik ve idari dokümanlarını hazırlamak, uygulama süresince kontrol 

teşkilatının vazifesini üstlenmektir. 20.11.2015, 27.07.2016 ve 22.09.2016 tarihlerinde projenin 

uygulama kısmı için yapılan ihaleler iptal edilmiş olup yeniden ihaleye çıkılması için hazırlıklar 

devam etmektedir. 

 

➢ KOP Bölgesi Turizm Master Planı 

KOP Bölgesi'nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, sürdürülebilir istihdamın 

sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması amacı ile 

turizm sektörü için ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu ile değerlendirilerek 

belirlenmesine yönelik olarak ilgili paydaşların katkısı ile hazırlanan KOP Bölgesi Turizm Master 

Planı tamamlanmıştır.  

“KOP Bölgesi Turizm Master Planı” projesinin ihalesi 30.12.2014 tarihinde yapılmıştır. Yüklenici 

firma ile 319.000 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup 13.02.2015 tarihinde projeye 

başlanmıştır. Proje kapsamında kesin plan kararları ortaya konularak proje çalışmaları 2016 yılı 

Haziran ayında tamamlanmıştır. 

2016-2023 yıllarını kapsayan Master Plan mekânsal olmayan plan kararları ile turizm altyapısının 

geliştirilmesine yönelik yatırımları içermektedir. Plan ile bölgede yer alan kültür turizmi, inanç 

turizmi, kış sporları turizmi, termal turizmi, doğa turizmine yönelik önemli kaynakların bir bütün 

oluşturacak şekilde değerlendirilmesi, tek bir turizm türü yerine tüm turizm türlerinin birbirini 

destekleyecek şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda turizm türü gözetmeksizin 

turizm odaklarının oluşturulması ve bu turizm odaklarında turist kalış süresinin arttırılması temel 

stratejidir. Bu strateji doğrultusunda bölgede Aksaray’da Ihlara Vadisi ve Güzelyurt, Karaman’da 

Ermenek, Konya’da Akşehir, Beyşehir, Sille ve Konya Kent Merkezi turizm odakları olarak 

belirlenmiştir. Belirlenen turizm odaklarında kalış sürelerinin artırılması için özellikle odakların 

yakınlarındaki turizm potansiyelli kaynaklara yatırım önerilmiştir. 
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➢ Zeyve Pazarı’nda Yörük ve Türkmen Kültürünün Yaşatılması Projesi 

Yörük ve Türkmen kültürünün halen yaşatıldığı nadir alanlardan birisi olan Zeyve Pazarı'nda 

(Karaman) yerel turizmin canlandırılması için yürütülen proje kapsamında doğal ve kültürel denge 

gözetilerek rekreasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede, Zeyve Rekreasyon Alanı’nda, 

Ermenek Baraj Gölü ile de etkileşim içerisinde olacak şekilde çevre düzenlemesi 

gerçekleştirilmektedir. 

Bakanlık tarafından belirlenen Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar kapsamında KOP BKİ ile Karaman Valiliği arasında yapılan protokole istinaden 2015 

yılında Karaman İl Özel İdaresi’ne 2.000.000 TL ödenek aktarımında bulunulmuştur. Bu kapsamda 

projenin 1.etap ihalesi 17.08.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup %35 fiziki, %20 nakdi 

gerçekleşme sağlanmıştır.  

2016 yılında ise projeye 3.336.000 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak, projenin ikinci etabı için yapılan 

çalışmalar sırasında, koruma amaçlı imar planında ve aplikasyon işlemlerinde sorunlar olduğu tespit 

edilmiş ve koruma amaçlı imar planı için proje değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur. Yüklenici firma 

ile yapılan görüşmeler sonucu plan tadilatı ve aplikasyon için yeni projeler çizilmiş, Tabiat 

Varlıkları Koruma Kurulu Komisyonu onayına sunulmuştur. Her iki projenin onay süreci ve İnşaat 

Ruhsatının çıkartılması için istenen evrak ve düzenlemelerden kaynaklanan gecikmeler ikinci etap 

ihalesinin 2017 yılında gerçekleşmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Bilindiği üzere, proje için 2016 yılında ayrılan 3.336.000 TL ödenek yılsonuna kadar Karaman İl 

Özel İdaresi’ne transfer edilmediği takdirde Bütçe Kanunu gereğince tenkis edilecektir. Ancak, 

projenin gecikmeli de olsa uygulanabilmesi ve 2016 yılı ödeneğinin tenkis edilmemesi için Karaman 

İl Özel İdaresi’ne transfer edilmesinin Başkanlığımızca uygun olacağı kanaati hâsıl olmuştur. Bu 

bağlamda 2016 yılı Bütçe Kanunu’nun E Cetveli’nin 22. Maddesi gereğince Bakanlık Makamının 

03.05.2016 tarihli oluru ile belirlenen “2016 Yılı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Tarafından Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul 

ve Esaslar” çerçevesinde projenin 2016 yılına ait 3.336.000 TL ödeneğinin Karaman İl Özel 

İdaresi’ne yılsonunda defaten transfer edilmiştir. Ödeneğin aktarıldığı hesaptan yapılacak tüm 

harcamalar Başkanlığımızın izni dâhilinde yapılacaktır. 

 

➢        Mevlevi Köyü Projesi 

Yaşamı ve düşünceleriyle insanları birliğe, dostluğa, barışa davet eden ve kültür tarihimizin zirve 

şahsiyetlerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi, evrensel kültürün ortak hafızasında önemli 

bir yer teşkil etmektedir. 

Mevlana Celaleddin-i Rumi’den sonra, onun inanç ve düşünce sistemi çerçevesinde kurulan 

Mevlevilik de uzun yıllar boyunca tüm dünyada insanlara yol göstermiştir. Sistemli bir şekilde 

kurularak asırlarca bozulmadan günümüze ulaşabilen Mevlevilik kültürünün, son yıllarda maddi-

manevi kazanç sağlamak isteyen çevreler tarafından özünden saptırılmaya başlandığı 

görülmektedir.  

 

 



26 

Büyüyerek devam eden bu yozlaşmanın önüne geçilmesi ve Mevlevilik kültürünün gelecek 

kuşaklara, bilimsel ve doğru bir şekilde aktarılabilmesi yönünde yürütülen çalışmalar sonucunda; 

Ayin-i Şerifler, UNESCO “İnsanlığa Bırakılan Manevi ve Şifai Başyapıtlar” listesine kabul edilmiş 

ve koruma altına alınmıştır.  

Bu gelişmeyi takiben 2007 yılı da dünyada “Mevlana’yı Anma Yılı” olarak ilan edilmiştir. Tüm bu 

girişimler, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin dünyada ortak bir değer olarak kabul görmesini tescil 

etmiş ve ülkemizin konuya ilişkin yerine getirmesi gereken sorumluluklarını da uluslararası kayıt 

altına almıştır.  

Bu bağlamda hem Mevlevilik kültürünün korunabilmesi hem de şehir turizminin geliştirilmesi 

amacı ile Mevlevilik kültürünün güncel olarak yaşanabileceği, Hz. Mevlâna ve öğretilerini en doğru 

şekilde ilgililere aktarılabileceği, Mevlana’nın yaşadığı dönemin koşul ve yapısını yansıtacak bir 

kent parçasının oluşturulabilmesine yönelik olarak ortaya konulan Mevlevi Köyü Projesi KOP 

Eylem Planında yerini almıştır.   

Kalkınma Bakanlığı tarafından KOP BKİ’ye projenin geliştirilmesi ve ekonomik olarak 

gerçekleştirilebilir ve sürdürülebilirliğinin olup olmadığının incelenmesi için bir fizibilite raporu 

hazırlatılması görevi verilmiştir.  Oluşturulacak projenin içeriği ve fizibilite raporunun sonuçlarına 

göre projeye ödenek tahsisatı yapılabilmesi mümkün olacaktır.   

Bu kapsamda KOP BKİ tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Mevlevilik kültürünün incelenip, 

tanıtılarak yaşatılabileceği yaşayan bir köy veya mahalle modeli ortaya konulması, oluşturulacak 

modelin uluslararası çapta bir eğitim, kültür ve turizm merkezi olabilmesine yönelik eğilimlerin 

çıkartılması, mevcut öğelerde dikkate alınarak gelecek öngörülerine dayalı bir modelin 

oluşturulması ve bu modelin uygulanabilirliği/sürdürülebilirliğine yönelik fizibilite çalışması 

başlatılmıştır.  

KOP Eylem Planı’nda yer alan projenin ihalesi 18.09.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 155.000 

TL bedelle 10.11.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve fizibilite çalışmalarına başlanılmıştır. 

28.09.2016 tarihinde çalışmalar tamamlanmıştır.  

Uygulama projesinin 2017 Yatırım Programı’na alınması için Kalkınma Bakanlığı’nda ilgili sektör 

uzmanları ile görüşmeler yapılmış ancak olumlu sonuç alınamamıştır. 

 

➢ Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi  

Nasreddin Hoca, farklı dönemler ve coğrafyalarda yaşayan toplumları mizah yoluyla birleştirmiş, 

Türk mizah ve bilgeliğini, dünya kültürüne taşıyan ölümsüz bir değerdir. Bu ölümsüzlük uluslararası 

kuruluşlar tarafından da kabul görmüş ve UNESCO 1996 yılını "Nasreddin Hoca Yılı" ilan etmiştir. 

Böylece, sözlü kültüre ait gelenek ve şahsiyetlerin yaşatılması, aktarılması uluslararası düzeyde de 

sahiplenilmiştir.  

Akşehir, Nasreddin Hoca imgesi ile bölgesel ölçekte kültürel birikime ve değerlere sahiptir. Kentin 

çok yönlü tanıtımını ve pazarlanmasını sağlayan geleneksel Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca 

Anma ve Mizah Günleri bir ölçüde ekonomik hareketi sağlamakta, ancak yetersiz kalmaktadır. Bu 

önemli faaliyetin yerel bir etkinlik olmaktan çıkarılıp ulusal ve uluslararası düzeye getirilmesi ile 

daha büyük ekonomik girdiler sağlanabilecektir. 
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Bu bağlamda, yılın her günü Nasreddin Hoca’nın tanıtımını sağlayabilecek ve Akşehir’de bir mizah 

kümelenmesi sağlayarak bölgenin bilinirliğini artıracak, bölgenin kültürel yönden gelişimine katkı 

sağlayacak yaşayan bir mizah köyü/sokağı oluşturulması amaçlanmaktadır. Mizah ve gülmece 

alanında yayın yapan dergi ve mecmuaların bir arada faaliyet gösterebildikleri, ulusal ve uluslararası 

mizah etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bu köyün/sokağın mizah alanında uluslararası camiada 

akla ilk gelen mekânlardan biri olması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen nedenlere istinaden KOP 

Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Akşehir ilçesinde “Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü” 

oluşturulması planlanmıştır. 

Bu kapsamda KOP BKİ tarafından Dünya Mizah Köyü/Sokağı’na ilişkin uygulanabilir ve 

sürdürülebilir bir model hazırlanmasına ilişkin fizibilite çalışmalarını başlatmıştır. KOP Eylem 

Planı’nda yer alan projenin ihalesi 18.09.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 10.11.2015 tarihinde 

sözleşmesi imzalanmış ve fizibilite çalışmalarına başlanılmıştır. Sözleşme bedeli 169.000 TL’dir.  

28.09.2016 tarihinde çalışmalar tamamlanmıştır. 

Uygulama projesinin 2017 Yatırım Programı’na alınması için Kalkınma Bakanlığı’nda ilgili sektör 

uzmanları ile görüşmeler yapılmış olup 2017 yılı için 1.072.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

 

➢ Etkileşimli Turizm Portalı ve Mobil Uygulamalar Projesi / KOP Bölgesi Tanıtım ve 

Markalaşma Projesi  

Etkileşimli Turizm Portalı ve Mobil Uygulamalar Projesi kapsamında yerel yönetimlerle iş birliği 

içinde bölgenin turizm açısından tanıtılabilmesi, mevcut tesislerin, turizm alanlarının güncel 

bilgilerinin sunulabilmesi amacıyla yazılım, donanım, içerik temini ve güncellemesi ile mobil 

uygulamalar, web uygulamaları, bilgi servislerinin oluşturulması ve yönetilmesine ilişkin faaliyetler 

gerçekleştirilecektir.  

Projenin yazılım, donanım ve bilgi temini olmak üzere üç temel aşama içermesi planlanmaktadır. 

Kurulacak sistemin yazılım ve içerik anlamında sürekliliğinin sağlanması için yerel paydaşlarla 

işbirliği öngörülmektedir. Proje kapsamında kültürel ve turistik çekiciliklerin yanında turizmle ilgili 

otel, restoran vb. bilgileri de turist odaklı olarak en güncel şekilde kullanıcıların hizmetine 

sunulacaktır.  

Proje kapsamında ilgili paydaş ziyaretleri yapılarak mevcutta gerçekleşen faaliyetler ve işbirliği 

alanlarına ilişkin görüş alışverişleri yapılmıştır. Projenin uygulanmasına yönelik teknik şartname 

hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

KOP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi ile ise bölgenin kalkınmada kullanabileceği en önemli 

enstrümanlardan biri olan turizm sektöründen yeterince faydalanabilmek amacıyla bölgenin tarihi, 

kültürel ve doğal özelliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımının sağlanarak bölge 

ekonomisinin turizmden aldığı payın artırılması amaçlanmaktadır.  

Kalkınma Bakanlığı turizm sektörü uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda 2016 Yılı Yatırım 

Programı’nda 3.100.000 TL proje bedeli ile yer alan “KOP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma 

Projesi”nin birçok faaliyetinin 3.900.000 TL proje bedeline sahip Etkileşimli Turizm Portali ve 

Mobil Uygulamalar Projesi ile örtüştüğü ortaya çıkmıştır. Bu nedenle her iki proje birleştirilerek 

2017 Yılı Yatırım Programı'nda "Tanıtım, Turizm Portali ve Mobil Uygulamalar" adı altında yer 

almıştır. 
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2.3. Beşeri Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü 

 

2.3.1. Yürütülen Faaliyetler 

 

➢ Kurum içi Eğitimler 

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı personelinin kurumsal ve kişisel gelişimine yönelik olarak 

bir dizi eğitim programı uygulamaya konulmuştur. 2016 yılında aşağıda belirtilen eğitimler 

verilmiştir.  

• Karakter Analizi 

• Marjinal İletişim Becerileri,  

• İmaj Yönetimi 

 

Ayrıca, 2017 yılında koordinatörlüklerin uzmanlıklarına göre eğitimler verilecek olup, tüm 

koordinatörlüklerin ortak ihtiyacı olarak tespit edilmiş ve programa alınmıştır.  

• "Bilişim Teknolojileri (Word)" 

• "Bilişim Teknolojileri (Excel)" 

• "Protokol Kuralları ve Sosyal Davranış Eğitimi" 

• "Motivasyon ve Başarıyı Maksimize Etme" 

• Sunum Teknikleri  

• "Bilişim Teknolojileri (Power Point)" 

• "Çatışma – Stres Yönetimi" 

• Toplantı Yönetimi "Çalışma Yaşamında Sağlık Yönetimi" 

• Takım Çalışması 

"Uygulamalı Proje Döngüsü Yönetimi" 

• "Kamuda Yönetici Koçluğu Becerileri" 

 

➢ KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) 

• KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal 

hizmet gibi alanlarda akademik ve idari işbirlikleri yapmak, üniversite-sanayi etkileşimini 

ve üniversite-şehir bütünleşmesini ileri düzeye taşımak ve ülkemizin gelecek vizyonuna ve 

kalkınma çabalarına katkı sağlamak amacıyla KOP Bölgesi’nde eğitim veren dokuz devlet 

ve iki vakıf üniversitesi ile birliğin faaliyetleri yürütülmektedir. 

• Kurulduğu günden itibaren Bölge Üniversitelerinin birlikte çalışma kültürünü geliştiren, 

ortak aktiviteler düzenlemesini sağlayan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP), 

KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’nun dördüncüsü, UNİKOP Dönem Başkanı olan 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 21-23 Ekim 2016 tarihleri 

arasında Karaman'da düzenlemiştir. 

• Sempozyum bildirilerinde eğitim ve istihdam, enerji ve doğal kaynaklar, tarım-orman ve 

kırsal kalkınma, haberleşme ve bilişim, kültür-sanat-turizm, sağlık, sanayi, spor, ulaştırma 

ve lojistik, siyaset ve sosyal bilimler gibi konulara odaklanılmıştır.  
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2.3.2. Projeler  

 

➢ KOP Bölgesi’nde Okuma Kültürünün ve Alışkanlığının Artırılarak 

Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın KOP Eylem Planı’nda belirlenen amaçlara uygun 

olarak, ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık oluşturmak için yapılan projelere mali destek 

sağlayan bir programdır. 2016 yılı yatırım programına alınan Programa 1.263.000 TL ödenek tahsis 

edilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde Başkanlıkça yürütülen projelerden 1.000.000 TL ödenek proje 

bütçesine ilave edilmiştir.  

Bu programın amacı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın, KOP Bölgesi’nde yer alan 

illerde okuma kültürünü farkındalık yaratarak sürdürülebilir hale getirmek, öğrenciler başta olmak 

üzere vatandaşlarımızın okuma yazma alışkanlıklarını geliştirmektir. 

Program kapsamında; kırsal dağlık alanlardan gelen, ilköğretim öğrencilerini hedef grup olarak 

belirleyen, engellilere yönelik olarak hazırlanan, proje sonu çıktıları birden fazla olan ve yenilikçi 

proje başvuruları öncelikli kabul edilmiştir. 

Projenin yatırım programına alındığı tarihlerde Konya Ovası Projesi kapsamında Aksaray, 

Karaman, Konya ve Niğde illeri yer almakta olup tahsis edilen ödenek 4 ile göre planlanmıştır. 

Ancak, 2016 yılı içerisinde Bakanlar Kurulu’nun 8870 sayılı kararı ile KOP Bölgesi’ne eklenen 

Nevşehir ve Yozgat illeri ile birlikte proje toplamda 6 ilde yürütülmeye başlanmıştır.  

KOP Bölgesinde yer alan 6 ilde paydaş kurumlarla görüşülmüştür. Proje ve başvuru sürecinin 

tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılmış ve projenin basında yer alması sağlanmıştır. 

Projenin web sitesi tamamlanmış ve proje başvuruları uygun hale getirilerek başvuru hazırlıkları 

tamamlanmıştır. 05.08.2016 – 30.09.2016 tarihleri arasında proje çağrı programı gerçekleştirilmiş 

olup başvurular internet üzerinden alınmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve 

Başkanlığımız temsilcilerinden oluşan 15 kişilik “Teknik ve Mali Değerlendirme Kurulu” 

oluşturulmuştur. Değerlendirme süreci “KOP Okuyor Projesi Başvuru Rehberi”nin “2.3 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi” başlığı altındaki hükümlere ve program önceliklerine 

göre gerçekleştirilmiştir. 

Projeler, çapraz gruplarca internet ortamında değerlendirilmiş ve her proje en az 3 değerlendirici 

tarafından değerlendirilerek ortalamaları ilgili projenin nihai puanını oluşturmuştur. Bu projeler 

arasından aynı il merkezinden en fazla dört, aynı ilçe merkezinden en fazla iki ve aynı kurumdan en 

fazla bir proje en yüksek puan alandan başlayarak seçilmiş ve başarılı bulunan 75 asıl 35 yedek 

proje belirlenmiştir. 17.11.2016 tarihinde değerlendirmelerin tamamlanması ile sonuç toplantısı 

gerçekleştirilmiş ve değerlendirme kurulu kararları tutanak altına alınmıştır. 

Değerlendirmeye tabi tutulan 683 projenin toplam bütçesi 20.709.383 TL, talep edilen toplam 

destek tutarı ise 19.687.202 TL olarak gerçekleşmiştir.  

Bu süreçte daha fazla proje destekleyebilmek adına bazı projeler için revize istenmiştir. Projeler 

revize edilirken gereksiz maliyetler çıkarılmış, yüksek maliyetler azaltılmış ve bazı projelerin ortak 
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yürütülmesi sağlanmıştır. Revize ile elde edilen 148.348 TL kaynak en yüksek puan alan sıradaki 

diğer projelerin desteklenmesinde kullanılmıştır. Hibe desteği almaya hak kazanan 75 proje için 

talep edilen toplam ödenek 2.411.347 TL’dir. Projeler için sağlanacak eş finansmanla birlikte 75 

proje için toplam bütçe 2.833.319TL’dir. 

Bu bağlamda Aksaray ilinden 7, Karaman ilinden 9, Konya ilinden 31, Nevşehir ilinden 3, Niğde 

ilinden 12, Yozgat ilinden 13 olmak üzere toplamda 75 projeye mali destek sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 3 KOP Okuyor Projeleri Haritası 
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Tablo 8 KOP Okuyor Projeleri 

İL İlçe Kurum Proje Proje Bütçesi 

(TL) 

KOP 

Katkısı (TL) 

Yozgat Merkez Bozok Üniversitesi Okudukça Okur Yazdıkça 

Yazar 

33.130 33.130 

Yozgat Merkez Yozgat Valiliği Yozgat Okuyor 50.000 50.000 

Niğde Merkez Kiledere Şehit Emrah 

Eryılmaz İlkokulu 

7 Den 70 E Engelsiz Gezici 

Kütüphane 

54.500 40.500 

Niğde Merkez Konaklı Ortaokulu Otobüs Kütüphane 35.000 17.000 

Aksaray Ortaköy Kümbet Ortaokulu Anne Baba, Haydi Okula! 8.550 8.550 

Niğde Merkez Selçuk İlkokulu Okusun Canlar, Yeşersin 

Fidanlar 

37.200 27.200 

Yozgat Boğazlıyan Boğazlıyan 

Kaymakamlığı 

Boğazlıyan Geleceğini 

Okuyor 

49.664 49.664 

Karaman Merkez Karaman Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

Türkçenin Başkenti Okuyor 50.000 50.000 

Konya Akşehir Aksehir Ortaköy 

Cumhuriyet Ortaokulu 

Müdürlüğü 

Çocuk Sesli Kitaplar 15.031 11.859 

Niğde Merkez Fertek Özel Eğitim 

Mesleki Eğitim 

Merkezi(Okulu) 

Masalcı Çocuklar Engelleri 

Aşıyor 

11.800 11.800 

Konya Karatay Konya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Ekip42 Kop'la Güçleniyor 257.000 50.000 

Konya Akşehir Akşehir İsmet İnönü 

Mesleki Ve Teknik 

Anadolu Lisesi 

Kitabımı İzliyorum 17.000 15.000 

Aksaray Ağaçören İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Kop İle Ağaçören Okuyor 50.000 34.000 

Niğde Altunhisar T.C.Altunhisar 

Kaymakamlığı 

Altunhisar'da Kitap Okuma 

Seferberliği 

47.320 23.320 

Yozgat Merkez Yozgat İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Türkiye'yi Okuyorum 

Gözlerim Kapalı 

22.110 22.110 

Niğde Bor Fahri Kirt Ortaokulu Kitabınız Var 12.000 12.000 

Karaman Ayrancı Ayrancı Kaymakamlığı 

Köylere Hizmet 

Götürme Birliği 

Kumbaram, Kitap Olsun 34.600 30.000 

Konya Karapınar Cumhuriyet Ortaokulu Her Zaman Her Yerde Oku! 52.303 49.903 

Konya Karapınar Amil Önal İlkokulu Oku,Değerini Bil! 19.140 13.398 

Nevşehir Merkez Nevşehir Belediyesi Kitaplar Konuşuyor Nevşehir 

Okuyor 

49.540 49.540 

Aksaray Güzelyurt İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü 

Başucumdaki Dost Kitap 58.850 38.000 

Niğde Bor Çukurkuyu Şehit Ömer 

Halisdemir Ortaokulu 

Bor Şehitlerini Okullarda 

Yaşatıyor 

45.000 50.000 

Yozgat Şefaatli Şefaatli Belediyesi Şefaatli Okuyor Projesi 49.246 49.246 

Karaman Merkez Karaman İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Okuyorum E-Kaydediyorum 48.500 48.500 

Aksaray Merkez Aksaray İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Her Yerde Okuyoruz 26.650 26.650 

Konya Ilgın Çiğil Kazım Karabekir 

İlkokulu 

Okuyorum Oynuyorum 30.950 30.950 

Konya Kulu Kulu Belediyesi Her Kitap Yeni Bir Dünya 75.980 49.000 

Konya Doğanhisar Şehit Uzman Jandarma 

Çavuş İzzet Soluk 

İlkokulu 

Ağaçlar Kitapla Büyüyor 42.000 37.300 
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Niğde Çiftlik Ovalıbağ Hasan 

Süleyman Filibeli 

İlkokulu 

Öğretmenim, Annem Ve Ben 

Okuyoruz 

6.185 6.185 

Konya Altınekin Dedeler İlkokulu Okul İçinde Kütüphane 

Değil, Kütüphane İçinde 

Okul 

25.350 19.950 

Niğde Çamardı Burç Ortaokulu Veli Öğrenci El Ele Okuyor 7.000 7.000 

Konya Hüyük İmrenler Ortaokulu Çocuğunla Oku, Geleceğini 

Doku 

31.391 31.391 

Nevşehir Merkez Nevşehir İbn-İ Sina 

Mes. Ve Tek. Anadolu 

Lisesi 

Pansiyonlar Okuyor-Kop. 24.264 18.864 

Yozgat Çayıralan Mehmet Akif Ersoy 

İlkokulu 

Benim Kitaplığım 25.959 24.099 

Karaman Kazımkarabekir Kazımkarabekir Çok 

Programlı Anadolu 

Lisesi 

Daha Gelişmiş Bir 

Kazımkarabekir İçin; 

Okuyalım 

50.000 49.500 

Konya Ilgın Ilgın Ticaret Borsası Fen 

Lisesi 

Okuyorum & Kazanıyorum 28.677 28.677 

Niğde Çiftlik Çiftlik Çok Programlı 

Anadolu Lisesi 

Engelleri Okuyarak 

Aşıyorum 

49.848 27.848 

Karaman Merkez Siyahser Ortaokulu Oku Ki Geliş, Anla Ki Değiş 11.605 11.605 

Konya Emirgazi Şehit Celal Koçak 

İlkokulu 

Hayatı Anlamlı Yaşamak 

İçin Oku! 

6.760 6.760 

Konya Yunak Yunak İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Kitabını Yaşat 60.400 49.300 

Konya Selçuklu Konya Halk Sağlığı 

Müdürlüğü 

Sağlık Güneşinden Mesaj 

Var Projesi 

104.555 49.555 

Konya Halkapınar Halkapınar İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

Halkapınar Kitap Kurtları 

Kulübü 

75.226 46.226 

Konya Hüyük Selki Nilüfer Aydoğdu 

Ortaokulu 

Okumak Hatayı Anlamaktır 24.775 22.300 

Karaman Ermenek Ermenek İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

Taşelinden Zirveler 44.000 45.000 

Yozgat Çekerek Çekerek İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

Hepimiz Ayaklı 

Kütüphaneyiz 

46.600 42.600 

Konya Karatay Şekibe Aksoy İlkokulu Oku Dünyan Aydınlansın 9.940 9.940 

Yozgat Sarıkaya Yukarısarıkaya 

Ortaokulu 

Öğrenci- Veli Okuyor 48.000 48.000 

Konya Beyşehir Cumhuriyet Anaokulu Benim İçin Okur Musun? 16.500 16.000 

Konya Beyşehir Yenidoğan Ortaokulu Hem Okuyoruz Hem 

Kazanıyoruz 

10.960 10.960 

Nevşehir Merkez H.Rasim Uzer Özel 

Eğitim Mesleki Eğitim 

Merkezi 

Cafe Kitap 8.750 15.789 

Konya Halkapınar Çakıllar İlkokulu ''En İyi Ben Okuyorum'' 

Okuma Projesi 

11.000 9.000 

Niğde Çamardı Bademdere Şehit Nuri 

Dayan Orta Okulu 

Okuma Bilinci Herkes 

Birinci 

9.150 9.150 

Niğde Ulukışla Mustafa Küçükavşar 

Yatılı Bölge Ortaokulu 

Velilerimizle Okuyoruz 50.000 38.450 

Konya Bozkır Hacılar İlk-Ortaokulu 

Müdürlüğü 

Elimdeki Dünya 11.600 11.600 

Aksaray Merkez Aksaray İl Kültür Ve 

Turizm Müdürlüğü 

Gönül Köprüsü 49.120 43.120 

Yozgat Şefaatli Şehit İsmail Dursun 

Anadolu Lisesi 

Şidal Okuyor 19.425 19.000 
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Karaman Merkez Temizel Ünlü Mesleki 

Ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

Ne İstersem Onu Okuyorum 50.650 48.650 

Aksaray Merkez Altınkaya Ortaokulu Geleceğimi İnşa Ediyorum 47.900 43.000 

Karaman Ermenek Güneyyurt Ortaokulu Zengin Kütüphanede Zengin 

Beyinler 

48.600 45.600 

Konya Altınekin Akıncılar İmam Hatip 

Ortaokulu 

Buluyorum, Okuyorum 6.000 6.000 

Konya Seydişehir Halise Güney Ortaokulu Kitap Oku Geleceğini Doku 13.570 13.570 

Konya Karatay Yarma Ortaokulu Kitapla Aile Ol! 10.380 10.380 

Yozgat Sorgun Sorgun Anadolu Lisesi Senin Kitabın Hangisi 45.400 45.400 

Konya Doğanhisar Halk Eğitim Merkezi Ve 

Akşam Sanat Okulu 

7'den 70'e Okuyoruz 53.900 45.500 

Yozgat Yerköy Nurdoğdu Ortaokulu Ödünç Kitap Projesi 50.000 32.500 

Konya Kulu Kulu İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Kitap Ortak Paydamız 

Projesi- (KOP-P) 

44.890 44.890 

Konya Tuzlukçu Mimar Sinan İlkokulu Kitap Kantini 41.500 40.000 

Konya Kadınhanı Kadınhanı İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

Kadınhanı Okuyor Projesi 

(KOP) 

40.825 40.825 

Yozgat Yenifakılı Yenifakılı İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

"Okuyorum-Anlıyorum-

Anlatıyorum" Projesi 

47.100 31.000 

Konya Taşkent Taşkent İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

Farkınız Okumak Olsun 38.560 38.560 

Konya Bozkır Vali Kemal Katıtaş 

İlkokulu 

Ailemle Okuyorum 22.500 22.500 

Karaman Ayrancı Ayrancı Çok Programlı 

Anadolu Lisesi 

Kırsaldaki Kütüphanede 

Neden Olmasın? 

30.000 30.000 

Konya Sarayönü Sarayönü Necip Fazıl 

Kısakürek Mesleki Ve 

Teknik Anadolu Lisesi 

Oku ki Hakk'ı Bulasın 18.440 18.440 

Yozgat Çandır Müftülük İnsanlığa İlk Çağrı “Oku”! 

Emri Gereği Çandır’da Her 

Birey Okuyor 

50.000 38.695 

Niğde Merkez Dündarlı 100.Yıl 

Ortaokulu 

Dündarlı Okuyor Çocuk 

Gelinler Bitiyor 

18.000 18.000 

     
2.260.000  

 

➢ KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi 

KOP Bölgesi tarihin ilk zamanlarından itibaren çok çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan bir 

bölgedir. Bölge bu zengin kültürel yolculuğunda Anadolu’da bilim ve hoşgörü ortamını yaratmış 

olan kültür tarihimizin zirve şahsiyetlerine bünyesinde barındırmıştır. Ancak, bu şahsiyetlerin 

toplumsal ve kültürel özellikleri günümüze kadar aktarılamamış, hayat felsefeleri net olarak 

anlaşılamamıştır.  Oysa yapıcı ve uzlaştırıcı özellikleri ile toplumu bir arada tutabilecek değerlere 

sahip olan bölge, bir “Gönül Havzası” niteliğindedir. 

KOP Bölgesinin sosyal ve kültürel gelişmesini sağlayacak ana faktörlerden biri de geçmişte “Gönül 

Havzası” olarak var olan kültürel ortamın canlandırılıp bölgeye tekrar kazandırılmasıdır.  

Hoşgörü ve paylaşım temelli bu yapının çeşitli faaliyetlerle günümüz kuşağına aktarılarak, bölgenin 

bütünleştirici dinamizmine tekrar kavuşması projenin temel amacıdır. 

Proje kapsamında uygulanacak ana faaliyetlerden biri de Bölge’de yaşamış olan önemli 

şahsiyetlerin eserlerini, hayat öğretilerini, fikir ve düşüncelerini yeni yetişen nesillere tanıtmak 
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amacıyla çizgi film serileri hazırlamaktır. Bu çerçevede, 12 yaş altı çocuklardan itibaren tanıtılmaya 

başlanması amacıyla bir çizgi film serisi hazırlanması planlanmıştır.  

Ulusal planlamalarla hedeflenen eylemlere hizmet edecek bu çizgi film serisinin kültürel 

değerlerimizin tanıtımı ile birlikte bu değerlerin bölgesel, ulusal hatta küresel ölçekte istifadeye 

sunulması hedeflenmiştir. 

Ülkemizde çocuk yayıncılığı alanında sorumluluk bilinci ile önemli projelere imza atmakta olan 

TRT Genel Müdürlüğü ve TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü’nün projenin tasarım, prodüksiyon, 

animasyon ve yayın süreçlerinde projeye önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmekte olup, 

uygulama sürecine ilişkin olası iş birliğinin koşulları değerlendirilerek çeşitli yazışma ve görüşmeler 

yapılmıştır. 

2016 yılı yatırım programında 1.100.000 TL ödenek ile sermaye gideri olarak yer alan "KOP 

Bölgesi Gönül Havzası Projesi"nin ödeneğinin "Sermaye Transferi" tertibine aktarılabilmesi ve 

defaten TRT Genel Müdürlüğü'ne aktarılabilmesi için Kalkınma Bakanlığından izin talep edilmiştir. 

Kalkınma Bakanlığı ödeneğin sermaye transferi tertibine aktarılarak kullanılmasını olumlu mütalaa 

etmiştir. Proje 2017 yılı yatırım programında yer almıştır. 

 

➢ KOP Bölgesi Sosyal Yapı Analizi 

KOP Bölgesi’nin il bazında mevcut durumunu ortaya koymak, Bölge’nin toplumsal ve kültürel 

yapısını yakından incelemek, yaşlılık, yoksulluk, göç ve kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan 

sosyal sorunlarını saptamak, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayatta 

yaşadıkları sorunları ortaya koymak için KOP Bölgesi Sosyal Eylem Planı’nı oluşturmak bu 

projenin temel amacıdır. 

 

Bu proje ile Bölge’nin nüfus yapısı, göç oranı ve göçün nedenleri, eğitim durumu, nüfusun istihdam 

edilebilirliği ve işgücü potansiyeli, özel politika gerektiren grupların toplum içindeki konumu gibi 

bölge insanının mevcut sosyal, ekonomik, toplumsal durumu ve yaşadıkları problemler tespit 

edilecektir.  

 

Bölge’deki madde bağımlılarının ve pazarlamacılarının, suça sürüklenmiş ya da suça yönelimli 

kesimin araştırılması yapılarak çıkan sonuç doğrultusunda Bölge’ye yönelik proje çalışmaları 

yapılacaktır. Bu sayede KOP illerinde sosyal kırılganlıklara sebep olan toplumsal problemleri 

görmemiz için geniş bir pencere açılmış olacaktır. Yapılan bu ön araştırma sayesinde Bölge’de 

hayata geçirilecek olan çalışmalara ve yatırımlara ışık tutularak yerinde ve kalıcı çözümler 

üretilmesi sağlanmış olacaktır. 

 

Projenin hazırlık aşamasında Mevlana Kalkınma Ajansı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, 

Bölge Üniversiteleri ve Bölge’deki Kaymakamlıklar ile görüşülmüş olup araştırılacak konu 

başlıkları bu doğrultuda Bölge’nin ihtiyaçlarına göre belirlenmiştir. 

 

Sosyal Yapı Analizi teknik şartnamesi, yapılan araştırmalar ve görüşmeler doğrultusunda KOP 

Bölgesi’nde yer alan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri için hazırlanmıştır. Fakat 2016 

yılında Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerinin de KOP Bölgesi’ne eklenmesi ile bütçenin 

artması halinde projenin 8 ilde eş zamanlı olarak uygulanabileceği düşünülmüş ve teknik şartname 

8 ile göre düzenlenmiştir. 
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Projenin teknik şartnamesi hazırlanmış olup 2017 yılı içerisinde ihale edilecektir.  

 

➢ Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) 

Toplumun içinde bulunduğu yoksulluk ve göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek ve 

ortaya çıkan adaptasyon sorunlarını ortadan kaldırmak, özel politika gerektiren kesimlerin 

ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlayarak toplumsal bütünleşmeyi 

güçlendirmek ve kalkınma sürecini hızlandırmak amacı ile istihdam ve mesleki gelişim, sosyal 

içerme, kültür sanat ve spor alanlarındaki projeleri desteklenmesi programın temel amacıdır. 

Program, KOP Bölgesi illerinden olan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir’de 

yürütülecektir. Programın kapsadığı alan, Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü SODES programının 

uygulanmadığı iller olarak belirlenmiştir. 

Mesleki gelişim başlığındaki projelerin, KOP Bölgesi’ndeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli 

işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi, becerilerin geliştirilmesi ve kendi işini kurabileceklere 

destek olunmasına yönelik hazırlanması amaçlanmaktadır. 

Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projelerin, KOP illerinde yoksulluğun azaltılması, sosyal 

yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması; 

yaşlı, engelli, kadın ve çocuk gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının 

yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin 

sağlanması amaçlarını gütmesi beklenmektedir. 

 

Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projelerden ise KOP illerinde toplumun ihtiyaç 

duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle madde bağımlısı ya da 

suça bulaşmış çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve topluma yararlı 

alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunmasına yönelik hedeflerinin olması beklenmektedir. 

KOPSOGEP’in hazırlık aşamasında Bölge’nin sosyal alandaki eksikliklerini yakından incelemek, 

yereldeki sorunları ilk ağızdan dinlemek ve yerinde tespit etmek amacı ile Karaman ve Konya ilinde 

yer alan 13 ilçe kaymakamı ile görüşülmüştür. Ayrıca ülkemizde sosyal projelere verilen mali 

desteklerin en önemlilerinden biri olan SODES’in işleyişini yakinen görebilmek, örneklerini 

inceleyebilmek, idari yapısı hakkında fikir sahibi olabilmek adına Şanlıurfa, Gaziantep ve Aksaray 

illerindeki başarılı SODES projeleri ziyaret edilmiştir. 

2016 yılı yatırım programında proje için 2.000 TL iz ödenek ayrılmış olup 2017 yılı yatırım 

programında 5.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. KOPSOGEP’e ait usul esas, başvuru formu ve 

başvuru rehberi hazır bulunmakta olup 2017 yılı içinde 5 milyon TL ile destek programına çıkılması 

planlanmaktadır. 

 

2.4. Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü 

 

2.4.1. Yürütülen Faaliyetler 

• Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve 
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Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizlerinin Yapılması Etüt Projesi 

kapsamında Afyon, Mersin, Manisa ve Isparta illerine elma, kiraz, çilek ve üzüm 

meyvelerinin üretim ve hasat alanlarını; işleme, paketleme ve pazarlama koşullarını 

incelemek üzere teknik gezi düzenlenmiştir. 

• Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve 

Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizlerin Yapılması Etüt Projesi 

kapsamında olan 36 ilçede İstişare Toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

• Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı ile Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde 

illerinde desteklenecek projeler belirlenmiştir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri 

ile belirlenen 12 projenin protokolleri imzalanmıştır. 

• Hadim Gaziler Mahallesi Kırsal Kalkınma Kooperatifi yöneticileri ile “Şırahane, Doğal 

Kurutma ve Salamura Tesisi Projesi” ile ilgili toplantı gerçekleştirilmiştir. 

• 10-11 Ekim 2016 tarihlerinde Konya ilinde tüm sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları 

ile çiftçilere yönelik geniş katılımlı olarak "Yaşamak İçin Arı" konulu konferans 

gerçekleştirilmiştir. 

• 13 Aralık 2016 tarihinde Konya ilinde “Embriyo Transferi” konusunda toplantı yapılmıştır. 

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında; 

• 28 Temmuz 2016 tarihinde Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, 

• 29-30 Ağustos 2016 tarihlerinde elma üretimi konusunda Isparta ilinde, 

• 18-19 Ekim 2016 tarihlerinde Yozgat ilinde yapılabilecek faaliyetleri belirlemek amacıyla 

ilgili kurumlarla görüşülmüş ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

 

2.4.2. Projeler 

 

➢ KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 

Son zamanlarda gerçekleştirilen altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, modern 

altyapılar ve teknolojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilmesi, bölgeye has sorunlar odağında 

tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri 

olmak üzere kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak ve yeni nesillere 

çiftçilik mesleğinin benimsetilmesi amacıyla; KOP Eylem Planı kapsamında, 2015-2018 

döneminde kamu kurumları ve STK’larla işbirliği içerisinde "KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım 

Projesi" (KOP TEYAP) gerçekleştirilmektedir.  

 

KOP TEYAP kapsamında KOP Bölgesi’nde kamu ve özel sektörde çalışan tarım yayımcılarına 

(Ziraat Mühendisi/Veteriner Hekim/Tekniker ve Teknisyen) yönelik teknik personel eğitimleri 

verilmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında; 

• 8 Mart 2016 tarihinde Konya ilinde “Ayçiçeği Yetiştiriciliği Eğitimi", 

• 14-17 Mart 2016 tarihlerinde 2 grup ve 21-24 Mart 2016 tarihlerinde 2 grup olmak 

üzere toplam 4 grupta Konya ilinde “Sulama Programı Hazırlama Eğitimi”,  
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• 29 Mart 2016 tarihinde Konya ilinde “Çerezlik Kabak Yetiştiriciliği Eğitimi”  

• 31 Mart 2016 tarihinde Konya ilinde “Pedigri (Soy Kütüğü) Okuma Eğitimi”, 

• 5-8 Nisan 2016 tarihlerinde Isparta ilinde Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünde “Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği Eğitimi",  

• 14 Nisan 2016 tarihinde Konya ilinde “Şeker Pancarı Yetiştiriciliği Eğitimi”, 

• 16-18 Mayıs 2016 tarihlerinde 1 grup ve 1-3 Haziran 2016 tarihlerinde 1 grup olmak 

üzere toplam 2 grupta Konya ilinde “Gübreleme Eğitimi”,  

• 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde 1 grup ve 25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde 1 grup olmak 

üzere toplam 2 grupta Konya ili Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde “Çilek Yetiştiriciliği 

Eğitimi”,  

• 29 Ağustos-2 Eylül 2016 tarihlerinde Isparta ilinde “Fidancılık Eğitimi”, 

• 14-18 Kasım 2016 tarihlerinde Niğde ve Yozgat illerinde “Meyve Bahçesi Kurulumu 

ve İdaresi Eğitimi”, 

• 13 Aralık 2016 tarihinde Konya ilinde “Embriyo Transferi” konusunda toplantı, 

• 14-16 Aralık 2016 tarihlerinde Konya ilinde Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Müdürlüğünde “Arı Hastalıkları ve Teşhisi”eğitimleri verilmiştir. 

 

Yine KOP TEYAP kapsamında 2016 yılında çiftçilere yönelik olarak; 

• 23 Şubat 2016 tarihinde Karaman ilinde “Büyükbaş Hayvanlarda Buzağı 

Yetiştiriciliği ve Koruyucu Hekimlik Eğitimi”, 

• 24 Şubat 2016 tarihinde Karaman ilinde “Islah Çalışmalarının Hayvancılıktaki Önemi 

Eğitimi”, 

• 21 Nisan 2016 tarihinde Aksaray ilinde “Islah Çalışmalarının Hayvancılıktaki Önemi 

Eğitimi”, 

• 25 Nisan 2016 tarihinde Konya ili Beyşehir ilçesinde “Islah Çalışmalarının 

Hayvancılıktaki Önemi Eğitimi”, 

• 27 Nisan 2016 tarihinde Konya ili Taşkent ilçesinde “Islah Çalışmalarının 

Hayvancılıktaki Önemi Eğitimi”, 

• 27 Nisan 2016 tarihinde Konya ili Taşkent ilçesinde kadınlara yönelik “Sebze ve 

Meyve Kurutma, Hijyen, Süt Sağım ve İşlenmesi Eğitimi”, 

• Eylül-Ekim 2016 tarihlerinde toplam 6 adet olmak üzere Karaman ilinde elma 

hasatında çalışan işçilere ve çavuşlara yönelik “Elma Hasatı Eğitimi”, 

• 8-9 Kasım 2016 tarihlerinde Karaman ilinde “Arı Yetiştiriciliğinde Kışlama Eğitimi”, 

      Aralık 2016- Mart 2017 tarihlerinde Karaman ilinde 7 grup olarak gerçekleştirilecek 

olan elma üreticilerine yönelik “Örgütlenme ve Kooperatifçilik Eğitimi”nden 2’si 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Arıların öneminin kamuoyu nezdinde bir kez daha yenilenmesi için tarım başta olmak üzere tüm 

sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları ile çiftçilere yönelik olarak, 10-11 Ekim 2016 

tarihlerinde Konya ilinde "Yaşamak İçin Arı" konulu konferans gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 

teknik personel/çiftçi eğitimleri ve diğer faaliyetler kapsamında sermaye gideri olarak toplam 

285.654,64 TL kaynak harcanmıştır. 

Ayrıca, çiftçilerin beşeri kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, kamu kurum ve 
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kuruluşları tarafından STK ortaklığı ile çiftçilere yönelik yapılacak eğitim ve yayım projeleri için 

2016 yılında da "KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı’na çıkılmıştır. Program 

kapsamında; bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına, kırsal 

dezavantajlı alanlardaki tarımın verimliliğinin artırılmasına, hayvansal üretimde verimliliğin ve 

kalitenin arttırılmasına yönelik konular önceliğinde eğitim ve yayım projeleri kabul edilmiştir. 

Teklif çağrısı başvuru döneminde Bölgedeki kurum ve kuruluşları tarafından 54 proje başvurusu 

sunulmuştur. Değerlendirmeler sonucu hibe almaya hak kazanan 33 proje ve Başkanlığımız 

tarafından doğrudan tespit edilen 1 proje ile birlikte toplam 34 proje için 2.262.000,00 TL ödenek 

tahsis edilmiştir. 

 

Tablo 9 2016 Yılı KOP TEYAP Mali Destek Programı Kapsamında Destek Almaya Hak Kazanan Projeler (TL) 

S.No Uygulayıcı Kuruluş Proje Adı Ödeneği 

1 Karapınar İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi 219.939,00 

2 Ereğli İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Ereğli'de Hububat Anızına Doğrudan Ekimi Yaygınlaştırma 

Eğitim Projesi 

45.359,00 

3 Aksaray İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Bitki Su İhtiyacına Göre Sulama ve Fertigasyon Eğitimi 21.745,00 

4 Ağaçören İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Toprak İşlemesiz Tarım Projesi 41.307,00 

5 Derbent İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Taze Fasulye Yetiştiriciliğinde Suyun Etkin Kullanımı 35.956,00 

6 Gülağaç İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Toprağın Gıdası Yeşil Gübre 24.884,00 

7 Yozgat İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Korunası Yaşam: Toprak 52.905,00 

8 Çumra İlçe Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

İlçemizde Bitki Su İhtiyacına Göre Sulama ve Fertigasyonun 

Yaygınlaştırılması Projesi 

81.907,00 

9 Karatay İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Toprak ve Gübre Yönetiminin Sağlanarak Toprakta Organik 

Madde Miktarının Artırılması 

94.788,00 

10 Halkapınar İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Suyun Etkin Kullanımı (Basınçlı Sulama Sistemleri Eğitim 

Projesi) 

52.747,00 

11 Tuzlukçu İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Tuzlukçu Tarımında Sulamanın Yeri ve Önemi 75.806,00 

12 Güneysınır İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Güneysınırda Modern Sulama Teknikleri ve Fertigasyon 

Uygulamalı Eğitimi 

44.803,00 

13 Ortaköy İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Ortaköy İlçesinde Doğrudan Ekim Yöntemlerine Geçiş Projesi 59.178,00 

14 Bor İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Göçe Karşı Bafra Koyunu Yetiştiriciliği Projesi 88.297,00 

15 Hüyük İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Hüyük'te Lavanta Yetiştiriciliği ve Lavanta Balı Üretimi Projesi 57.822,00 

16 Konya İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Çiftçinin Yeni Umudu, Japon Armudu 94.596,00 

17 Kulu İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Küçük Ölçekli Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Ahır 

Rehabilitasyonu ve Gübre Yönetimi 

110.438,00 

18 Hadim İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Refahımız Bağlarımızla Yükseliyor 74.285,00 

19 Meram İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Güneşin Işığı-Kadının Emeği 42.157,00 

20 Akşehir İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Akşehir İlçesinde Organik Örtü Altı Tarım Projesinin 

Yaygınlaştırılması 

83.716,00 

21 Halkapınar İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Özgür Tavuklarla Doğal Yaşam 69.679,00 

22 Kadınhanı İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Süt Kalitesi ve Verimini Yükseltme Eğitimi Projesi 31.108,00 
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23 Bozkır İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Bozkır Balı 39.258,00 

24 Nevşehir İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Çilek Yetiştiriciliği Projesi 53.479,00 

25 Derebucak İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Örtü Altı Çilek Yetiştiriciliği ve İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi 85.774,00 

26 Selçuklu İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Selçuklu İlçesinde Usta Budamacı Yetiştirilmesi 28.936,00 

27 Hüyük İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Hüyük'te Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği Projesi 67.412,00 

28 Ereğli İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Ereğli'de Modern Süt Hayvanı Yetiştiriciliğinde Verimlilik, 

İnovasyon ve Hijyen Eğitim Projesi 

25.320,00 

29 Karaman İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Kırsal Alanlarda Alternatif Gelir Kaynaklarının Geliştirilmesi 

(Hep Aynı değil Farklı Ürün) 

95.046,00 

30 Ilgın İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Çiğil Çilekle Can Buluyor 79.033,00 

31 Konya İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Konya Hayvancılığında Rasyonelleşme 74.403,00 

32 Ilgın İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Gökçeyurtta Kiraz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi 38.349,00 

33 Niğde İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Temiz Süt, Temiz Gelecek 21.968,00 

34 Derebucak İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

Ürün Dağıtım Kanallarının Yönetimi Projesi* 149.600,00 

Asıl Projeler Toplamı 2.262.000,00 

Diğer taraftan “2015 Yılı Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı” kapsamında hibe 

almaya hak kazanan 14 proje için proje sahibi kurum ve kuruluşlara 794.506 TL ödenek aktarılmış 

ancak projelerin faaliyetleri 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. Bahse konu projeler kapsamında, 

2016 yılında aşağıdaki tablolarda belirtilen faaliyetler yürütülmüştür. 

 

Tablo 10 Koruyucu Tarım Teknikleri Kapsamında Yürütülen Projelerin 2016 Yılındaki Faliyetleri 
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Alanı (da) 
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Sayısı (Adet) 
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40 86 100 113 30 132 169 169 57 896 



40 

 

Tablo 11  Yeşil Gübreleme Kapsamında Yürütülen Projelerin 2016 Yılındaki Faaliyetleri 

  

Tablo 12 Sulama Programı ve Fertigasyon Kapsamında Yürütülen Projelerin 2016 Yılındaki Faaliyetleri 

KURUM 

Toprak, Su ve 

Çölleşme İle 

Mücadele 

Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Karaman İl 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Bozkır İlçe 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Kadınhanı 

İlçe Gıda 

Tarım ve 

Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Çamardı İlçe 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık 

Müdürlüğü T
O

P
L

A
M

 Demonstrasyon 

Konusu  
Sulama Sulama Sulama Sulama Sulama ve 

Fertigasyon 

Demonstrasyon 

Yapılan Bitki 

türü 

Mısır, Ayçiçeği - - Mısır, 

Patates 

Çilek 

Demonstrasyon 

Alanı (da) 

110 - - 20 16 146 

Demastrasyon 

Sayısı  (Adet) 

2 - - 2 5 9 

Uygulamalı 

Eğitim Alan 

Çiftçi Sayısı 

50 - - 152 80 282 

Teorik Eğitim 

Alan Çiftçi 

Sayısı  

217 514 60 152 23 966 

 

KOP TEYAP kapsamında üniversitelerdeki eğitim altyapısının güçlendirilmesi, ilgili fakültelerde 

tarıma yönelik teknik personel, gelecekte bu meslek grubunda yer alacak öğrenciler ve çiftçilere 

yönelik eğitimlerde kullanılacak eğitim tesislerinin kurulması amacıyla; Selçuk Üniversitesi 

tarafından yürütülecek olan “Selçuk Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Uygulamalı 

Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”ne 4.800.000 TL ve Ömer Halisdemir Üniversitesi 

tarafından yürütülecek olan “Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve 

Teknolojileri Fakültesinin Uygulamalı Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi”ne 700.000 TL 

olmak üzere toplam 5.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.  

 

 

UYGULAYICI KURULUŞ Konya İl Gıda 

Tarım ve 

Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Meram İlçe 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Akören İlçe 

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık 

Müdürlüğü 

T
O

P
L

A
M

 

Demonstrasyon Konusu Yeşil 

Gübreleme 

Yeşil 

Gübreleme 

Yeşil 

Gübreleme 

Demonstrasyon Yapılan Bitki türü Yem Bitkisi Yem Bitkisi 

(Adi Fiğ, Macar 

Fiği) 

Yem Bitkisi 

(Macar Fiği) 

Demonstrasyon Alanı (da) 105 10 100 215 

Demastrasyon Sayısı (Adet) 3 10 20 33 

Uygulamalı Eğitim Alan Çiftçi Sayısı 60 30 20 110 

Teorik Eğitim Alan Çiftçi Sayısı  169 100 132 401 
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Tablo 13 Selçuk Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin Ödenek Tahsisleri (TL) 

Uygulayıcı 

Kuruluş 
Proje Adı 

Proje 

Yeri 

Proje 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

Selçuk 

Üniversitesi 

Rektörlüğü 

Selçuk Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi 

Uygulamalı Eğitim Alt 

Yapısının 

Güçlendirilmesi 

Projesi 

Robotik Sağım ve Sürü Takip Sistemli Süt 

Sığırcılığı Tesisi Projesi 

Konya 1.300.000 1.300.000 

Kesimhane projesi 150.000 150.000 

Ara Toplam 1.450.000 1.450.000 

Selçuk Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi 

Uygulamalı Eğitim Alt 

Yapısının 

Güçlendirilmesi 

Projesi 

Modern büyükbaş besi tesisi kurulumu ve eğitim 

Projesi 

Konya 

  

500.000 500.000 

Yem üretim tesisi projesi 500.000 500.000 

Koyunculuk eğitim merkezi projesi 300.000 300.000 

Keçicilik eğitim merkezi projesi 300.000 300.000 

Tarım alet ve ekipmanları uygulama hangar tesisi 

projesi 

750.000 750.000 

Topraklı ve topraksız sera tesisi projesi 346.000 346.000 

Süt ve süt ürünleri üretim sistemi tesisi projesi 500.000 500.000 

Tasarruflu sulama sistemleri eğitim tesisi projesi 154.000 154.000 

Ara Toplam  3.350.000 3.350.000 

Genel Toplam 4.800.000 4.800.000 

 

 

Tablo 14 Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin Ödenek 

Tahsisi (TL) 

Uygulayıcı 

Kuruluş 
Proje Adı 

Proje 

Yeri 

Proje 

Tutarı 

2016 Yılı 

Ödeneği 

Ömer 

Halisdemir 

Üniversitesi 

Rektörlüğü 

Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım 

Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin Alt 

Yapısının Güçlendirilmesi  

Etlik Piliç Eğitim Altyapısının 

Güçlendirilmesi Projesi  

Niğde 410.000 410.000 

Serbest Sistem ve Organik 

Tavukçuluk Araştırma ve 

Uygulama Eğitim Alt 

Yapısının Güçlendirilmesi 

Projesi  

110.000 110.000 

Arıcılık Eğitim Altyapısının 

Güçlendirilmesi Projesi 

180.000 180.000 

Genel Toplam 700.000 700.000 

 

 

 

➢ Mera Islahında Farklı Formasyon ve Tekniklerin Araştırılması Projesi 

KOP Bölgesi’nde mera vasfının iyileştirilerek küçükbaş hayvancılığın çoğaltılması amacıyla; KOP 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın finansman desteği ile Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele 
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Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Mera Islahında Farklı Formasyon ve Tekniklerin 

Araştırılması Projesi” yürütülecektir. Söz konusu projeye 1.100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

KOP Eylem Planı’nda "Bölgeye özgü yem bitkilerinin dayanıklılık ve adaptasyon bakımından 

geliştirilmesi" eylemi ile de örtüşen projenin, ilgili kurum tarafından yürütülen ve KOP BKİ 

tarafından desteklenen "Mera ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Adaptasyonunun Araştırılması, Üretimi 

ve Yayımı” projesinin sahaya yansıması niteliğinde olması planlanmaktadır. 

Proje kapsamında KOP Bölgesi’nde yer alan Aksaray, Karaman, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, 

Kırşehir, Yozgat illerinde 1, Konya ilinde 3 olmak üzere toplam 10 farklı lokasyonda ve KOP 

Bölgesi’nde toplam 1.000 da alanda kuraklığa toleransı yüksek, çalı formasyonlu yem bitkilerinin 

denemesi yapılacaktır. 

 

➢ Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model 

Geliştirilmesi ve Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizlerin 

Yapılması Etüt Projesi  

Bu proje ile kırsal dezavantajlı alanlarda kalkınmayı sağlamak için aşağıda belirtilen eksenlerde;  

katma değeri yüksek ürünlerin belirlenmesi, bu eksenlerde ortaya koyulan eksikliklerin 

giderilmesine yönelik destek modellerinin ve iş planlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

Proje kapsamında, KOP Bölgesinin Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde özellikle büyük 

oranda kırsal dezavantajlı alanlar için önemli bir gelir kaynağı olan elma, çilek, kiraz ve üzüm 

üretiminin, değer zinciri analizi, tedarik zinciri analizi, elmas modeli, GZFT Analizi, kümelenme 

vb. yaklaşımlar çerçevesinde incelenerek, raporlanması gerçekleştirilecektir. Bu çalışmaların 

sonuçlarına göre bu ürünlerin kalitesinin ve pazarlanabilirliğin arttırılmasına yönelik stratejik yol 

haritası oluşturulacaktır. Bu proje iki bileşen olarak değerlendirilecektir. Kırsal dezavantajlı 

ilçelerde uygulanan birinci bileşen;  

• Bahçe Bitkileri, örtü altı sebzecilik, küçükbaş hayvancılık, serbest sistem kanatlı hayvan 

yetiştiriciliği, arıcılık, organik ve iyi tarım, tıbbi ve aromatik bitkiler, örgüt yapısının 

güçlendirilmesi, ürün dağıtım kanalları ve işleme tesislerinin incelenmesi, tarım dışı gelir 

getirici faaliyetler eksenlerinde yürütülmektedir. 

Ayrıca, KOP Eylem Planının EYG.4.1.3 ekseninde yer alan Niğde ili meyve sebze toplanma-

dağıtım merkezi ile soğuk hava deposu kurulmasına yönelik İhtiyaç Analizi yapılmaktadır. 

Araştırma dezavantajlı olan 36 ilçede sürdürülmektedir. İkinci bileşende ise KOP Bölgesi’nin 

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini kapsayacak şekilde;  

 

•  Elma, Kiraz, Çilek ve Üzüm Ürünlerinde Değer Zinciri Analizi yapılmaktadır. 

 

Gelinen aşamada anket çalışmaları sonuçlanmış olup Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde 

toplam 36 ilçede üreticilerle istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir. Proje ile ilgili diğer çalışmalar 

devam etmektedir.  

Araştırma 04.03.2016 tarihinde başlamış olup 26.02.2017 tarihinde sona erecektir.  Projenin yatırım 

programında ayrılan ödenek tutarı 1.400.000 TL iken yüklenici firmaya 826.000 TL (KDV dâhil) 

karşılığında ihale edilmiştir. 
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➢ Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı 

Proje ile mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını avantaja dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi 

ile dünya standardında ve etkin üretim yapan; istihdam düzeyi yüksek; geliri ülke ortalamasının 

üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın 

ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik 

bir KOP Bölgesi kırsalı oluşturmak amaçlanmaktadır. 

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde yaz seracılığının yaygınlaştırılması, serbest sistem 

tavukçuluk, bağcılık, arıcılık ve örgütlenme gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra yerel 

ürünlerin pazarlanmasına yönelik pilot projeler uygulanmaya başlanmıştır. Kırsal Dezavantajlı 

Alanlarda Kalkınma Programı kapsamında 12 projeye toplamda 3.805.000 TL ödenek aktarımı 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Yaz Seracılığında Kadın Eli, Toroslarda Yaz Seracılığı, Organik 

Tarımda Yaz Seracılığı, Özgür Tavuklardan Sofralarınıza Gelen Lezzet, Bağcılığı Geliştirme,  

Arıcılığın Geliştirilmesi, Yaylamda Daha Mutluyum ve Çilek Üretiminin Yaygınlaştırılması ve 

Yayımı Projelerinden %20’lik çiftçi katkı payı alınacaktır. Dünyaca Öneme Sahip Tarımsal 

Ürünlerin Yaşatılması (Divle Obruk Peyniri ile Yöremiz Kalkınıyor), Temiz Fasulye Sağlıklı 

Toplum, Erken Uyanan Yol Alır ve Dünyaca Öneme Sahip Tarımsal Ürünlerin Yaşatılması 

(Şırahane, Doğal Kurutma ve Salamura Tesisi) projeleri ise %100 hibeli olarak gerçekleştirilecektir.  

  

Tablo 15 2016 Yılı Kırsal Kalkınma Programı Kapsamında Desteklenen Projeler 

K
IR
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A
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Z
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A

JL
I 
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L
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R
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A
L

K
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M
A
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R

O
G

R
A

M
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Uygulayıcı Kuruluş Proje Adı 

Hibe 

Oranı 

 (%) 

Proje Başlama- 

Bitiş Tarihi 

Proje 

Tutarı  

(TL) 

Aksaray İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Yaz Seracılığında Kadın Eli 20 2016-2017 200.000 

Bağcılığı Geliştirme Projesi  20 2016-2017 130.000 

Arıcılığı Geliştirme Projesi 20 2016-2017 220.000 

Karaman İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Toroslarda Yaz Seracılığı 20 2016-2017 200.000 

Yaylamda Daha Mutluyum Projesi 20 2016-2017 400.000 

Dünyaca Öneme Sahip Tarımsal 

Ürünlerin Yaşatılması Projesi 

(Divle Obruk Peyniri İle Yöremiz 

Kalkınıyor) 

- 2016-2017 640.000 

Konya İl Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Organik Tarımda Yaz Seracığı 20 2016-2017 205.000 

Temiz Fasulye Sağlıklı Toplum 

Projesi 

- 2016-2017 420.000 

Erken Uyanan Yol Alır Projesi - 2016-2017 190.000 

Dünyaca Öneme Sahip Tarımsal 

Ürünlerin Yaşatılması Projesi 

(Şırahane, Doğal Kurutma ve 

Salamura Tesisi) 

- 2016-2017 400.000 

Niğde İl Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Özgür Tavuklardan Sofralarınıza 

Gelen Lezzet 

20 2016-2017 200.000 

Çilek Üretiminin Yaygınlaştırılması 

ve Yayımı Projesi 

20 2016-2017 600.000 
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➢ KOP Bölgesi’nde Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkisi Araştırması 

KOP Bölgesi’nde Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkisi Araştırması Projesi “KOP Bölgesi 

Tarımsal Araştırmalar Projesi” altında yer almaktadır. Proje kapsamında, 2015-2107 yılları arasında 

Türkiye’de kuraklık sorununun en fazla yaşandığı KOP Bölgesi’nde tarımsal faaliyette bulunan 

üreticilerin, üretici örgütlerinin, meslek birliklerinin ve odalarının, yerel yönetimlerin ve ilgili 

üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarının, kuraklık algısı, kuraklığın boyutu, etkileri ve kuraklığa 

karşı alınan ve alınması gereken tedbirler hakkındaki düşünceleri saptanacaktır. 

2015-2017 yıllarını kapsayacak çalışma KOP BKİ ödeneği ile Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplam tutarı 359.900,00 TL 

olan projenin 12.11.2015 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır. Araştırma kapsamında 

bu güne kadar 790 yönetici ve 603 çiftçi ile anket çalışması yapılmıştır. Anketler sonucu alınan 

istatistiki verilerin daha uygulanabilir hale gelmesi ve ortaya çıkarılan sorunların derinlemesine 

analizi yapılarak, üretilen çözüm stratejilerinin ortaya konması için 9-12 Ocak 2017 tarihlerinde 

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde odak grup toplantıları yapılması planlanmıştır. 

 

➢ Mera ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Adaptasyonunun Araştırılması, Üretimi ve Yayımı 

Projesi 

Mera ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin Adaptasyonunun Araştırılması, Üretimi ve Yayımı Projesi, KOP 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın finansman desteği ile Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmek üzere 2015 yılında protokolü 

imzalanan projenin yapımı 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. 2015-2017 yıllarını kapsayacak 

projenin öngörülen bedeli 488.000,00 TL olup 120.000,00 TL’lik kısmı KOP Bölge Kalkınma 

İdaresi tarafından karşılanmıştır.  

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ile: 

• Bölgemizde yetiştirilmeye uygun mera ve tıbbi aromatik bitkilerin adaptasyon 

çalışmalarının yapılarak uygun olan tür ve çeşitlerin belirlenmesi, 

• Belirlenen bitkilerin gübreleme, su tüketimi, rüzgâr erozyonunda toz taşınımına etkileri ve 

mekanizasyon konularının araştırılması, 

• Sera şartlarında bitki yetiştirme tekniklerinin yöre halkına öğretilmesi, 

• Geleneksel tarım ile tıbbi aromatik bitki tarımının avantaj ve dezavantajlarının ortaya 

koyulması, 

• Kurak iklim şartlarında fazla su ihtiyacı duymadan yetiştirilebilecek Atriplex Canescens 

bitkisinin üretimi ile rüzgâr erozyonunun engellenmesine katkıda bulunulması ve bu bitkinin 

meralara dikimi ile mera vasfını kaybetmiş alanların yeniden mera vasfına kavuşturularak  

küçükbaş hayvancılığa da katkı sağlaması, 

• Kuraklık ve çölleşme açısından çok hassas olan ülkemiz ve özellikle KOP Bölgesi’nin 

sürdürülebilir doğal bitki örtüsüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 
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2.5. Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü 

 

2.5.1. Yürütülen Faaliyetler 

 

• Sulama Birliklerinin durumunu iyileştirerek, yasal zeminini güçlendirmeye ve çalışmaları 

devam eden Sulama Birlikleri Kanunu ile Su Kanunu tasarısına altlık oluşturmak amacıyla 

Sulama Birliklerinden 80 kişinin katılımı ile “KOP Bölgesi Sulama Birlikleri ve Sorunları 

Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, uygulamada yaşanan problemler, mevzuatla ilgili 

sorun ve öneriler tartışılmıştır. Çalıştay sonuçları raporlanarak ilgili kurumlarla 

paylaşılmıştır. 

• Sulama Kooperatiflerinin durumunu iyileştirerek, yasal zeminini güçlendirmeye ve 

çalışmaları devam eden Sulama Birlikleri Kanunu ile Su Kanunu tasarısına altlık oluşturmak 

amacıyla Sulama Kooperatiflerinden 103 kişinin katılımı ile “KOP Bölgesi Sulama 

Kooperatifleri ve Sorunları Çalıştayı”çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, uygulamada 

yaşanan problemler, mevzuatla ilgili sorun ve öneriler tartışılmıştır. Çalıştay sonuçları 

raporlanarak ilgili kurumlarla paylaşılmıştır. 

• KOP Bölgesi’nde “Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin 

Artırılması Projesi” kapsamında Taşkent Kaymakamlığı, Taşkent Belediye Başkanlığı ve 

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim görevlilerinin katılımı ile bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

• KOP Bölgesi’nde “Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin 

Artırılması Projesi” kapsamında Taşkent İlçesi’nde Süstaşı Üretim Atölyesi açılışı 

yapılmıştır.  

• KOP Bölgesi’nde “Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin 

Artırılması Projesi” kapsamında Selçuk Üniversitesi bünyesinde “SÜKOP Süstaşı Eğitim ve 

Uygulama Atölyesi”nin açılışı yapılmıştır. 

• KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) ile başta dağlık kırsal alanlarda olmak 

üzere, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın görev alanındaki Aksaray, Karaman, 

Konya ve Niğde illerinde yapılacak olan; küçük ölçekli gölet ve sulama sistemlerinin 

rehabilitasyonu ve yaygınlaştırılması amacı ile hazırlanan 2016 yılı Usul ve Esasların tanıtım 

toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü ve Aksaray, Karaman, Niğde İl Özel İdareleri katılmıştır.  

• KOP BKİ, AFAD İl Müdürlükleri, MTA Bölge Müdürlüğü, Aksaray ve Niğde İl Özel 

İdareleri, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin katılımlarıyla KOP Eylem Planı kapsamında yer 

alan “Konya Kapalı Havzası’nda Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi Ve Tehlike 

Alanlarının Değerlendirmesi Projesi” ve bölgedeki obruk riskinin önlenmesine yönelik 

alınacak tedbirlere ilişkin toplantı düzenlenmiştir. 

• Ulaşım Güzergâhında Kırsal Kalkınmaya Yönelik Gelir Getirici Faaliyetlerin Araştırma 

Projesi’ne ait etap toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

• Bitkisel Üretime Yönelik Sulamaların Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 

Çalışması Projesi kapsamında etap toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
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2.5.2.  Projeler 

 

➢ KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) Projesi 

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2011 yılından itibaren görev alanındaki 

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri ile 2016 yılında görev alanına katılan Kırıkkale, Kırşehir, 

Nevşehir ve Yozgat illerinde, kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin ve üretimde verimliliğin 

artırılması amacıyla, başta dağlık kırsal alanlarda olmak üzere mevcut sulama sistemlerin rehabilite 

edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Küçük Ölçekli Sulama 

İşleri Programı (KÖSİP) yürütülmektedir.  

 

Mevcut sulama sistemlerin rehabilite edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasına 

yönelik olarak yürütülen programın finansman desteği KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

tarafından sağlanmaktadır.  

 

Proje, 2016 yılı Devlet Yatırım Programı’nda 78.650.000 TL ödenek ile yer almıştır. Ayrıca 

Kalkınma Bakanlığı’nın 21.11.2016 tarihli- 692 sayılı oluru ile 16.823.117 TL ve 21.12.2016 tarihli, 

796 sayılı oluru ile 5.460.000 TL ek ödenek ile tahsis edilmiş ve 2016 yılı toplam ödeneği 

100.933.117 TL olmuştur. 

 

2016 Yılı Mayıs ayında Kalkınma Bakanlığı Makamı tarafından onaylanan, 2016 yılı programına 

ilişkin Usul ve Esaslara göre, KOP İlleri Valilikleri, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile programa ilişkin protokoller imzalanmış, 2016 yılında KÖSİP 

kapsamında küçük sulama projelerine ayrılan 100.933.117 TL ödeneğin 100.768.959,87 TL’si 

yılsonu itibariyle harcanmıştır. 2016 yılı programına giren sulama projelerinin ilçe bazında genel 

değerlendirmelerine Tablo16’da yer verilmiştir. 

 

Tablo 16 KOP KÖSİP Projelerinin İlçe Bazında Değerlendirilmesi (2016) 

İl 
Ödenek Tutarı 

(TL) 
İlçe Adı 

Proje 

Sayısı 

Sulamaya 

Açılan Alan  

(ha) 

İstihdam 

Artışı 

(kişi) 

Yıllık Net Gelir 

Artışı (TL/Yıl) 

Aksaray 9.900.000 

Gülağaç 2 716 1.432 2.864.000 

Güzelyurt 1 5 10 20.000 

Merkez 5 194 388 776.000 

Ortaköy 1 21 42 84.000 

Sarıyahşi 1 3 5 10.000 

2016 Yıl Toplamı 10 939 1.877 3.754.000 

Karaman 23.515.000 

Ayrancı 3 20 40 80.000 

Başyayla 1 28 56 112.000 

Ermenek 9 602 1.204 2.408.000 

K.karabekir 1 30 60 120.000 

Merkez 14 3.075 6.150 12.299.200 

Sarıveliler 1 9 18 36.000 

2016 Yıl Toplamı 29 3.764 7.510 15.019.200 

Konya 39.720.000 

Akören 2 220 440 880.000 

Altınekin 1 1.050 2.100 4.200.000 

Beyşehir 2 223 446 892.000 

Bozkır 1 3 6 12.000 

Cihanbeyli 1 80 160 320.000 
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Çumra 1 370 740 1.480.000 

Doğanhisar 2 161 322 644.000 

Emirgazi 1       

Güneysınır 1 15 30 60.000 

Halkapınar 1 49 98 196.400 

Ilgın 1 37 74 148.000 

Karapınar 1 1.230 2.460 4.920.000 

Meram 2 72 144 288.000 

Selçuklu 1 14 28 56.000 

Seydişehir 2 311 622 1.244.000 

Taşkent 3 106 212 424.000 

Tuzlukçu 1 300 600 1.200.000 

2016 Yıl Toplamı 24 4.241 8.482 16.964.400 

Niğde 21.590.000 

Altunhisar 1       

Bor 2 592 1.184 2.368.000 

Çamardı 2 362 724 1.448.000 

Çiftlik 3 238 476 952.000 

Merkez 2 60 121 241.600 

Ulukışla 2 81 162 324.800 

2016 Yıl Toplamı 12 1.334 2.667 5.334.400 

Nevşehir 1.025.000 Gülşehir 1 128 256 512.000 

Yozgat 4.103.117 Sorgun 1 800 1.600 3.200.000 

Kırıkkale 180.000 Delice 1 90 180 360.000 

Kırşehir 900.000 Boztepe 1 240 480 960.000 

Toplam 100.933.117  79 11.536 23.052 46.104.000 

 

KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında, 2011-2016 yılları arasında projelerin il 

bazında uygulandıkları yerler Şekil 4’te, il bazında değerlendirmeleri ise Tablo 17’de yer 

almaktadır. Program kapsamında 2011 yılından 2016 yıl sonuna kadar toplam 453.836.944 TL 

ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 442.615103,13 TL’si uygulayıcı kuruluşlar tarafından 

harcanmıştır. Bölgede 2016 yılı projelerinin tamamlanması ile 584 adet proje yapılarak, 96.539 ha 

alan sulamaya açılmış, 386.157.600 TL yıllık net gelir artışı elde edilmiş ve 193.079 kişiye istihdam 

olanağı sağlanmış olacaktır. Ayrıca, Program kapsamında, yararlanıcıların getirisi yüksek olan 

ürünlerin ekim/dikimine yönlendirilmesi sağlanarak, projelerin uygulandığı bölgelerde tarımsal 

üretim artırılmış, yöre halkının gelir düzeyi önemli ölçüde yükseltilmiş ve kırsal altyapının 

sürdürülebilir gelişmeye imkân tanıyacak biçimde geliştirilmesini sağlayacak bir model 

oluşturulmuştur. Bu model diğer kalkınma idarelerinin görev alanlarında bulunan illerde de 

uygulanmaya başlanmıştır. 

 

Tablo 17 KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı’nın İl Bazında Değerlendirilmesi (2011-2016) 

İl 

Ödenek 

Tutarı 

(TL) 

Yıl Sonu 

Revize 

Ödenek 

(TL) 

Harcama 

Tutarı(TL) 

Proje 

Sayısı 

Sulamaya 

Açılan 

Alan (ha) 

İstihdam 

Artışı 

(kişi) 

Yıllık Net 

Gelir Artışı 

(TL/yıl) 

Aksaray 58.950.000 61.425.956 60.865.926 50 13.321 26.642 53.284.000 

Karaman 78.400.000 92.240.956 91.632.707 216 44.078 88.156 176.312.000 

Konya 191.950.000 205.473.956 195.420.394 224 26.928 53.856 107.712.000 
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Niğde 73.950.000 88.487.959 88.487.959 90 10.954 21.909 43.817.600 

Nevşehir -  1.025.000 1.025.000 1 128 256 512.000 

Yozgat -  4.103.117 4.103.117 1 800 1.600 3.200.000 

Kırıkkale -  180.000 180.000 1 90 180 360.000 

Kırşehir -  900.000 900.000 1 240 480 960.000 

Toplam 403.250.000 453.836.944 442.615.103 584 96.539 193.079 386.157.600 

1 Proje sahasında 1ha alana 2 kişi istihdam edileceği kabul edilmiştir. 
2 Sulu tarım alanlarında ortalama gelir 4.000TL/ha kabul edilmiştir. 
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Şekil 4 2011-2016 Yılları Arasında Uygulanan Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) Projeleri 
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➢ Bitkisel Üretime Yönelik Sulamaların Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin 

Değerlendirilmesi Çalışması 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde 

Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOSİP) kapsamında gerçekleştirilen projeler ile DSİ 

tarafından uygulanan ve işletme halinde bulunan büyük- küçük ölçekli sulama (YÜS) projelerin 

uygulandıkları bölgelerdeki bireylerin yaşamlarında meydana getirdiği sosyal ve ekonomik 

değişimleri belirlemeye ve projelerin performansını değerlendirmeye yönelik bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın ana materyalini sulama projelerinin uygulandıkları alanlarda yapılmış anket çalışmaları 

oluşturmuş, bu kapsamda toplam 115 projede 1.160 adet anket çalışması yürütülmüştür. Proje 

sahasının belirlenmesinde, her bir il için uygulanmış KÖSİP projelerinin en az %20’sinde, DSİ 

küçük sulama projelerinin en az %5’inde ve DSİ büyük sulama projelerinin Aksaray, Karaman ve 

Niğde illerinden 1’inde, Konya ili için 2’sinde uygulanması kriter olarak belirlenmiştir.  Çalışılacak 

sulama sahaları, Bölge geneli hakkında kanaat sahibi olunabilmesini sağlayacak şekilde farklı 

bölgelerden, farklı karakteristikte proje sahalarından seçilmiştir.   

Söz konusu araştırma çalışması ile projelerin bölgedeki istihdama, gelir seviyesine, üretim desenine 

ve üretim verimliliğine, sulama yöntemine ve sıklığına, göç hareketlerine, sosyal hayata ve yaşam 

kalitesine yönelik tespitler ortaya konulmuştur. Yapılan bu tespitlerle birlikte, projelerden 

hedeflenen sonuçların elde edilmesini etkileyen sorunların neler olduğu ve bu sorunların çözümüne 

yönelik önerilere de çalışmada yer verilmiştir. 

KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi başlığı altında yer alan projenin 2016 yılsonunda nihai 

hali teslim edilmiş ve 830.740 TL’lik harcama gerçekleştirilmiştir. 

 

➢ KOP Bölgesinde Tarımsal Araştırmalar Projesi Kapsamında Süs Taşı İşlemeciliğinin 

Yaygınlaştırılarak Kırsal Kesimde Tarım Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin 

Artırılması 

Proje ile dağlık-kırsal kesim ile tarım dışı alanlarda yaşayan nüfusun ek gelir elde etmelerinin 

sağlanması ve bu nüfusun yerinde kalarak üretime destek olmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla 

KOP BKİ’nin koordinatörlüğünde Selçuk Üniversitesi bünyesinde “SÜKOP Süstaşı Eğitim ve 

Uygulama Atölyesi” Merkez Atölye olarak 2016 yılı Mayıs ayında kurulmuştur. Merkez atölyede 

eğitim görecek dağlık-kırsal kesimdeki vatandaşların başlangıçta pilot ilçelerde kurulacak olan 

üretim atölyelerinde süs taşı üretimi yaparak gelir elde etmeleri hedeflenmektedir. 

Proje kapsamında pilot atölye kurulacak her bir ilçe için spesifik bir iş alanı çıkartılacak olup (tespih, 

kolye, yüzük, saat vb.) atölyelerde üretilecek süs taşlarının işlenmesi için gereken ham madde temini 

ve işlenen ürünlerin pazarlanması Selçuk Üniversitesi tarafından sağlanacaktır. Bu amaçla Merkez 

Atölye de, 2016 yılı Mayıs ayında, Taşkent’te kurulması planlanan atölyede istihdam edilmek üzere 

yöre halkından 11 kursiyerin katılımı ile taş işlemeciliği ve bilye yapımı konusunda 15 gün süreli 

eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bunun akabinde 2016 yılı içerisinde Merkez Atölye de Selçuk 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans ve yüksek lisans 

öğrencilerinden yaklaşık 50 kişiye de süstaşı, süstaşı mineralojisi, süstaşı tanımlama ve yorumlama, 
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taş işlemeciliği teknikleri konulu temel eğitimden sonra ileri seviye taş işlemeciliği ile ilgili 

eğitimler de verilmiştir. 

2015 yılı Yatırım Programına 600.000 TL bütçe ile giren proje 2015-2017 yılları arasında 

uygulanacaktır. Proje kapsamında, 2015 yılı Haziran ayında Selçuk Üniversitesi ile protokol 

imzalanmıştır. 2015 yılı ödeneği 300.000 TL ve 2016 yılı ödeneği 150.000 TL olmak üzere 450.000 

TL Selçuk Üniversitesine aktarılmıştır. Ayrıca bu kapsamda STK’larla da iletişime geçilmiş olup İç 

İşleri Bakanlığı-Dernekler Dairesi Başkanlığına Taşkent ilçesi derneği adına KOP BKİ uzmanları 

tarafından yazılmış olan proje (PRODES) kabul edilmiş ve 63.680 TL ek ödenek sağlanmıştır. Bu 

sayede pilot bölgede ilk üretim atölyesi 2016 yılı Ağustos ayında Taşkent ilçesinde kurulmuş ve 

“Taş Taşkentte İşlenir” sloganı ile üretime başlanmıştır. Merkez Atölye de eğitim alan 

vatandaşlarımızdan 6’sı Taşkent Atölye de üretim faaliyetlerine katılmış,  çeşitli sipariş ve takı 

üretimlerinden elde edilen gelirlerle birlikte 2016 yılı Aralık ayından itibaren kişi başı aylık 

ortalama 1.000 TL civarında gelir elde etmişlerdir.   

Bu kapsamda ilerleyen zamanda Karaman İli Ermenek ve Konya İli Seydişehir ilçelerine de üretim 

atölyesi açılması ve yöre halkına eğitimlerle üretim kabiliyeti kazandırılması hedeflenmektedir.  

 

➢ Ulaşım Güzergâhında Kırsal Kalkınmaya Yönelik Gelir Getirici Faaliyetlerin 

Araştırma Projesi 

Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında bir geçiş noktası olan KOP Bölgesi'nin Akdeniz'e çıkış kapısı 

niteliğindeki Konya Antalya yolu yılda yaklaşık 5 milyon aracın kullandığı ülkemizin en aktif 

karayollarından biri olmasına rağmen potansiyeli yeterince değerlendirilememiş ve yatırım 

yapılmamıştır. Yol güzergâhında gerek toplam yolculuk süresi gerekse sahip olduğu doğal 

güzellikler dikkate alındığında, Seydişehir ilçesine yapılacak bir dinlenme noktasının karayolu 

üzerinde ulusal seyahat güvenliğine ve bölge turizmini canlandırarak yerel ekonomiye katkı 

sağlamayı hedefleyen projenin fizibilite çalışmasının hazırlanmasına yönelik ihale 2015 yılında 

gerçekleştirilmiştir. 

Projenin sözleşmesi 18.11.2015 tarihinde KDV dâhil 194.700 TL tutar ile imzalanmıştır. Proje 

kapsamında, bölgenin doğal yapısı ile uyumlu eko-turizm faaliyetlerinin de gerçekleştirileceği bir 

rekreasyon alanının uygulanabilirliği etüd edilmiştir.  

Antalya-Konya Karayolu güzergâhı üzerindeki Konya-Seydişehir İlçesi sınırları içerisindeki 

1.647.128 m²'lik alan proje alanı olarak belirlenmiştir. DSİ’nin tanzimini yapacağı sulak alan ile 

ormanlık arazi de alana dâhildir. 4 Etapta incelenen projeye ait sonuç raporu ve proje kapsamında 

hazırlanan konsept model ve tasarım projesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 

uygun görülerek 15 Mayıs 2016 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

 

➢ Karstik Tehlike Alanlarının Belirlenmesi 

Konya Kapalı Havzası’nda gelişen karstik kökenli çöküntülerin oluşum mekanizmaları ve gelişim 

süreçleri araştırılarak bölgesel ölçekte (1/25.000 ve daha küçük) obruk dağılımlarını ortaya 

çıkarmak ve olası tehlike alanlarının sınıflandırılacağı haritaları oluşturmak hedeflenmektedir.  
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Bu kapsamda MTA Genel Müdürlüğü Konya Kapalı Havzasında önemli bir tehlikeye neden 

olabilecek karstik boşlukların jeolojik, jeoteknik ve jeofizik yöntemlerle araştırılması, oluşum 

mekanizmaları hakkında veri toplanması ve bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda tehlike 

haritaları ve nihai rapor oluşturacaktır. AFAD Başkanlığı ise MTA Genel Müdürlüğü’nün yapacağı 

mühendislik çalışmalarına göre bölgede gerekli önlemleri alacaktır.  

2016 yılı Yatırım Programına 4.950.000 TL bütçe ile giren proje 2015-2019 yılları arasında 

uygulanacaktır. Projenin gerçekleştirilmesi için 2015 yılı Haziran ayında KOP BKİ 

koordinatörlüğünde, MTA Genel Müdürlüğü ve AFAD Başkanlığı ile bir protokol imzalanmıştır.  

2015 yılında 1.000.000 TL, 2016 yılında 1.000.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL MTA 

Genel Müdürlüğüne defaten aktarılmıştır. MTA Genel Müdürlüğü ilk iki yıl içerisinde Konya 

Karapınar ve Kaşınhanı civarında tehlikeli gördükleri yerlerde arazi çalışmalarını tamamlamış ve 

15.02.2017 tarihinde 2015-2016 çalışmalarını kapsayan ara raporunu sunmuştur. 

 

➢ YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmaların Yapılması 

Konya Kapalı Havzası (KKH) ve Yukarı Sakarya Alt Havzası’ndaki (YSAH) yeraltı suyunun 

miktar, kalite ve sürdürülebilirlik açısından potansiyelini belirlemek amacıyla Bölge Üniversiteleri 

ve DSİ Genel Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda gerçekleştirilecek projede YAS 

kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yapılacak planlamalara ışık tutacak bir yol 

haritasının belirlenmesi hedeflenmektedir. KOP BKİ’nin koordinatörlüğünde, DSİ Genel 

Müdürlüğü ile Bölge Üniversitelerinin de işbirliği çerçevesinde yapılacak olan, KOP Bölgesi’nde 

yeraltı suyunun durumunu, geleceğini ve güvenliğini ilgilendiren bu proje, iş ve ürün üreten 

çiftçilerden, fabrikalara kadar bütün bölgeyi etkileyen çok önemli bir çalışma olacaktır.  

 

2016 yılı Yatırım Programına 1.723.000 TL bütçe ile giren proje 2016-2018 yılları arasında 

uygulanacaktır. Proje kapsamında, 2016 yılı Aralık ayında DSİ Genel Müdürlüğü ile protokol 

imzalanmıştır. 2016 yılı ayında 1.000.000 TL’lik ödenek DSİ’ye defaten aktarılmış ve Proje 

Yürütme Ekibi (PYE) oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. 

 

2.6. Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü 

 

2.6.1. Yürütülen Faaliyetler 

 

• KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırma Projesi kapsamında KOP Bölgesi illerinde trafik 

ve yol güvenliğine ilişkin çalışmalar yapan ilgili kamu- kurum ve kuruluşlarının katıldığı 

istişare toplantısı düzenlenmiştir. 

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ODTÜ 

GÜNAM) ile “Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi” 

kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

• Kalkınma Bakanlığı'nda “Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilmesine Yönelik Etüt 

Çalışmaları Projesi” kapsamında istişare toplantısı düzenlenmiştir. 
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• Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi ve 

"Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüt ve 

Fizibilite Projesi" kapsamında TÜBİTAK’ta ilgili heyetlerle istişare toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. 

• Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi kapsamında çeşitli kamu-kurum 

ve kuruluşlarının katıldığı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde Odak Grup 

Toplantıları gerçekleştirilmiştir. 

• DatacenterDynamics tarafından İstanbul’da organize edilen “DatacenterDynamics Turkey 

2016” konferansına katılım sağlanarak “Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması 

Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar anlatılmıştır. 

2.6.2. Projeler 

 

➢ Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi 

 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bilişim sektöründe yatırım yapmayı planlayan 

yatırımcılara kılavuz olması, farkındalıkların sağlanması, yatırım öncesi fizibilite ihtiyaçlarının 

karşılanması ve uluslararası düzeyde yatırımcıların da ilgi duyabileceği konsept bir veri merkezi 

bölgesi modelinin ortaya konulabilmesi amacıyla Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması 

Projesi gerçekleştirmiştir. Proje 4 ana fazdan oluşmaktadır: 

 

Projenin 1. Fazında sektörün mevcut durumunun genel analizi ile Konya’da kurulacak veri merkezi 

için gereksinimler ve stratejilerin tespitinin yanı sıra seçilecek yer için uluslararası standartlar 

çerçevesinde genel ve detay seçim kriterleri belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Projenin 2. Fazında Konya ilinde uluslararası standartlar ve faz 1 aşamasında belirlenen genel yer 

seçim kriterlerine göre bölgeler belirlenmiştir. Bu bölgelerde yapılan saha çalışmaları sonrasında 8 

bölge belirlenmiş ve bu 8 bölgede (ilgili kurum görüşleri de alınarak) detay yer seçim kriterlerine 

ve saha araştırmalarına göre incelemeler yapılarak en uygun 3 bölge seçilmiştir.  

Faz 3’te 2. faz sonunda İdareye sunulan en uygun 3 bölgede, mevzuata uygunluk esas alınarak 

gerekli jeolojik, jeofizik ve jeoteknik analizler yapılmıştır. Saha analizleri sonuçları ve konsept 

planlarda değerlendirilerek saha ve plan kombinasyonlarının VMB için karşılaşmalı üstünlüğünü 

gösteren bir “Karar Verme Matrisi” ile kıyaslanarak nihai olarak veri merkezi bölgesi belirlenmiştir. 

Faz 4’te ise belirlenen alanda Konya VMB için konsept plan, işletme modeli hazırlanarak, iş planı 

ve tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür. 

Sözleşmesi 1.425.000 TL bedel üzerinden imzalanan proje 2016 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında toplamda 1.785.000 TL harcama yapılmıştır. Tüm bu çalışmalardan sonra Veri 

Merkezleri Bölgesinin yasal altyapısının oluşturulması,  KOP VMB’de yatırım yapacak 

müteşebbisler ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla, yurt içi ve 

yurt dışından projeye ilgi duyan yerli ve yabancı potansiyel yatırımcılar ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 
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➢ Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi ile KOP Bölgesi illerinin sanayi 

durumunun ve yaşanan sorunların karşılaştırmalı olarak ortaya konması, sorunların çözümüne ve 

KOP Eylem Planı kapsamında sanayi alanında yapılacak teşvik ve desteklere yönelik uygun 

modeller geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında,  KOP Bölgesi illerinin Girişimcilik, Yenilik, Ar-Ge ve Üniversite-Sanayi 

işbirliği karnesini benzer bölge veya illerle karşılaştırmalı olarak ortaya konması ve bu alanları 

geliştirmeye yönelik yol haritasının oluşturulması, KOP Bölgesi illerinde girişim yapılabilecek 

fırsat alanların belirlenerek bu alanlara yatırım yapılmasına yönelik gelecek stratejilerinin 

oluşturulması, KOP Bölgesinde KOBİ’lerin özelliklede mikro işletmelerin büyümelerinin önündeki 

bürokratik, ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin ölçeksel, sektörel ve il düzeyinde belirlenmesi 

ve bunların giderilmesi için strateji ve politika tedbirlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. 

Projenin ihalesi 2016 yılı Şubat ayında yapılmış olup sözleşme bedeli KDV dahil 664.340 TL’dir. 

Nisan ayı içerisinde danışman firma işe başlamıştır. Proje 6 bölümden oluşmakta olup mevcut 

durum analizi tamamlanmıştır. Araştırmanın 2017 yılının Temmuz ayında tamamlanması 

hedeflenmektedir. 

 

➢ Enerji Verimliliği Uygulama Alanlarının Araştırılması ve Bilinçlendirme 

Faaliyetlerinin Yapılması Projesi Kapsamında UNİKOP Enerji Evi Projesi 

Enerji Verimliliği Uygulama Alanlarının Araştırılması ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin Yapılması 

Projesi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, bölgede enerji verimliliği 

konusunda farkındalık oluşturulması, toplumda enerji verimliliği bilincinin arttırılması, kompakt, 

kullanılabilir, enerji ihtiyacını %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan örnek bir sosyal 

yaşam alanı oluşturulması hedeflenmektedir.  

Proje kapsamında, Niğde Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 200 m2 kapalı, 200 m2 açık ve 150 m2 

yeşil alana sahip güneş enerjisi kaynaklı 20 kW’lık kesintisiz elektrik üretecek tamamen çevreci bir 

sistem dizaynı ile öğrenci kafeteryası yapılacaktır. Yapımı planlanan öğrenci kafeteryası için 

oluşturulacak sistem; güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren PV(Güneş Pilleri) panelleri, 

suyu hidrojen ve oksijene ayıran elektrolizör, hidrojen ve oksijen depoları ve güneş enerjisi yeterli 

olmadığı veya güneşin olmadığı gece süresince elektrik üretecek yakıt pili, ilgili kontrol sistemlerini 

ve ayrıca binada faz değiştiren maddeler kullanılarak, binanın ısıtma ve soğutma yükü azaltılarak 

sıcaklık kontrolü sağlamayı kapsayacak şekilde projelendirilmiştir. 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Niğde Üniversitesi 02.11.2015 tarihinde imzalanan bir 

protokol kapsamında Niğde Üniversitesi’ne 2015 yılında 1.000.000 TL, 2016 yılı için ise 1.500.000 

TL ödenek aktarılmıştır. Projenin toplam maliyeti 3.350.000 TL olup 2017 yılı sonunda 

tamamlanması planlanmaktadır. 

 

➢ Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi 

 

Proje ile ülkemizdeki güneş hücresi ihtiyacının yerel sermaye ile bölgede üretilebilirliğinin 
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belirlenmesi, güneş enerji sistemlerinin bireysel olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bölgenin 

enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, güneş enerjisi teknolojisinin gelişmesi ve birçok alt sektörün 

beslenmesi ile ekonomik kalkınmaya olumlu etkilerin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında, Konya ili Karapınar ilçesinde 6.000 ha alana kurulan Enerji İhtisas Endüstri 

Bölgesi'nin yatırıma açılmasıyla oluşacak ihtiyacı karşılayabilecek güneş pillerinin (PV) ve yüksek 

teknolojili ekipmanların bölgemizde üretilebilmesine yönelik etüt çalışması gerçekleştirilecektir. Bu 

amaçla ilk olarak mevcut fotovoltaik pil teknolojilerinin karşılaştırılması ile bölge için en uygun 

teknoloji belirlenerek ihtiyaç olan gereksinimler ve mevcut durum ortaya konulacaktır. 

Projenin bütçesi 2016 yılı içinde revize edilmiş ve 1.000.000 TL’den 1.050.000 TL’ye 

yükseltilmiştir. Proje, 19.08.2016 tarihinde ihale edilmiş olup KDV dâhil 1.000.000 TL bedelle 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile 19.09.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

 Proje kapsamında 2016 yılı içerisinde yaklaşık 400.000 TL harcanmıştır. Projenin 2017 yılı 

sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. 

 

➢ KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırması Projesi  

 

Proje ile KOP Bölgesi illerinde Türkiye ortalamasının üzerinde seyreden ölümlü ve yaralanmalı 

trafik kazalarının araştırılması, trafik kazalarının oluşma nedenleri ve bunların en aza indirilmesi 

için yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, güvenli bir ulaşım sistemine yönelik öneriler 

ortaya koyup öncelikli iyileştirmelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında, KOP Bölgesi illerinde trafik güvenliğini oluşturan bileşenlerin, bütüncül bir 

şekilde incelenip konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek bu kurumların trafik güvenliği 

konusunda yapacağı çalışmalara yardımcı olacak stratejik bir yol haritasının ortaya konulması, 

alternatif ulaşım türlerinin geliştirilmesi ve bölgede daha güvenli bir trafik sirkülasyonunun 

sağlanması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirerek güvenli bir ulaşım sistemine 

yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Proje çalışmaları, Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinde 

Karayolları Bölge Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Belediyeler başta olmak üzere kamu 

kurum, kuruluş, STK ve ilgili olabilecek tüm tarafların katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Projenin 

çıktıları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmıştır. 

Projenin ihalesi 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olup sözleşme bedeli KDV dahil 126.555 

TL’dir. 2015 yılı son çeyreğinde başlayan proje 2016 yılının Nisan ayında tamamlanmıştır.  

 

➢ KOP Bölgesi Dış Ticaret Geliştirme Programı Projesi 

 

Projenin ile KOP Bölgesi’nin imalat sanayi kapasitesi açısından en büyük ili olan Konya’da faaliyet 

gösteren işletmelerin yatırım, tesis ve ürünlerinin tanıtımlarının yapılarak; ihracat ile uğraşan 1500'e 

yakın ihracatçı firma sayısının yeni firmaların da ihracata teşvik edilmesiyle 2000'e yükseltilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında, Konya bölgesinde faaliyet gösteren 10.000'den fazla imalatçı ve dış ticaret ile 

uğraşan firma bilgilerinin yer alacağı bir E-rehber ve 2 adet mobil uygulama (Android ve IOS) ile 

yabancı heyetlere ve/veya yurt dışında düzenlenen program ve ziyaretlerde firma rehberleri olarak 
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dağıtılabilecek bir imalat envanterinin hazırlanması gibi Konya ilinde üretilen ürünlerin özellikle 

dış pazara tanıtılabilmesine imkân tanıyan tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 

26.12.2016 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı’na 500.000 TL ödenek aktarılmıştır. 

 

➢ Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüt 

Ve Fizibilite Projesi 

 

Konya-Karaman-Mersin illeri merkez olmak üzere, civardaki sanayi, ticaret ve finans merkezleri ile 

etkileşiminin artırılarak, Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan Marmara Bölgesi’nde sıkışan 

sanayinin yeni cazibe merkezlerine kaydırma politikasına uygun olarak bölgenin teknoloji, üretim 

kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için dünyada benzer modellere uygun olarak 

Konya-Karaman-Mersin ekseninde Özel Ekonomi Bölgesi (ÖEB) oluşturulmasına yönelik etüt ve 

fizibilite çalışması yapılması amaçlanmaktadır.  

Bu proje Konya-Karaman Bölgesinin ulusal ve uluslararası alanda yatırım yeri olarak imajının 

güçlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, bölgenin bir bütün olarak rekabet edebilirliğinin 

artırılması açısından oldukça önemlidir. Proje ile KOP Bölgesi illerinin civardaki sanayi, ticaret ve 

finans merkezleri ile etkileşiminin artıracak bileşenlerin bütüncül bir yaklaşımla inceleyerek, 

sürdürülebilir kalkınmaya destek olacak stratejik yol haritasının ortaya konulması, bu stratejik yol 

haritasına destek olacak alt yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu altyapı olanaklarının 

oluşturacağı ek kapasitelerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Projenin hayata geçmesiyle 

Bölgenin sanayi ve ticaretinin daha da gelişmesi ve hızlı bir şekilde limanlara erişimi ile küresel 

ekonomilere entegre olması öngörülmektedir. 

Projenin bütçesi 2016 yılı içinde revize edilmiş ve 250.000 TL’den 950.000 TL’ye yükseltilmiştir.  

Proje, 02.11.2016 tarihinde ihale edilmiş olup KDV dâhil 820.100 TL bedelle TÜBİTAK Türkiye 

Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) 04.11.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje 

kapsamında 2016 yılı içerisinde yaklaşık 123.000 TL harcanmıştır. Projenin 2017 yılı sonunda 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

 

C. DEĞERLENDİRME 

Son senelerde dünyada yaşanan ekonomik krizler, iklim değişikliği gibi çevresel problemler, 

sürdürülebilir kalkınma kapsamında yeşil büyüme, yeşil ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim 

vb. kavramları ortaya çıkarmıştır. Değişen bölgesel kalkınma anlayışlarına da yansıyan bu 

kavramlar bölgesel planlamalara yeni boyutlar kazandırmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak KOP 

Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, çevre dostu sürdürülebilir büyümeyi hedefleyerek, doğal 

kaynakların bir üretim faktörü olarak büyümedeki rolünü önemseyen yatırımlara ve yeniliklere 

yönelik planlamaları gerçekleştirmektedir. Bu planlamalar, artan su kıtlığı, hava ve su kirliliği, iklim 

değişikliği, biyoçeşitlilik gibi geri dönüşümü zor olan kayıplardan, sürdürülebilir büyümeyi 

destekleyecek ve ekonomik fırsatları arttıracak yeniliklere kadar geniş bir perspektifle 

oluşturulmaktadır. Çevresel iyileştirmelere katkı sağlayan planlama ve yatırımlar; ekonomik 

gelişme, gelir artışı, istihdam ve yoksulluğun azaltılmasını destekleyeceği gibi özellikle su (tarımsal 
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üretim ve altyapı), ulaşım ve iletişim ağlarına yönelik alanlarda da ileri teknolojinin bölgedeki 

altyapısını oluşturacaktır.  

KOP Bölgesinde; tarım arazilerinin ihtiyacı olan sulama suyunun, yağışların azlığı ve mevsim 

içinde dağılışının yetersiz ve düzensiz oluşu nedeniyle doğal yollardan karşılanması olanaksızdır. 

Bu nedenle, sulama tekniklerinin ve su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin çalışmaların 

hızlandırılması zorunluluk haline gelmiştir. 

Diğer taraftan Bölgede yöre halkının yaşam kalitesini düşüren; altyapı problemleri, gelir getirici 

faaliyetlerin sınırlı olması ve bunlara bağlı oluşan yoğun göç hareketleri de bölgenin en önemli 

sorunlarını oluşturmaktadır. Bu sorunların çözümüne yönelik olarak; dağlık kırsal alanlarda 

özellikle altyapı yetersizliği, düşük gelir düzeyi ve yaşam kalitesi sorunlarının yoğunlaşması, 

tarımsal altyapının geliştirilmesi ve modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, kırsalın yaşam 

standartlarının bölge geneline yaklaşmasını hızlandıracak Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı 

(KÖSİP) uygulanmaya başlanmıştır. 

KÖSİP kapsamındaki çalışmalarla; özellikle bölgenin az gelişmiş ve yalnızca mekânsal değil aynı 

zamanda sosyo-ekonomik dezavantajlarla da mücadele eden dağlık kırsal alanlardaki küçük 

çiftçileri içermesine önem verilmiştir. KOP KÖSİP ile dağlık alanlarda sulama imkânları bulan yöre 

halkı, iyi tarım uygulamaları ve organik tarımsal üretimi önemli ölçüde arttırmıştır. Özellikle diğer 

tarımsal ürünlere oranla daha yüksek gelir getiren elma, çilek, kiraz, üzüm (bağcılık) ve sebze ekim-

dikimine yönlendirilerek üretimin kayda değer bir gelir elde edilmesi sağlanmıştır. Böylelikle yoğun 

göçlerin yaşandığı köylerde, göç durma noktasına gelmiş ve hatta bazı köylerde ise köylere geriye 

dönüşlerin yaşandığı bile gözlenmiştir. 

KÖSİP ile 2011 yılından bu yana 96.539 ha alanda uygulanan projelerin, 26.326 ha’lık kısmı yeni 

sulamaya açılmış, 70.213 ha ise klasik (açık kanal) şebekeden kapalı sulama sistemine 

dönüştürülerek rehabilite edilmiştir. Kısıtlı su imkanlarına sahip ve her bir damlasına ihtiyaç 

duyulan Bölgede, KÖSİP ile rehabilite edilen alanlarda (70.213 ha) mevcut kullanılan sulama 

suyundan sağlanan yaklaşık %40 oranında tasarruf son derece hayati öneme sahiptir.    

Konya’nın Seydişehir İlçesinde 1,7 milyon m²'lik alanda “Ulaşım Güzergâhında Kırsal Kalkınmaya 

Yönelik Gelir Getirici Faaliyetlerin Araştırma Projesi” gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile Bölgede 

yapılacak bir rekreasyon alanı ve tamamlayıcı tesisler ile hem bölge halkının ürettiği ürünleri 

pazarlayabileceği bir eko-turizm sahasının oluşturulabilmesi, hem de sürücülerin bu bölgede 

dinlenmeleri sağlanarak yol güvenliğine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Bitkisel Üretime Yönelik Sulamaların Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalışması 

ile bölgede Başkanlığımız tarafından uygulanmış KÖSİP projelerinden her bir il için sayısal olarak 

uygulanan projelerin en az %20’sinde, araştırma bölgesinde uygulanmış DSİ küçük sulama 

projelerinden her bir il için projelerin sayısal olarak en az %5’inde ve DSİ büyük sulama 

projelerinden Aksaray, Karaman ve Niğde illerinden 1’inde, Konya ili için 2’sinde yürütülen 

araştırmalarda, 1160 adet anket çalışması yapılmıştır. Anketlerden ve ikincil kaynaklardan elde 

edilen verilerle, her bir proje grubuna ait incelenen sulama şebekelerinin sulama performansı ve 

etkinliği yanı sıra, uygulandıkları bölgelerde istihdam, gelir seviyesi, bitki deseni üzerindeki 

ekonomi etkileri ve sosyal etkileri ortaya konulmuştur.   

KOP Bölgesinde Tarımsal Araştırmalar Projesi Kapsamında “Süs Taşı İşlemeciliğinin 



58 

Yaygınlaştırılarak Kırsal Kesimde Tarım Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması 

Projesi” ile bölgede kırsal alanda yaşayan dar gelirli vatandaşların tarım sezonu dışında gelirleri 

arttırılarak, istihdam sağlanmış olacaktır. 

Diğer taraftan hayvancılık sektöründe verimliliğin artırılması ve kırsaldaki insanların kalkınmasını 

sağlayacak tedbirlerin hayata geçirilmesi KOP TEYAP kapsamında elde edilen kazanımları 

oluşturmaktadır.  

Başkanlığımızca; mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını avantaja dönüştüren, güçlü üretim 

kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan, istihdam düzeyi yüksek, geliri ülke 

ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları yaygın, sosyal ve 

fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP kırsalı 

oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu maksatla KÖSİP tarafından altyapısı oluşturulan bölgelerde 

aynı zamanda üretim sistemlerinin de desteklenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Başkanlığımız 

tarafından “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal- Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model 

Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma Etüt 

Projesi” yürütülmektedir. Araştırma projesinin tamamlanması ile oluşan çıktılar neticesinde 

destekleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Bununla birlikte fizibilite çalışmasının sonucu beklenilmeden hemen uygulamaya geçmek 

amacıyla, diğer kurumlarımız tarafından kırsal alanda yürütülen çalışmaları bütünleyen ve 

KÖSİP’in üzerine kurgulanan “KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı” hayata 

geçirilmiştir. 2016 yılında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlük’leriyle protokol imzalanarak, pilot projeler uygulamak üzere yaklaşık 4 milyon TL’lik 

bir ödenekle çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda: Yaz Seracılığının yaygınlaştırılması, Serbest 

Sistem Tavukçuluk, Bağcılık, Arıcılık ve Örgütlenme gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra 

yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik projelerin hayata geçirilme çalışmaları devam etmektedir. 

Bu çalışmalar aynı konularda faaliyet yapmayı düşünen diğer illerinde ilgisini çekmiş, onların kendi 

bölgelerinde yapacakları faaliyetlere hem teknik hem de idari olarak uygulama boyutunda örnek 

teşkil etmiştir.  

Mera ve tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması için kurulumunu finanse ettiğimiz sera, bölge 

için bu bitkilerde alternatif bir fide üretim tesisi olmuştur. Bu sera ile bölgede bu alanlarda bir sektör 

oluşturup devamın da fide üretiminde özel sektöre kaydırılarak alternatif bir gelir kaynağı sağlanmış 

olacaktır.  

İdaremiz tarafından tarımda sürdürülebilirliği sağlamanın bir ayağını oluşturan eğitim ve yayım 

kapsamında yürütülmeye başlanan KOP TEYAP ile sulu ve kuru tarımdaki bitkisel üretimde toprak 

ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik bölgede farkındalık yaratacak eğitim 

konuları ile bu alandaki uygulamalara katkı verilmeye başlanmıştır.  

Başkanlığımızca; mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını avantaja dönüştüren, güçlü üretim 

kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan, istihdam düzeyi yüksek, geliri ülke 

ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları yaygın, sosyal ve 

fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP kırsalı 

oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu maksatla KÖSİP tarafından altyapısı oluşturulan bölgelerde 

aynı zamanda üretim sistemlerinin de desteklenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Başkanlığımız 
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tarafından “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal - Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model 

Geliştirilmesi ve Elma, Kiraz, Üzüm ve Çilek Meyvelerinde Değer Zinciri Analizi Araştırma Etüt 

Projesi” yürütülmektedir. Araştırma projesinin şubat ayında tamamlanması planlanmakta olup 

çıktıları neticesinde destekleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Bununla birlikte fizibilite çalışmasının sonucu beklenilmeden hemen uygulamaya geçmek 

amacıyla, diğer kurumlarımız tarafından kırsal alanda yürütülen çalışmaları bütünleyici ve 

KÖSİP’in üzerine kurgulanan “KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı” hayata 

geçirilmiştir. 2016 yılında Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlükleriyle protokol imzalanarak, pilot projeler uygulamak üzere yaklaşık 4 milyon TL’lik bir 

ödenekle çalışmalar başlanmıştır. Bu kapsamda: Yaz Seracılığının yaygınlaştırılması, Serbest 

Sistem Tavukçuluk, Bağcılık, Arıcılık ve Örgütlenme gibi alanlarda yürütülen çalışmaların yanı sıra 

yerel ürünlerin pazarlanmasına yönelik projeler uygulanacaktır. 

KOP Bölgesinde iklim değişikliği kaynaklı kuraklık suya talebi artırmakta ve bu durum da zaten 

kısıtlı olan su kaynaklarının hızla azalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden bölgede salt tarım odaklı 

kalkınmanın sürdürülebilir olamayacağı, bölgenin tarihi ve sosyal birikimi, turizm potansiyeli, 

sanayi alt yapısı ve yenilenebilir enerji potansiyeli gibi güçlü yönleri ve fırsatları etkin bir şekilde 

değerlendirecek bir dönüşüme ihtiyaç olduğu açıktır. Bu nedenle KOP Bölgesi son dönemde kendi 

yerel dinamiklerini ve Türkiye’nin KOBİ merkezi olma özelliğini kullanarak Türkiye ortalamasının 

üzerinde ihracat artış hızı göstererek ortaya koyduğu girişimcilik potansiyelini sürdürülebilir hale 

getirmesi gerekmektedir. Bölgede ekonomik gelişmenin sürdürebilirliğini sağlayabilmek için 

küresel ekonomilere entegre ve üretken bir imalat sanayi altyapısı oluşturmanın, yüksek katma 

değerli sanayi yatırımlarının ve nitelikli işgücünü bölgeye çekerek orta ve ileri teknoloji gerektiren 

imalat sanayi kollarında uzmanlaşmanın üzerinde hassasiyetle durulma ihtiyacı tespit edilmiştir. Bu 

çerçevede girişimcilik ve yenilik odağında KOP Bölgesi illerinin sanayisinin genel durumunu ortaya 

koymak, KOP Bölgesi’nde sanayi alanında yapılacak kamu politikalarını doğru noktalara 

yönlendirilebilmek amacıyla gerekli projelerin yürütülmesi önem arz etmektedir.   

KOP Bölgesi güneşlenme süresi, radyasyon değerlerinin yüksek olması sebebiyle güneş 

enerjisinden elektrik üretimi ile de ön plana çıkan bir bölgedir. Bu kapsamda bölgemizde Karapınar/ 

Konya Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı olarak ilan edilmiş ve Niğde Bor Enerji İhtisas Bölgesi 

kurulmuştur. Karaman ilinde de benzer Enerji ihtisas alanı kurulması için yürütülen çalışmaların 

sonuna gelinmiştir. Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı 5.971 hektar alana sahip ve 

potansiyel kurulu gücü 4.000 MW ‘tır. Bu alana yönelik 1.500 MW’lık kurulu güce sahip santralin 

yapımı için yıl sonu itibarıyla ihaleye çıkılmıştır. Niğde Bor Enerji İhtisas Bölgesi ise 2.539 

hektarlık alana sahip olup ihtisas bölgesinin 1.300 MW elektrik üretmesi planlanmaktadır. Bu 

bağlamda bölgedeki mevcut bu potansiyelin kullanılabilir hale getirilebilmesi için ihtiyaç olan 

güneş paneli hücrelerinin bölgede üretilebilmesine yönelik proje çalışmaları devam etmektedir. 

Nihai aşamada öz sermayemizin yurt dışına çıkması engellenmesiyle bölge kalkınmasına katkı 

sağlanarak yenilenebilir enerjinin önemi bir kez daha vurgulanmış olacaktır. 

Türkiye’de son yıllarda veri merkezi alanında büyük gelişmeler yaşanmaktadır. İnternet kullanıcısı 

sayısındaki artış, telekomünikasyon alanındaki yoğun rekabet ve BDDK (Bankacılık Denetleme ve 

Düzenleme Kurulu)’nın bankalara ait veri merkezlerinin Türkiye’de inşa edilmesi zorunluluğunu 

getirmesi Türkiye’yi veri merkezi alanında % 60’lık büyüme ile dünya büyüme sıralamasında ilk 
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sıraya yerleştirmiştir. Kamu kurumlarında e-devlet ve vatandaşa sunulan hizmetlerin internet 

ortamına geçirilmesi projeleri bilgi teknolojileri harcamalarını artırmıştır. Kamu kurumlarının 

hizmet kalitesini geliştirmek amaçlı bilgi teknolojileri ve veri merkezi alanlarında yoğun yatırımlar 

yapılmaya başlanmıştır. Öte yandan bölgesel bir finans merkezi olma yolunda hızla ilerleyen 

İstanbul ve çevresine, veri merkezi hizmetleri alanında her geçen gün daha fazla talep gelmektedir. 

Dynamics Research’ün Türkiye, Almanya ve İngiltere’de yaptırdığı “Büyüme, Risk ve Bulut 

Yönetimi Araştırması”nda her 2 işletmeden 1’inin, veri merkezi operasyonunu doğal felaketlere 

karşı dayanıksız binalarda yürüttüğü ortaya çıkmıştır. Araştırmaya göre deprem gibi doğal 

felaketlerden etkilenen veri merkezleri, şirketlere tek seferde 2 milyon liraya kadar yükselebilen bir 

maliyet tablosu çıkarmaktadır. Bu araştırma sonuçları, şirketlerin en değerli varlıkları olan ‘bilgi’ 

ile kumar oynadıklarını dolayısıyla ülkemizde kaliteli veri merkezi eksikliğini gözler önüne 

sermektedir. Bu noktada KOP BKİ’nin sektöre yönelik yapmış olduğu çalışmada bu yönde 

yapılacak bir yatırım için Konya; asayiş, deprem ve sel baskınları riskinin düşüklüğü, Anadolu’nun 

orta noktasında olması, devlet yönetim hafızasına sahip bir başkent olması ve Osmanlı için arşivlerin 

güvenlik içinde saklanması ve yedeklenmesi gibi kendine has özellikleri ile en ideal bölge olarak 

ön plana çıkmaktadır. 

KOP Bölgesi, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar uzanan her dönemde, sosyal, kültürel ve 

ekonomik alanda önemli bir merkez olmuş ve çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın 

kültürel gelişim sürecinde üretim, beslenme, teknoloji, inanç ve sosyal yaşam unsurlarının yeniden 

biçimlenme faaliyetleri, başta Çatalhöyük olmak üzere, bölgedeki kültürel alanlarda hayat 

bulmuştur. Bölgedeki bu büyük kültür hazinesinin envanterinin yapılarak tespit ve belgeleme 

çalışmalarının yapılmasını amaçlayan KOP Bölgesindeki Kültür Varlıklarının Envanteri ve Sosyo-

Ekonomiye Katkısı Projesi’ne ilişkin 2016 yılında gerçekleştirilen ihaleler iptal edilmiş olup 2017 

yılında yeniden ihaleye çıkılarak uygulama çalışmalarına başlanması planlanmaktadır. 

Bölge, Hz. Mevlana ve Nasreddin Hoca gibi hâlâ evrensel niteliklerini koruyan zirve şahsiyetlere 

ev sahipliği yapmış, döneminin bilim ve kültür merkezi olmuştur. Bu kapsamda Konya ilinde 

Mevlevi Köyü ve Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen 

fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. Fizibilite sonuçları doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı 

tarafından Dünya Mizah Köyü Projesi’nin uygulamaya geçmesi uygun bulunmuştur. Akşehir ilinde 

uygulanması planlanan proje ile Nasreddin Hoca’nın öğretilerinin gelecek kuşaklara daha doğru bir 

biçimde aktarılması, ulusal ve uluslararası mizah etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir alanın 

oluşturulması sağlanacaktır. 

Bölgenin turizmdeki potansiyelinin etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi ve sektöre yönelik 

planlama ve stratejilerin geliştirilmesini amaçlayan ve Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini 

kapsayan KOP Bölgesi Turizm Master Planı Projesi 2016 yılında tamamlanmıştır. Plan ile bölgede 

yer alan kültür turizmi, inanç turizmi, kış sporları turizmi, termal turizmi, doğa turizmine yönelik 

önemli kaynakların bir bütün oluşturacak şekilde değerlendirilmesi, tek bir turizm türü yerine tüm 

turizm türlerinin birbirini destekleyecek şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 

turizm türü gözetmeksizin turizm odaklarının oluşturulması ve bu turizm odaklarında turist kalış 

süresinin arttırılması temel stratejidir. Bu strateji doğrultusunda bölgede Aksaray’da Ihlara Vadisi 

ve Güzelyurt, Karaman’da Ermenek, Konya’da Akşehir, Beyşehir, Sille ve Konya Kent Merkezi 

turizm odakları olarak belirlenmiştir. Belirlenen turizm odaklarında kalış sürelerinin artırılması için 

özellikle odakların yakınlarındaki turizm potansiyelli kaynaklara yatırım önerilmiştir. 
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KOP BKİ görev alanına 2016 yılında eklenen Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illeri de 

önemli turizm potansiyeline sahiptir. Özellikle doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği 

yerlerden birisi olan Kapadokya bölgesi, bölgedeki volkanların püskürmesiyle oluşan kül 

tabakasının başta Kızılırmak olmak üzere akarsu ve rüzgar ile aşınmaları sonucu oluşan Peribacası 

oluşumları ve yer altı şehirleri ile Dünyanın dört bir yanından ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır.  

Bu bağlamda turizm faaliyetlerinin Bölge’de bir plan dahilinde yürütülmesini ve elde edilecek 

çıktılara göre Bölge’nin turizm sektöründeki yol haritasının ortaya çıkarılmasını sağlamak için 2016 

yılında KOP Bölgesi’ne eklenen Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinin mevcut KOP 

Bölgesi Turizm Master Planı’na entegre edilmesi planlanmaktadır. 

Bölge, Hz. Mevlana ve Nasreddin Hoca gibi hâlâ evrensel niteliklerini koruyan zirve şahsiyetlere 

ev sahipliği yapmış, döneminin bilim ve kültür merkezi olmuştur. Bu kapsamda Konya ilinde 

Mevlevi Köyü ve Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen 

fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. Fizibilite sonuçları doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı 

tarafından Dünya Mizah Köyü Projesi’nin uygulamaya geçmesi uygun bulunmuştur. Akşehir ilinde 

uygulanması planlanan proje ile Nasreddin Hoca’nın öğretilerinin gelecek kuşaklara daha doğru bir 

biçimde aktarılması, ulusal ve uluslararası mizah etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek bir alanın 

oluşturulması sağlanacaktır. 

Bölgesel kalkınma, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bir dönüşümün gerçekleşmesi sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Sosyal dayanışma ve bütünleşmenin ortaya çıkabilmesi ise, birey ve grupların 

sosyal hayata aktif katılımının sağlanması ile gerçekleşebilmektedir. Bu kapsamda Bölge’de yer 

alan gençlerin, kadınların, çocukların, işsiz bireylerin, engellilerin sosyal ve ekonomik hayata aktif 

katılımlarını sağlamak amacı ile illerde uygulanacak olan KOPSOGEP mali destek programı büyük 

önem taşımaktadır. KOPSOGEP’in kapsadığı nüfus kesimleri yoksul olan ve sosyal imkânlara 

erişmede sıkıntı yaşayan çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, göç etmişler ve kentlerin gecekondu 

bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır. KOP Bölgesi’nde yer alan illerden Aksaray ve 

Niğde’de SODES uygulamaları yürütüldüğünden dolayı 2015 yılında KOPSOGEP uygulama alanı 

Konya, Karaman illeri olarak belirlenmişti fakat 2016 yılında Bölge illerine Nevşehir, Yozgat, 

Kırşehir ve Kırıkkale illerinin de eklenmesi ile proje uygulama alanı SODES programına dâhil 

olmayan Konya, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illeri ile sınırlandırılmıştır. 

İllerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerinin tanınması ve sosyal kırılma noktalarının 

tespit edilmesi de Bölge’de desteklenecek olan projelerin doğru tespiti açısından büyük önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda il bazında yapılacak olan Sosyal Yapı Analizi ile illerin mevcut durumları 

ve müdahale gerektiren alanlar belirlenmiş olacaktır. Bu proje ile Bölgenin nüfus yapısı, göç oranı 

ve göçün nedenleri, eğitim durumu, istihdam edilebilirliği ve işgücü potansiyeli, özel politika 

gerektiren grupların toplum içindeki durumu gibi bölge insanının mevcut sosyal, ekonomik ve 

toplumsal durumu ve yaşanan problemlerin tespit edilmesi sağlanacaktır.  

KOP Bölgesi’nin ve sahip olduğu değerlerin tanıtımına yönelik faaliyetler içeren projenin bir 

bileşeni olarak tarihi şahsiyetlerin hayat öğretilerine ve eserlerine dikkat çekilmesi, bilim, kültür ve 

hoşgörü ortamında bu önemli şahsiyetlerin fikir ve düşüncelerinin 12 yaş altı çocuklardan itibaren 

tanıtılmaya başlanması amacıyla bir çizgi film serisi hazırlanılması planlanmıştır. Ulusal 

planlamalarla hedeflenen eylemlere hizmet edecek olan ve 13'er bölümlük 3 sezon sürmesi 

öngörülen bu çizgi film serisinin kültürel değerlerimizin tanıtımı ile birlikte bu değerlerin bölgesel, 
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ulusal hatta küresel ölçekte istifadeye sunulması hedeflenmiştir. 

Okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalık 

oluşturmak için yapılan projelere mali destek sağlamak amacı ile oluşturulan KOP Okuyor projesi 

bölgesel ve ulusal kalkınmanın en önemli unsuru olan eğitim yolunda atılan bir adımdır. Proje ile 

7’den 70’e tüm kesimin okuma alışkanlığı kazanması ve bunun bir kültür haline getirilmesi 

hedeflenmiştir.  
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IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

KOP Bölgesi, 4.584.136 ha tarım arazisi ile Türkiye tarım arazisi varlığının %19,15’ine, 8,837 

milyar m3 kullanılabilir su varlığı ile Türkiye kullanılabilir su varlığının %7,8’ine sahiptir. Bölge 

tarım arazilerinin ancak %24’ü sulanabilmekte, toplam arazinin %76’sında ise kuru tarım 

yapılmaktadır. 

Arazi varlığına göre kullanılabilir su kaynakları kısıtlı olmasına rağmen geniş ve tarıma uygun 

arazileri olan bölgede tarımsal üretim ağırlıklı bir kapasite geliştirme ve kalkınma politikası 

uygulanmıştır. Bu kapsamda başta bölgeye havza dışından su getirecek olan Mavi Tünel Projesi 

olmak üzere çok sayıda sulama yatırımı hayata geçirilmiştir. 

Sulama projeleri; ulusal gelire katkısı, istihdam üzerindeki etkisi, gıda güvenliği ve sanayideki yeri 

nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan tarımsal üretim, verimlilik ve yerel potansiyellerin optimum 

kullanımı açısından kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle altyapı yetersizliği, düşük gelir düzeyi ve 

yaşam kalitesi sorunlarının yoğunlaştığı dağlık kırsal alanlarda, tarımsal potansiyelin yerinde ve 

etkin kullanımını sağlayacak altyapı imkanlarının geliştirilmesi ve modern sulama teknolojilerinin 

yaygınlaştırılması, kırsalın yaşam standartlarının bölge geneline yaklaşması açısından büyük önem 

taşımaktadır. Sulama yatırımları, yalnızca inşaat veya tarımsal faaliyetler ile sınırlı değil, bölge 

halkının gelir ve istihdam düzeylerini etkileyen, toplumsal ve kültürel etkileri olan, diğer sektörlerle 

entegre bir biçimde planlanması ve değerlendirilmesi gereken yatırımlardır. 

KOP Bölgesi’nde 4.584.136 ha tarım arazisi olup, kullanılabilir nitelikte toplam 8,84 milyar m3 su 

bulunmaktadır. Tarım alanlarının mevcut bitki deseni ile sulanabilmesi için 22 milyar m3 suya 

ihtiyaç vardır. Kurak iklim yapısına sahip bölgede sulanacak arazinin büyük olması, bitkinin ihtiyacı 

olan dönemde etkili yağışların azlığı, sulu tarım gelirlerinin kuru tarıma göre büyük farklılıklar 

göstermesi gibi faktörler çiftçileri sulu tarıma yönlendirmiş, ancak yerüstü su kaynaklarının 

kısıtlılığı da yeraltı suyuna olan talebi arttırmıştır. Bu bağlamda bölgede özellikle Konya Kapalı 

Havzası’nda çok miktarda açılan sondaj kuyuları ile çekilen yeraltı suyunda, son yıllarda aşırı 

çekimler nedeniyle yıllık 3 metreyi bulan düşüşler yaşanmıştır. Bu nedenle, havza dışından su 

temini projelerinin gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Havza dışından su temini 

projelerinin gerçekleştirilmesi yanında kullanılabilir suyu israf etmeden en ekonomik şekilde 

kullanabilmek için bir takım ciddi yapısal tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu tedbirler sadece 

bölge tarımını güçlendirmek için değil aynı zamanda bölgenin sürdürülebilir su kullanımını ve ülke 

gıda güvenliğini de dikkate alacak şekilde olmalıdır. 

Bölgedeki sulama kooperatif alanlarına ait sahanın büyük bir kısmında halen eski açık kanal sulama 

şebekesi mevcut olup, bu alanlarda çekilen yeraltı suyunun yaklaşık % 50’si şebeke yetersizliği 

nedeniyle kullanılamamakta ve israf olmaktadır. Bölgedeki su kısıtı düşünüldüğünde mutlaka söz 

konusu alanların arazi toplulaştırması yapılarak kapalı sisteme dönüştürülüp rehabilite edilmesi 

gerekmektedir. 

Diğer taraftan bölgede özellikle dağlık kırsalda göç, büyük sorun teşkil etmektedir.  KOP Bölgesi, 

sahip olduğu geniş tarım alanları ve coğrafi koşullarıyla, ülkemizde ve dünyada pazar alanı giderek 

artan ve yüksek katma değere sahip iyi tarım uygulamaları ve organik tarımsal üretim açısından da 

önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede dağlık kırsal alanlar, özellikle parçalı ve su sorunu olan 

tarım arazileri, altyapı sorunları, kısıtlı ekonomik faaliyetler, düşük yaşam kalitesi ve yoğun nüfus 
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kaybı ile mücadele ederken bölgeyi ayakta tutabilecek model çalışmalar geliştirilmelidir. 

Bölgede yerleşim alanlarında risk oluşturan ve incelenmesi gereken bir diğer konu ise Obruklardır.   

Obruklar çok uzun dönemlerden bu yana sürekli olarak oluşum içerisinde bulunan jeolojik yapılar 

olup yerleşim alanları ve canlılar için potansiyel risk oluşturmaktadır. Yapılan mühendislik 

çalışmaları ile mevcut ve yakın gelecekte oluşumları muhtemel obrukların yerleri tespit edildikten 

sonra gerekli önlemler alınmalıdır. Fakat muhtemel obrukların yerleri tespit edilse dahi oluşumunu 

önlemek mümkün değildir. Bu bağlamda obruk oluşumunu hızlandıran etkenlerin kontrol edilmesi 

ile oluşum sıklığı azaltılabilir. Obruk oluşumlarını hızlandıran nedenlerden biride aşırı ve kontrolsüz 

yeraltı suyu kullanımıdır. Obruk oluşum sıklığını azaltmak ve mevcut yeraltı suyu varlığının 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Obrukların afetselliği konusunda ise 7269 sayılı Afetler kanunu değiştirilerek “Obruk Oluşumu” 

doğal afet riskleri arasında tanımlanmalı, bundan etkilenen vatandaşlarımıza 7269 sayılı yasa 

kapsamında gerekli yardımlar yapılmalıdır. Bölgemizde oluşan Obruk riskine karşı önerilerin yer 

aldığı Başkanlığımız koordinatörlüğünde çalışılan “Konya Kapalı Havzası’nda Karstik Çöküntü 

Alanlarının Belirlenmesi ve Tehlike Alanlarının Değerlendirmesi Projesi” kapsamında MTA Genel 

Müdürlüğü’nün yapacağı mühendislik çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karstik tehlike haritaları 

ve nihai rapor, AFAD Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde KOP Bölgesi’nde başta yerel yönetimler 

olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından dikkate alınmalıdır. 

KOP Bölgesi’nde tarımsal çalışmaların yıl genelinde ortalama beş ayla sınırlı olması nedeniyle geri 

kalan zamanda yeni iş alanları oluşturacak olan Süstaşı İşlemeciliği Projesinin hızlı bir şekilde tüm 

bölgeye yaygınlaştırılması, Selçuk Üniversitesi – SÜKOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama Merkezinin 

denetiminde yerel yönetimler ile STK’ların projeyi benimsemesi ve desteklemeleri sağlanmalıdır. 

Bölgemizde tahsis edilen Enerji İhtisas Endüstri Bölgelerinin faaliyete geçirebilmesi için gerekli 

bürokratik çalışmaların hızlandırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik hükümetin 

öngördüğü beyannamelerde de yer alan sektördeki gerekli yasama faaliyetlerinin ivedilikle hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. 

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte dünyada uygulamaları gittikçe artan Akıllı Ulaşım 

Sistemleri (AUS), tüm karayolu kullanıcıları açısından karayolu trafik güvenliğini artırmak adına 

çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasında Akıllı Ulaşım 

Sistemleri kapsamındaki modern uygulamalar hızla yürürlüğe konulmalıdır. Yük ve yolcu 

taşımacılığı yapan sürücülerin, süre ve hız kurallarına uyup uymadıklarına yönelik etkin denetim 

mekanizmaları geliştirilmelidir. Bunun yanı sıra taşımacılıktaki karayollarına verilen ağırlığın 

kademeli olarak deniz ve suyolları, havayolları, boru hatları, raylı sistemler ve kombine taşımacılığa 

kaydırılarak yük ve yolcu taşımada bu sistemlerin kullanımı artırılmalıdır. Özellikle şehir içi ulaşım 

alt yapısında çevre ve insan sağlığına daha fazla önem verilerek toplu taşıma ağırlıklı (özellikle raylı 

sistemler) ve yaya ile bisiklet öncelikli projeler hayata geçirilmelidir. Yakın gelecekteki etkisi göz 

önüne alındığında çocuklara küçük yaşlardan itibaren trafik eğitiminin verilerek trafik bilincinin 

oluşturulmasıyla gelecekte kazaların daha az yaşandığı, ölüm ve yaralanmaların azaldığı bir ortam 

oluşacaktır. Trafik kazalarının ortaya çıkmasında insan faktörünün payı %90’ın üzerindedir. İnsan 

unsurundaki payın ise yaklaşık %87’si sürücülere aittir. Yıllar içerisinde bu oranlarda belirgin bir 

farklılık da ortaya çıkmamıştır. Kazaların önlenmesi ve daha güvenli bir ulaşım sağlanmak 

isteniyorsa, insan unsuruna ve özellikle de sürücülere yönelik politikalar geliştirilmeli, bilinç düzeyi 
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yükseltilmeli, duyarlılıkları artırılmalı, kurallara uymaları için her türlü strateji geliştirilmelidir. 

Ticari ve stratejik yönden önemi ve ihtiyacı hazırladığımız çalışmada da ortaya konmuş olan Veri 

Merkezleri Bölgesi projesinin hayata geçmesinde başlıca engelin fiziki ve hukuki altyapı eksikliği 

olduğu görülmektedir. Ülkemizde Veri Merkezi İşletmesi kavramının ve bileşenlerinin henüz 

kanunen ayrıntılı bir tanımlarının dahi olmaması bahsedilen eksikliklerin en açık ifadesidir. Gerekli 

hukuki ve mali düzenlemelerin yapılıp, altyapı imkânlarının önünün açılması sadece veri merkezi 

sektörünün değil buna bağlı yüzlerce sektörün kalkınması anlamına gelmektedir. Mevcut sorunların 

ortadan kaldırılmasıyla Türkiye, veri merkezi yatırımları için önemli bir çekim noktası haline gelip, 

dijital içeriklerini kendi topraklarında barındıran, dışarıdan içerik alan bir ülke konumuna gelecektir. 

Bunun yanı sıra yetişmiş personel istihdamı ile birlikte ekonomik kalkınma da sağlanacaktır. 

Bütüncül veri merkezi kavramının hayata geçirilmemesi halinde ise hem ülkemiz hem bu sahada 

faaliyet gösteren işletmelerimiz çok büyük kayıplar yaşayacaktır. Bu kayıplar sadece maddi kayıplar 

olmanın dışında yetişmiş personel kaybı, Türkiye’nin ve internet trafiğini taşıdığımız ülkelerin 

içeriklerinin de kaybı olacaktır. Bu yaklaşımın hızlı bir şekilde uygulanmasında mevcut güçlü siyasi 

iradenin de varlığı büyük önem arz etmektedir. 

Sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde tek başına kamu yatırımları yeterli değildir. 

Kamu yatırımları yanında özel sektörün kalkınma süreci içine çekilmesi ve toplumun katılımının 

sağlanması bir gerekliliktir. Bunun için KOBİ’lerin dış ticarete yönelik girişimcilik faaliyetlerinin 

arttırılması, dış ticaretteki rekabet edilebilirlik paylarının artırılması, bölge ihracatı için stratejik 

öneme sahip sektörlerin belirlenmesi ve dünya pazarlarında ihracat payını yükseltebilen bir üretim 

yapısına ulaşılması önem arz etmektedir. Aynı zamanda KOBİ’lerin özelliklede mikro işletmelerin 

büyümelerinin önündeki bürokratik, ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin ölçeksel, sektörel ve il 

düzeyinde belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik strateji ve politika tedbirlerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bunların yanında Marmara Bölgesinde sıkışan sanayinin yeni cazibe 

merkezlerine kaydırma politikasına uygun olarak bölgenin teknoloji ve üretim kapasitesi ile rekabet 

gücünün artırılabilmesi için Konya-Karaman-Mersin ekseninde Özel Ekonomi Bölgesi (ÖEB) 

oluşturulmasıyla bölgeye yapılacak olan yatırımların önü açılmış olacaktır. 

Günümüzde büyük ölçekli güneş enerjisi sistemleri; rüzgâr, kömür ve doğal gaza oranla daha 

maliyetli olsa da, önümüzdeki 25 sene içerisinde bu sistemlerin birbirleri ile rekabet edebilirliğinin 

önemli bir ölçüde artması beklenmektedir. Önümüzdeki 10 sene içerisinde, güneş ve rüzgâr 

sistemleri ile kömür ve doğal gaz sistemleri arasındaki farkın büyük ölçüde kapanması 

öngörülmektedir. Bu alanda güneş enerjisinde maliyette en hızlı düşüşler yaşanırken, 2030 senesine 

kadar Türkiye’deki en ucuz elektrik üretim şeklinin yenilenebilir enerji sistemleri olması 

beklenmektedir. Bu sebeple son yıllarda Türkiye’de güneş enerjisi sektöründe gerçekleşen ve 

sektörün yükselişi ile ilgili ileriye yönelik umut aşılayan gelişmeler sayesinde, Türkiye birkaç 

senedir güneş enerjisi sektörünün odağında bulunmaktadır. Almanya’dan %60 daha fazla güneş 

ışığı alan Türkiye’nin bu mevcut potansiyelinde KOP Bölgesi ise en büyük paya sahiptir. Ancak 

bugüne kadar Türkiye, elektrik sektöründe güneş enerjisi alanındaki potansiyeli verimli biçimde 

kullanamamıştır. Geçmişte yatırımcıların bu sektöre ilgi göstermesine engel olan ana sebepler 

arasında politik belirsizlik, yüksek lisans ücretleri ve karmaşık bürokratik izin sistemi gibi sebepleri 

saymak mümkünken şimdilerde sektöre olan ilgiye bağlı olarak bu engellerin hatırı sayılır şekilde 

azaldığı görülmektedir. Yakın gelecekte bu iyileştirme politikalarının da devam etmesi ile 

Türkiye’nin her yıl yaklaşık %10 büyüyen enerji ihtiyacının karşılanmasıda güneş enerjisi büyük 
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katkı sağlayacaktır. 

Bölgeye yeni eklenen iller arasında yer alan başta Nevşehir İli olmak üzere Kırıkıkale, Kırşehir ve 

Yozgat illeri Türkiye’de ve Dünya’da başka hiçbir yerde olmayan eşsiz doğal, kültürel ve tarihi 

özelliklere sahiptir. Yeni illerin Bölgeye entegrasyonu sonucu Bölgenin sahip olduğu mevcut kültür 

değerleri ve varlıkları turizm potansiyelini daha da artmıştır. Bölge tarih boyunca Roma, Selçuklu, 

Osmanlı gibi birçok kültür ve medeniyetin beşiğinde yer almış olup, Anadolu’nun en eski yerleşim 

merkezlerini bünyesinde barındırararak Mevlevilik, Bektaşilik ve Ahilik kültürlerine ev sahipliği 

yapmıştır. Bu sebeple, Bölgenin tarihi ve kültürel mirasınının korunması için envanter çalışmalarına 

destek verilecek ve bunların içinden turizme katkı verebilecek potansiyele sahip unsurlar koruma 

altına alınarak turizme kazandırılacaktır. 

Bölge’nin turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilmesi ve turizm faaliyetlerinde konaklama 

sürelerinin artırılması gerekmektedir. Bu çerçevede, Bölge illerinde yer alan önemli kültür ve turizm 

alanlarının (Konya Mevlana Müzesi, Ihlara Vadisi vb.) Kapadokya tur güzergâhı içerisinde yer 

alması sağlanmasıyla bölgede turizm hareketliliğinin artırılarak gelen ziyaretçilerin konaklama 

sürelerinin uzatılması gerekmektedir. Bu bağlamda,  turizm çeşitliliği (doğa turizmi, termal ve 

sağlık turizmi, kültür turizmi, balon turizmi, inanç turizmi) bakımından geniş bir yelpazeye sahip 

olan Bölge’nin en önemli sorunu turizm altyapısının ve hizmet kalitesinin yeterli seviyede 

olmamasıdır. Bölgede mevcut turizm altyapısının geliştirilmesinin yansıra (konaklama tesisi, 

restoran, ören yeri çevre düzenlerinin yapılması vb.) sunulan hizmet kalitesinin düzeyinin de 

artırılması gerekmektedir. Turizm hizmetlerinde kalite düzeyinin yükseltilmesi için sektörde yer 

alan beşeri sermayenin hizmet içi eğitimler yoluyla bilinçlendirilmesi ve kalifiyeli insan gücü 

kullanımının sağlanması gerekmektedir. 

Bölgenin bütüncül kalkınmasını sağlamak amacıyla beşeri ve sosyal yapının güçlendirilmesi esastır. 

Bu nedenle kırsal ve kentsel bölgelerde eğitim, ulaşım, bilişim ve sosyal hizmet alanlarında var olan 

farklılıkların en aza indirilmesi, yoksullukla etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve bölgedeki göçü 

engelleyecek adımların hızlı bir şekilde atılması gerekmektedir. Özel politika gerektiren gruplar 

olarak engellilerin, madde bağımlılarının, fiziksel ve sosyal şiddete maruz kalan kesimlerin 

belirlenerek, sosyal hayata katılımları sağlanmalı ve bu konu ile ilgili kurumlar arası 

gerçekleştirecek koordinasyon ile atılacak adımlar belirlenmelidir.  Yine bölgede dinamik bir yapı 

olarak kalkınmada ana aktör olarak yer alan gençlere yönelik eğitim, kültür, sanat ve spor 

alanlarında kendilerini ve bölgeyi geliştirmelerine yönelik destekleyici projeler oluşturulmalıdır. 

Tüm bu çalışmalar bölgeler arasındaki ihtiyaç farklılıkları esas olması nedeniyle, bölgeye özgü 

araştırmalar gerçekleştirilerek, kalkınmayı sağlayacak politikalar belirlenmelidir.  

 


