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BAKAN SUNUŞU 

Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelliğini taşıyan Konya Ovaları Projeleri (KOP), 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.  

 

KOP BKİ, bölgenin kalkınması yönünde kamu yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak, ağırlığı 

kamu yatırım, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde eylem planı 

hazırlamakla görevlendirilmiştir. Bu kapsamda İdare KOP Bölgesi’nin gelişme potansiyelini çok 

sektörlü olarak ortaya koymak ve bölgenin kalkınma hızını artırmak amacı ile KOP Eylem Planı’nı 

hazırlamıştır. Plan, 30.12.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmış ve 

30.04.2015 tarihinde Niğde’de gerçekleştirilen KOP Eylem Planı Tanıtım Toplantısı ile kamuoyuna 

açıklanmıştır.  

 

KOP Eylem Planında;  

• Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı 

• Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi 

• Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme 

• Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi 

• Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

 

şeklinde 5 ana gelişme ekseni belirlenmiştir. Bu eksenler altında, 26 alt eksen, 92 eylem, 243 proje 

paketi öngörülmüştür. KOP Eylem Planı’nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşümü 

gerçekleştirmektir. Bu çerçevede tarımsal yapıda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlayarak; sanayi, 

ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere 

erişilebilirliği artırmak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yenilikçi bir 

yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü geliştirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini 

güçlendirmek ve vatandaşlarımızın refah düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir. 

 

KOP Eylem Planı’nın uygulanmasında izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluş olan KOP 

İdaresi, KOP Bölgesi’nde kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sektörlerde yapmış olduğu yatırımların 

izlenmesinin ve değerlendirilmesinin yanısıra bölgenin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve 

imkanlarına yönelik proje üretmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir. KOP Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı’nın şeffaflık, tutarlılık, sorumluluk, yıllık olma ilkeleri ve ilgili yönetmelik 

doğrultusunda hazırladığı “KOP Bölge Kalkınma İdaresi 2015 Yılı Faaliyet Raporu”nun tüm 

taraflara yararlı olmasını diliyorum. 

 

 

Cevdet YILMAZ 

Kalkınma Bakanı 
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 8 Haziran 2011 tarihli ve 642 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname 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 bu 

projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak üzere, Kalkınma Bakanlığına bağlı ve 

tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak kurulmuştur. 

Başlangıç aşamasında ağırlıklı olarak sulama projelerinden oluşan ve yüzyılı aşan bir geçmişe sahip 

olan Konya Ovası Projesi, KOP İdaresi’nin kurulmasıyla birlikte bölge içi ve bölgeler arası 

farklılıkları gidermek amacıyla, başta sulama ve temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanarak, bölgenin 

ekonomik olarak kalkınmasını ve sosyal gelişmesini hızlandırmasını hedefleyen, çok sektörlü, 

sürdürülebilir, insan odaklı ve entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. 

KOP İdaresi, 2012 yılından itibaren, bir yandan bölgede yapılan tüm kamu yatırımlarının topyekûn 

bir yaklaşımla planlanması, izlenmesi ve koordinasyonunu gerçekleştirirken, diğer yandan da KOP 

Eylem Planı’nı hazırlayarak Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’na sunmuştur. Plan 24.03.2015 tarih 

29305 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

KOP Eylem Planı’nda yer alan politika ve stratejiler, Onuncu Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme 

Ulusal Stratejisi çalışmaları ve bölge planlarında ortaya konulan politika ve stratejiler doğrultusunda 

belirlenmiştir. Bu bağlamda uygulama sürecinde de kapsayıcı bir kalkınma anlayışı esas alınacaktır. 

İnsanı odak alan bu anlayış kalkınma sürecine her bir bireyin ve her yörenin katılımını azami düzeye 

çıkarmayı, gelişmenin sonuçlarından herkesin daha adil bir şekilde pay almasını sağlama anlayışı ile 

politikalarını sürdürecektir. 

“KOP Bölge Kalkınma İdaresi 2015 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 belirlenmiş amaçlar 

doğrultusunda, kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığına yönelik 

hazırlanan “KOP Bölge Kalkınma İdaresi 2015 Yılı Faaliyet Raporu”nun bilgilerin paylaşılması 

doğrultusunda önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. 

 

 

İhsan BOSTANCI 

KOP BKİ Başkanı 
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I. GENEL BİLGİLER 

 

A. VİZYON VE MİSYON 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın vizyon ve misyonu, hazırlanma süreci devam eden ve 

2017-2021 dönemini kapsayacak “KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Stratejik Planı” ile 

belirlenecektir. 

 

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 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. 
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C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

1. FİZİKSEL YAPI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın merkezi Konya’dadır. 

5.600 m2 kapalı kullanım alanına sahip hizmet binasını kiralamıştır. Binaya ait donanım aşağıda 

verilmiştir:  

• Açık ofis şeklinde düzenlenmiş 100 personel çalışma ortamı (6 adet koordinatör ve yönetici 

ofisleri) 

• Yemekhane (120 kişilik), 

• 350 kişilik konferans salonu,  

• Büyük ve küçük toplantı salonları, 

• Basın toplantısı alanı, 

• Bölge illerine ait stantların, sergi ve fuaye alanlarının bulunduğu, 1.600 m²’lik KOP Sanat 

Galerisi (KOP SAGA), 

• 150 araçlık 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, 11 Mühendis, 1 Şehir Plancısı, 

1 İstatistikçi, 1 Sosyolog, 1 Veteriner Hekim, 2 V.H.K.İ., 1 Uzman, 3 Memur, 3 Sekreter, 1 

Muhasebeci, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 2 Hizmetli, 4 Sözleşmeli Uzman ve 3 

kurumundan geçici görevli olmak üzere toplam 37 kişi 657 sayılı DMK esaslarına göre görev 

yapmaktadır.   

2015 yılı içerisinde İdaremiz bünyesinde, 4 sözleşmeli uzman personel, 6 kadrolu personel olmak 

üzere toplam 10 personel istihdam edilmiştir. Ayrıca 2015 yılı içerisinde 2 mühendis istifa ederek, 

İdaremizle ilişiğini kesmiştir. 

Tablo 3 KOP İdaresi Personelin Öğrenim Durumu Dağılımı 

Öğrenim Durumu Kadrolu Sözleşmeli Uzman Geçici Görevli Toplam 

Lisansüstü 6 2 - 8 

Lisans 20 2 3 25 

Önlisans 1 - - 1 

Lise 1 - - 1 

İlköğretim 1 - - 1 

İlkokul 1 - - 1 
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32%

68%

Personelin 
Cinsiyete Göre 

Dağılımı

Bayan Erkek

Mevcut 37 personelin 8’sı lisansüstü, 25’i lisans, 1’i önlisans, 1’i lise, 1’i ilköğretim ve 1’i ilkokul 

mezunudur.  

 

 

Şekil 2 Personelin Öğrenim Durumuna ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Tablo 4 KOP İdaresi’nde Çalışanların Dağılımı  

Birimler 
Kadrolu 

Personel Sayısı 

Sözleşmeli 

Uzman Personel 

Sayısı 

Geçici 

Görevli 

Personel 

Sayısı 

 

TOPLAM 

Başkanlık 3   3 

 

Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü 

 

9   9 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü 

 

3 1  4 

Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler 

Koordinatörlüğü 
4 1  5 

 

İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 

 

4 1 1 6 

 

Beşeri Sosyal ve Kurumsal Geliştirme 

Koordinatörlüğü 

 

3 

 

1 

 

 4 

 

Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü 

 

4  2 6 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

 

    

TOPLAM 30 4 3 37 

21%

67%

3%
3%3%3%

Personelin Öğrenim
Durumuna Göre 

Dağılımı

Lisansüstü Lisans Önlisans

Lise İlköğretim İlkokul
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5. KOP İDARESİ KOORDİNATÖRLÜKLERİ  

 

a) Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü:   

• 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, atama, 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 ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak ile her türlü 

idari, mali, satın alma ve muhasebeleştirme işlemlerini yürütmek, 

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

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 taşınır ve 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. 

 

b) İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü: 

• 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,           

• 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 
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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,  

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

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

• İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından her üç ayda bir alınacak performans göstergelerinden 

raporlama yapmak, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili taraflarla paylaşmak, (Kalkınma 

Bakanlığı’nın belirleyeceği ve Kalkınma Bakanı Başkanlığında ilgili kurum-kuruluşların üst 

düzey yetkilileri ile yapılacak izleme değerlendirme toplantılarının koordinasyonunu 

sağlamak) 

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

• 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, 

• Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

c) Beşeri Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü: 

• KOP Eylem Planında Beşeri ve Sosyal Kalkınma ile Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

eksenleri altında yer alan projelerin takibini sağlamak, 

• 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 katkıda 

bulunmak, 

• Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlemek, 

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

kuruluşlarıyla gerekli iletişimi sağlamak, 

• Bilgi Edinme Birimi faaliyetlerini yürütmek, 

• Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

d) Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü: 

• Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve 

faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planlarının 
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hazırlanmasını koordine etmek, 

• Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla 

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

• 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: 

• 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 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, 
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• 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, v.b. 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 v.b) 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. 

 

f) Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü: 

• 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 yaygınlaştırılmasına ve enerji verimliliğinin 

artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini ve örnek uygulamaların kamuoyu ile 

paylaşılarak toplumsal bilincin yükseltilmesini sağlamak, 

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

model projelerin bölgeye entegrasyonunu sağlamak için çalışmalar ve araştırmalar 

yapmak/yaptırmak, 
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• 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. 

 

g) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; 

• KOP BKİ'nin basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 

belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 

• KOP BKİ'nin ve KOP illerinin basın-yayın organları aracılığı ile tanıtımını sağlamak,  

• KOP BKİ'nin tanıtımına yönelik ilgili birimlerin ve Koordinatörlüklerin hazırladığı yazılı, 

görsel tanıtım malzemelerini planlamak ve baskı işlerini yürütmek, 

• Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

6. KOP İDARESİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 

 

6.1. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü 

 

6.1.1. Yürütülen Faaliyetler 

 

• 2015 yılında üçüncüsü düzenlenmiş olan “KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu” 

UNİKOP Dönem Başkanı olan Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde 22-24 Ekim 2015 

tarihleri arasında Aksaray’da gerçekleştirilmiştir. 

• 2014 yılı kesin hesabı hazırlanmıştır. 

• 2016 yılı kurum bütçesi hazırlanmıştır.  

• Başkanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığından 2016 Yılı 

için çeşitli kadro unvanlarında 30 adet kontenjan talep edilmiştir. 

• 2015 Aralık ayı itibarıyla Başkanlık bünyesinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel 

çalıştırılmasına ilişkin gerekli çalışmalar tamamlanarak gerçekleştirilen mülakat sınavları 

kapsamında başarılı olan 4 (dört) personelin Vize, Sosyal Güvenlik Kurumu, atama ve özlük 

iş ve işlemleri ile iş yeri tescil işlemleri tamamlanarak ilgili personel görevine başlatılmıştır. 

• 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.  
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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 

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 kullanmına yönelik proje tadilatı ve imar plan tadilatlarının 

hizmet alımları yapılmış ve 2016 yılı Ocak ayı içerisinde tadilat yapım işlerine başlanması 

planlanmaktadır. 

• KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na 2015 yılı içerisinde çeşitli unvanlarda 1 EKPSS 

(Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı), 2 Sosyal Hizmetler kapsamında ve 3 nakil yoluyla 

olmak üzere toplamda 6 personelin atama, özlük iş ve işlemleri yapılarak ilgili personel 

görevlerine başlatılmıştır. 

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

tamamlanarak 3 personelin asalet tasdik işlemleri yapılmıştır. 

• Başkanlığa ait; 

✓ Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde 

Yükleme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 

✓ Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri 

Yönetmeliği, 

✓ Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi 

yayımlanmıştır. 

• 2015 yılı itibariyle Elektronik Belge ve Yönetim Sistemine (EBYS) geçilmiş olup, 

Başkanlığımıza gelen ve giden resmi evrakların işlemleri hızlı ve güvenilir bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. 

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

kez ihaleye çıkılmış ancak yapılan ihalerde 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 
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ihalelerin mali mevzuata uygun bir biçimde yürütülmesi ve sonuçlandırılması sağlanmıştır. 

 

6.2. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 

 

6.2.1. Yürütülen Faaliyetler 

• Hazırlanan Raporlar: 

➢ KOP Eylem Planı Dönem İzleme ve Değerlendirme Raporları  

➢ KOP Sosyo Ekonomik Göstergeler Raporu 

➢ KOP İdaresi 2014 Yılı Faaliyet Raporu  

➢ KOP Son Durum Raporu 

 

• 2015 yılı Yatırım Programında yer alan “Mevlevi Köyü Projesi” kapsamında STK ve ilgili 

kurum/kuruluşların katıldığı "Mevlevi Köyü Projesi Çalıştayı" 03.12.2015 tarihinde KOP 

Bölge Kalkınma İdaresi’nde gerçekleştirilmiştir.         

• 2015 Yatırım Programında yer alan “Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi” 

kapsamında STK ve ilgili kurum/kuruluşların katıldığı  "Nasreddin Hoca Dünya Mizah 

Köyü Projesi Çalıştayı" 09.12.2015 tarihinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nde 

gerçekleştirilmiştir.  

 

6.2.2. Projeler 

 

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

KOP Bölgesi’nde resmi kayıtları bulunan/bulunmayan doğal, arkeolojik, taşınmaz- somut olmayan 

kültür varlıklarının saptanarak kültür envanterinin yapılması projenin genel amacını 

oluşturmaktadır. Proje, “2013K010490 Araştırma Giderleri” kodu ile 2015 yılı Yatırım 

Programı’nda 4.754.000 TL proje tutarı ile yer almıştır. 

Projenin birinci etabını oluşturan müşavirlik ve kontrolörlük ihalesi 19.09.2014 tarihinde yapılmış 

olup yüklenici 10.10.2014 tarihinde işe başlamıştır. Uygulama ihalesi için teknik şartname 

hazırlıkları 17.08.2015 tarihinde tamamlanarak 20.11.2015 tarihinde uygulama ihalesi 

gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu ihale iptal edilmiş olup yeni ihale hazırlıkları 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 

belirleneceği “ KOP Bölgesi Turizm Master Planı” hazırlanmaktadır. 

 
Proje, 2015F000030 kodu ile 2015 yılı Yatırım Programı’nda 836.000 TL proje tutarı ile yer 

almıştır. “KOP Bölgesi Turizm Master Planı” projesinin ihalesi 30.12.2014 tarihinde yapılmış olup 

işe 13.02.2015 tarihinde başlanmıştır. 2016’da tamamlanacak proje kapsamında 2015 yılı içerisinde 
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151.000 TL ödeme yapılmıştır. 

 

       Zeyve Pazarı’nda Yörük ve Türkmen Kültürünün Yaşatılması Projesi 

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

(Ermenek-Karamana) yerel turizmin canlandırılması için “Zeyve Pazarında Yörük ve Türkmen 

Kültürünün Yaşatılması Projesi”gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında doğal ve kültürel denge 

gözetilerek rekreasyon çalışmaları yapılmaktadır. 

2015F000060 kodu ile 2015 yılı Devlet Yatırım Programında yer alan proje için 2.000.000 TL 

ödenek tahsis edilmiştir. Bakanlık tarafından belirlenen Sermaye Transferi Ödeneklerinin 

Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında KOP BKİ ile Karaman Valiliği arasında 

yapılan protokole istinaden  2.000.000 TL Karaman İl Özel İdaresi’ne aktarılmıştır.  

  
       Mevlevi Köyü Projesi 

Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin inanç ve düşünce sisteminin, sözlü ve basılı aktarımının yanı sıra 

yaşanarak öğretileceği eğitim-kültür ve aynı zamanda turizm merkezi olabilecek bir yerleşke/köy 

modeli oluşturmak ve bu modelin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğine yönelik olarak “Mevlevi 

Köyü Projesi Fizibilite Çalışması” gerçekleştirilmektedir. 

2015F000040 kodu ile 2015 yılı Yatırım Programı’nda yer alan projenin ihalesi 18.09.2015 

tarihinde gerçekleştirilmiş ve 10.11.2015 tarihinde 155.000 TL bedel ile sözleşmesi imzalanmıştır. 

Projenin Mayıs 2016’da tamamlanması planlanmaktadır. 

 

Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi  

Ülkemizin dünya kültür arenasında rekabet gücünü ve payını arttırabilmek amacıyla bünyesinde 

çeşitli kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği dünya mizah köyü/sokağı’na ilişkin uygulanabilir ve 

sürdürülebilir bir model hazırlanmasına yönelik olarak “Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi 

Fizibilite Çalışması” gerçekleştirilmektedir. 

2015F000050 kodu ile 2015 yılı Yatırım Programı’nda yer alan projenin İhalesi 18.09.2015 

tarihinde tarihinde yapılmış ve 169.000 TL bedel ile 10.11.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 

Projenin Mayıs 2016’da tamamlanması planlanmaktadır. 

 

6.3. Beşeri Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü 

 

6.3.1. Yürütülen Faaliyetler 

 

KOP Gençlik ve Erasmus+ Projeleri kapsamında; 

 

• 17-24 Ocak 2015 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’da gerçekleşen “Gençlik Projesi”ne 

gençlerin katılımı sağlanmıştır. 

 

• 18-25 Mart 2015 tarihleri arasında Krakow-Polonya’da gerçekleşen “Gençlik Projesi”ne 

gençlerin katılımı sağlanmıştır. 
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• 21-29 Mart 2015 tarihleri arasında KOP Gençlik çalışmaları kapsamında Litvanya'da 

gerçekleşen “Gençlik Projesi”ne toplamda 6 ülkeden 40 gencin buluşması sağlanmıştır. 

 

• 11-20 Mayıs 2015 tarihinde Polonya’da gerçekleşen “Gençlik Projesi”ne Bölge 

gençlerinin katılımı sağlanmıştır. 

 

• 2015 yılı Eylül ayında Hırvatistan’da gerçekleşen “Gençlik Projesi”ne KOP Bölgesi’nden 

gençlerin katılımı sağlanmıştır. 

 

Erasmus+ kapsamında yurtdışı Gençlik Projelerine KOP Bölgesi’nden toplam 124 kişi katılım 

sağlamıştır. 

 

Erasmus Staj ve Eğitim Konsorsiyumu kapsamında; 

 

• Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı 

itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında 

sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam 

etmektedir. Bu program kapsamında yer alan faaliyetlerden birisi de staj 

konsorsiyumudur. Staj ve Eğitim Konsorsiyumu’nun hedefi, KOP Bölgesi’nde lisans, 

yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurtdışında, alanlarıyla ilgili kurum ve 

kuruluşlarda öğrencilerin staj yapma ve ortakların personellerine de eğitim alma imkanı 

sağlamaktır. 

 

• Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde KOP Bölgesi’ndeki 7 üniversite ve 

4 kamu kurumu/kuruluşunun ortak olduğu, toplamda 11 ortaklı bir konsorsiyumdur. 

Konsorsiyumun ortakları Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Selçuk 

Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya 

Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Büyükşehir Belediyesi’dir. Hareketlilik 

aktivitelerinden konsorsiyumun yükseköğretim öğrencileri ve ortakların personelleri 

yararlanabilecektir. Öğrenci hareketliliği süresi 2 veya 3 aydır. Staj Konsorsiyumu 

faaliyetine katılmak isteyen her öğrenci 2015/2016 Yükseköğretim Ulusal Hareketlilik 

Konsorsiyumu için kendi kurumuna başvuruda bulunacaktır. 

 

Uluslararası KOPGenç Festivali 

KOP Bölgesi gençlerinin birlikte çalışma kültürüyle bir araya gelmesini sağlamak, bölge 

içerisindeki gençler arasında bir sinerji oluşturmak, bölge gençlerinin ülkemiz gençleri ve dünya 

gençleriyle bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla 8-11 Mayıs 2015 tarihinde Karaman’da 

“Uluslararası KOP Gençlik Festivali Projesi” düzenlenmiştir. 70 ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden 

1.500 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Uluslararası KOP Gençlik Festivali “gençlerin eğlenirken 

öğrendiği” Bölge’nin en büyük gençlik festivali olmuştur. Festival; kamu, sivil toplum, özel sektör 

ve gençler arasında ortak bir köprü oluşturmuştur.Festival kapsamında gençler katıldıkları; 
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atölyeler, paneller, fuar etkinlikleri, sergiler, kültür-sanat aktiviteleri, eğitimler ve gençlik zirvesiyle 

kişisel gelişimlerine katkı sağlamışlar, akranlarıyla paylaşımlarda bulunarak, gençlik alanında 

dünyadaki iyi uygulamaları öğrenmişlerdir. 

 

Basılı Yayınlar 

2015 yılında aşağıda belirtilen kitap, rapor ve çalıştay tutanakları hazırlanarak basımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

• Kitaplar, Raporlar 

✓ KOP Eylem Planı Kitabı 

✓ KOP Eylem Planı Tanıtım Kitabı 

✓ KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Tanıtım ve Faaliyetler  

✓ KOP KÖSİP  

✓ KOP TEYAP 

✓ Koruyucu Tarım Teknolojileri 

✓ Basınçlı Sulama Sistemleri Raporu 

✓ II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyum Kitabı 

✓ Konya’da Yerli Otomobil Üretilebilirlik Ön Değerlendirme Raporu 

 

 

 

6.3.2. Projeler  

 

Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi 

KOP Bölgesi’ndeki il ve ilçe belediye personelinin kapasitesini artırmaya yönelik eğitimler vermek, 

yerel yönetimlerin proje üretme kapasitesini artırmak, proje hazırlama, uygulama ve yönetme 

süreçlerinin öğrenilmesini sağlamak, yerel yönetimlerin daha etkin hizmet sunmasına katkı 

sağlamak, personelin mevzuatta sorun yaşadıkları alanlara yönelik takviye eğitimler vermek 

projenin genel amacını oluşturmaktadır. Proje “2015K080110” kodu ile ve toplam bütçesi 

1.000.000 TL olarak 2015 yılı Devlet Yatırım Programı’nda yer almıştır. 

16 Eylül 2015 tarihinde Karaman, Konya ve Niğde illerinde, 30 Eylül 2015 tarihinde de Aksaray 

ilinde ilk eğitimler verilerek başlanmış olup 15.11.2015 tarihinde sona ermiştir. Eğitim kapsamında 

KOP Bölgesinde 47 belediyeden 136 personele; 

- Proje yazma,  

- Proje uygulama,  

- Proje yönetme,  

- Mevzuat eğitimi,  

- Kişisel gelişim  

becerilerine ilişkin 5 ana başlık altında eğitimler düzenlenmiştir. 

 

Söz konusu eğitimlerde;  

• Yerel yönetimlerin fon bulma kapasitelerini artırmaya,  
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• Belediyelerin, kurum/kuruluşlar ve/veya diğer paydaşlar arasında artan işbirliği aracılığıyla, 

kaynaklardan daha etkin yararlanmalarını teşvik etmeye, 

• Yerel/ulusal/uluslararası alandaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin 

üretilmesini sağlamaya, 

• Yerel yönetim personelinin uluslararası işbirliğine yönelik becerilerinin artırılmasını 

sağlayarak hedeflenen kapasite gelişimini teşvik ederek yerel yönetimler proje ofislerini 

güçlendirmeye, 

• Yerel yönetim personelinin meri mevzuatı takip etme ve uygulamada yaşadıkları sıkıntıları 

gidermeye yönelik bilgilendirmeye, 

• Yerel yönetim personelinin kişisel gelişimine katkı sağlamaya ilişkin konular incelenmiştir. 

Eğitimler sonucunda 114 belediye personeli sertifika almaya hak kazanmıştır.  

 

6.4. Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü 

 

6.4.1. Yürütülen Faaliyetler 

• 04.06.2014 tarihli ve 29020 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014/6359 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve 

Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki illerde 2014 yılından bu yana uygulanmakta olan 

Hayvancılık Yatırımları Desteğinin kullanımındaki karşılaşılan problemleri tespit etmek ve 

desteğin verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; Aksaray (17.09.2015), Niğde 

(06.10.2015), Karaman (13.10.2015) ve Konya (24.12.2015) illerinde İl ve İlçe Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlükleri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, İl Özel İdareleri, 

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, 

Kırmızı Et Üreticileri Birlikleri, Ziraat Odaları, Ziraat Mühendisleri Odaları, Veteriner 

Hekimler Odaları, HAYKOOP ve yetiştiricilerin katılımıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıların sonuçlarına ilişkin raporlama çalışmaları devam etmektedir. Raporların 

tamamlanmasını takiben ilgili kurumlarla irtibata geçilip tespit edilen problemlere yönelik 

çözüm arayışında bulunulacaktır.  

• Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün (BDUTAEM) 

yürütmekte olduğu “KOP Bölgesi’nde Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkisi 

Araştırması” kapsamında  25 Kasım 2015 günü yapılan toplantı ile KOP Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanlığı’nın görüşleri doğrultusunda anket soruları hazırlanmıştır. 

• Basınçlı sulama sistemleri kullanımını artırmak için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında; Bireysel 

Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi ve Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım 

Kredi Kooperatifleri tarafından yürütülen “Düşük Faizli Krediler” şeklinde destek 

programlarına finans kaynakları sağlanmaktadır. Bu çerçevede, KOP Bölge Kalkınma 

İdaresi’nin ev sahipliğinde 15 Aralık 2015 günü sektördeki paydaşların katılımı ile “Basınçlı 

Sulama Sistemleri Destekleri Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya GTHB Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü, KOP Bölgesi’nden Üniversiteler, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
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Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları, Ziraat Bankası Şubeleri, Ziraat Mühendisleri Odası 

Temsilcilikleri, Ziraat Odaları, Tarım Kredi Kooperatifleri ile Konya Ticaret Borsası, Konya 

Şeker ve özel şirket temsilcileri katılmıştır. Çalıştay sonucu hazırlanan “Basınçlı Sulama 

Sistemi Destekleri Çalıştayı Raporu”nda ortaya konulan problemlere çözüm bulmak için 

ilgili kurumlarla iletişim kurulmuştur.   

 

6.4.2. Projeler 

 

KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 

KOP Bölgesinde tarımla uğraşan tüm çiftçiler ve bu çiftçilerin oluşturmuş olduğu ya da oluşturacağı 

çiftçi örgütleri projenin nihai hedef kitlesini oluşturmaktadır. Projenin uygulanmasıyla, KOP 

Bölgesinde üretim yapan çiftçiler, hammaddesini söz konusu tarımsal üretimden sağlayan sanayii 

sektörü ve KOP Bölgesinde tüketici konumunda bulunan halk olumlu olarak etkilenecektir. Proje 

2015-2018 döneminde "KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi" (KOP TEYAP) 

gerçekleştirilmektedir.  

 

KOP TEYAP’ın etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, sorun odaklı yol haritasını belirlemek için 

ilk aşamada bölgede hâlihazırda yürütülmekte olan tarımsal eğitim ve yayımın mevcut durumunun 

ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi uygun görülmüştür. Bu doğrultuda “KOP Bölgesinin Tarımsal 

Eğitim-Yayım İhtiyaç Analizi” araştırması yapılmıştır. KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin finanse 

ettiği bu araştırma Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında 295.000 TL. harcanmıştır. 

 

Bölge illeri ve ilçelerindeki “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti” veren kamu ve özel sektör 

çalışanlarına, Aksaray İlinde 21 Mayıs-12 Haziran 2015 tarihlerinde her biri 3 gün sürecek şekilde 

5 farklı gruba  "Tarımsal Yayım" konulu eğitim düzenlenmiştir. Eğitimler kapsamında 59.000,00 

TL. Harcanmıştır.  

 

Eğitimlerin devamı olarak KOP Bölgesi illerinde kamu ve özel sektörde çalışan veteriner hekim, 

ziraat mühendisi (Zooteknist) ve teknikerlere yönelik Karaman İlinde; 

 

-  23-27 Kasım 2015 tarihleri arasında  "Küçükbaş Hayvancılık (Koyun ve Keçi 

Yetiştiriciliği)" eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitim kapsamında 24.390,00 TL. Harcanmıştır. 

 

-  7-11 Aralık 2015 tarihlerinde de "Büyükbaş Hayvancılık" konusunda eğitim verilmiştir. Bu 

eğitim kapsamında 24.987,00TL. Harcanmıştır.  

 

- 21 Aralık 2015 tarihinde "Serbest Sistem Tavukçuluk" eğitimi düzenlenmiş olup 2.104,00 

TL. Kaaynak harcanmıştr. 

  

Ayrıca, Bitkisel üretimde tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için 

bölgede faaliyet gösteren üniversiteler, GTHB müdürlükleri, araştırma kuruluşları ve Büyükşehir 

Belediyesi;  örgütlü çiftçiler önceliğinde tüm çiftçilerin beşeri kapasitelerinin artırılmasına katkıda 
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bulunmak amacıyla çiftçilere yönelik yapılacak eğitim projeleri için 2015 yılında "KOP Tarımsal 

Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı’na çıkılmıştır. Program kapsamında bitkisel üretimde 

toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik konularda (bitki su ihtiyacına 

göre sulama ve fertigasyon uygulaması, modern sulama yöntemleri, koruyucu tarım uygulamaları 

kapsamında: doğrudan ekim yöntemine yönelik eğitimler, şeritvari toprak işleme ve diğer azaltılmış 

toprak işleme yöntemleri, dikey toprak işleme yöntemi, yeşil gübre uygulaması, canlı rüzgâr 

perdesinin yaygınlaştırılması) eğitim ve yayım projeleri kabul edilmiştir. Program kapsamında 

Bölgemiz kurum ve kuruluşları tarafından 26 proje başvurusu sunulmuştur. Değerlendirmeler 

sonucu hibe almaya hak kazanan 14 proje için 794.506,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

 

Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Tarımsal-Kırsal Kalkınmaya Yönelik Model Geliştirilmesi ve 

Katma Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizlerin Yapılması Etüt Projesi  

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

Değeri Yüksek Olan Meyvelerin Değer Zinciri Analizlerin Yapılması Etüt Projesi, 2015 Yılı 

Yatırım Programında 2015A020200 proje numarasına sahip “KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar 

Projesi” altında   yer almaktadır. 

Proje kapsamında kırsal dezavantajlı dağlık alanlarda aşağıda belirtilen bileşenler çerçevesinde 

araştırmalar yapılacaktır. Projeye ilişkin teknik şartname hazırlanmış olup ihale süreci devam 

etmektedir.  

Bu çalışma iki bileşenden oluşmaktadır. Birinci bileşen kapsamında; 

• Bahçe Bitkileri  

• Örtü Altı Sebzecilik 

• Küçükbaş Hayvancılık 

• Serbest Sistem Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği  

• Arıcılık 

• Organik ve İyi Tarım 

• Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

• Örgüt Yapısının Güçlendirilmesi 

• Ürün Dağıtım Kanalları ve İşleme Tesislerinin İncelenmesi 

• Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyetlere ilişkin araştırmalar yapıılacaktır. 

 

İkinci bileşen de ise KOP Bölgesi’nin elma, kiraz, çilek ve üzüm ürünlerinin  

değer zinciri analizi yapılacaktır. 

 

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

 KOP Bölgesi’nde Kuraklık Algısı ve Sosyo-Ekonomik Etkisi Araştırması projesi, 2015 Yılı 

Yatırım Programında 2015A020200 proje numarasına sahip “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 
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gereken tedbirler hakkındaki düşünceleri saptanacaktır 

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

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir Toplam tutarı 359.900,00 TL. olan 

projenin ihalesi gerçekleştirilmiş olup 12.11.2015 tarihinde hizmet alımı sözleşmesi imzalanmıştır. 

2015 yılı içerisinde 53.985 TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. 

Konya İlinde Buğday Üretiminde İklim Değişikliğinin Etkisinin Modellenmesi Projesi 

Konya İlinde Buğday Üretiminde İklim Değişikliğinin Etkisinin Modellenmesi Projesi, 2015 Yılı 

Yatırım Programında 2015A020200 proje numarasına sahip “KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar 

Projesi” altında   yer almaktadır. Proje kapsamında,  buğday veriminin çeşit, iklim, toprak ve üretim 

teknikleri göz önünde bulundurularak verim tahminlerini yapmak ve  Konya ilinde buğday üreten 

işletmelerle yapılan survey çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilerek buğday 

çeşitlerinin farklı iklim koşullarındaki olası verim farklarının tarım işletmelerinin gelirleri 

üzerindeki olası etkileri analiz edilecektir. 

 Çalışmaya ilişkin teknik şartname hazırlıkları devam etmektedir. 

 

 

 

Mera ve Tibbi 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 gerçekleştirilecektir. 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 yetiştirebilinecek Atriplex Canescens 

bitkisinin üretimi ile rüzgâr erozyonunun engellenmesine katkıda bulunulması ve bu bitkinin 

meralara dikimi ile mera vasfını kaybetmiş alanların yeniden mera vasfına kavuşmasıyla 

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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6.5. Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü 

 

6.5.1. Yürütülen Faaliyetler 

 

• KOP BKİ danışmanları ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleriden oluşan 

teknik ekip, bölgede üretilen bitkilerin tür ve çeşitlerinin belirlenmesi, sahada karşılaşılan 

sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla saha çalışmalar 

gerçekleştirmiştir.  

• Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden konularında uzman akademisyenler ve KOP BKİ 

danışmanları KOP illerinde düzenli periyotlarda saha ziyaretleri yaparak, koordinasyonu ve 

lojistik ihtiyaçları KOP BKİ tarafından karşılanan tarla günleri düzenlemiştir. Tarla günleri 

programı çerçevesinde çiftçilerin tarla ve bahçelerindeki sorunlar tespit edilmiş, tanıtım ve 

bilinçlendirme çalışmaları yapılmış, bölge çiftçilerine iyi örnek uygulamalar anlatılmıştır.  

• 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 2015 yılı Usul ve Esasların tanıtım 

toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Konya Büyükşehir Belediyesi ve Aksaray, Karaman, 

Niğde İl Özel İdareleri katılmıştır.(26.01.2015) 

• “Karstik Tehlike Alanlarinin Belirlenmesi” projesi kapsamında, MTA Genel Müdürlüğü, 

AFAD Başkanlığı, KOP İdaresi ve  Kalkınma Bakanlığı’ndan uzmanların katılımı ile 

gerçekleştirilen toplantıda proje kapsamında kurumlar arası görevlendirme yapılmış olup 

hazırlanacak olan protokolün ön görüşmeleri yapılmıştır. (11.02.2015) 

• KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca KÖSİP kapsamında hazırlanan 2015 yılı Usul 

ve Esaslar çerçevesinde Aksaray, Karaman, Niğde İl Özel İdareleri ve Konya Büyükşehir 

Belediyesi’ni bilgilendirmek amacı ile bir toplantı düzenlenmiştir.(11.03.2015) 

• Sulama Birlikleri’nin temsilcileri ile sulama birlikleri sahalarının rehabilitasyonunun 

yapılması (açık kanaldan kapalı sisteme dönüştürülmesi) ile ilgili olarak KOP BKİ hizmet 

binasında bir toplantı düzenlenmiştir. (21.03.2014) 

• MTA Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin ev sahipliği 

yaptığı Türkiye Jeolojik Miras Araştırma Projesi” kapsamında bir çalıştay düzenlenmiş olup 

jeolojik bakımından önemli bir yer olan Konya-Karapınar ilçesine öneri Jeopark alanı için 

bir gezi gerçekleştirilmiştir.(15.06.2015-16.06.2015) 

• KOP BKİ, AFAD İl Müdürlüğü ve MTA Bölge Müdürlüğü’nün katılımlarıyla KOP Eylem 

Planı kapsamında önerilen “Konya Kapalı Havzası’nda Karstik Çöküntü Alanlarının 

Belirlenmesi Ve Tehlike Değerlendirmesi Projesi” ve bölgedeki obruk riskinin önlenmesine 

yönelik alınacak tedbirlere ilişkin KOP BKİ hizmet binasında toplantı düzenlenmiştir. 

(13.08.2014) 

• KOP BKİ Başkanlığı’nca düzenlenen “Konya Kapalı Havzası Kuraklık Yönetim Planı” 

toplantısında Türkiye’nin en kurak bölgesi olan Konya Kapalı Havzası’nda gelecek yıllara 

ait oluşacak kurak periyodlarda alınması gereken önlemler ve yapılacak projelerle ilgili 

çalışmalar anlatılmıştır. Toplantıya Su Yönetimi Genel Müdürlüğü katılmıştır. Toplantı 

KOP BKİ hizmet binasında gerçekleşmiştir.(17.08.2015) 
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• KOP Bölgesi’nde “Tarim Dışı Faaliyetlerin Yayginlaştirilarak Halkin Gelir Düzeyinin 

Artırılmasi Projesi” kapsaminda Taşkent Kaymaklığı, Taşkent Belediye Başkanlığı ve 

Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim görevlilerinin katılımı ile bir toplantı 

gerçekleştirimiştir. Toplantıda, proje kapsamında Taşkent ilçesine kurulacak olan mini 

atölyenin ve merkez atölyede eğitim alacak vatandaşların durumları hakkında ön görüşmeler 

yapılmıştır. (17/11/2015) 

• “Ulaşım Güzergâhında Kırsal Kalkınmaya Yönelik Gelir Getirici Faaliyetlerin Araştırma 

Projesi” kapsamında Seydişehire, KOP Bölge Kalkınma İdaresi, Seydişehir Belediye 

Başkanlığı ve yüklenici firmanın katıldığı bir çalışma ziyateri düzenlenmiştir. Görüşmelerde 

Seydişehir ilçesinin mevcut durumunun, potansiyelini, ihtiyaçlarının tespiti ve ilçede 

gerçekleştirilebilecek projelerin belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. 

(20.11.2015)   

 

 

 

 

6.5.2.  Projeler 

 

KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) Projesi 

 

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 amaçlanmaktadır. 

 

Proje, “2015A010050” kodu ile 2015 yılı Devlet Yatırım Programı’nda 75.0000.000 TL ödenek ile 

yer almıştır. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı’nın 20.10.2015 tarihli ve 472 sayılı Oluru ile 15.000.000 

TL daha ek ödenek ile 2015 yılı toplam ödeneği 90.000.000 TL olmuştur. 

 

Proje kapsamında, 

• 2015 yılında KOP KÖSİP için toplam 90.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı 

programına ilişkin Usul ve Esaslar 02 Mart 2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığı Makamı 

tarafından onaylanmış olup, KOP İlleri Valilikleri ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile 

programa ilişkin protokoller imzalanmıştır. 

 

• 2015 yılında program kapsamında küçük sulama projelerine ayrılan 90.000.000 TL 

ödeneğin 80.268.271,31 TL’si yılsonu itibariyle harcanmıştır. 

• Program kapsamında, 2015 yılında sulama projelerinin tamamlanması ile 10.132 ha alan 

sulamaya açılacaktır. 

• KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında 2011-2015 yılları 

arasında toplam 343.172.098 TL’lik ödenek kullanılarak 507 proje gerçekleştirilmiştir. Bu 

projeler ile bölgede 85.133 ha alan sulamaya açılmış, 340.533.200 TL yıllık net gelir artışı 

elde edilmiş ve 170.267 kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır. 
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• KOP KÖSİP sulama bileşeninin yanında faydalanıcıların getirisi yüksek olan ürünlerin 

ekim/dikimine yönlendirilmesi sağlanarak, projelerin uygulandığı bölgede tarımsal üretimi 

artırmış, yöre halkının gelir düzeyini önemli ölçüde yükseltmiş ve kırsal altyapının 

sürdürülebilir gelişmeye imkân tanıyacak biçimde geliştirilmesini sağlayacak bir model 

olmuştur. Bu nedenle model, diğer kalkınma idarelerinin bulunduğu illerde de uygulanmaya 

başlanmıştır. 

 

Tablo 5 Küçük Ölçekli Sulama İşleri Kapsamında Paydaşlarla Yürütülen Faaliyetlerin Harcama Tutarı 

İl  2015 Yılı Ödeneği  

(TL) 

2016 Yılı Harcaması  

(TL) 

Aksaray 16.750.000 16.335.051,29 

Karaman  14.000.000 13.391.751,09 

Konya 35.750.000 27.041.468,93 

Niğde 23.500.000 23.500.000,00 

TOPLAM 90.000.000 80.268.271,31 

 

Tablo 6 KOP KÖSİP Projelerinin İlçe Bazında Değerlendirilmesi (2015) 

İli Ödeneği  

(TL) 

İlçesi Proje 

Sayısı 

SulamaAlanı  

(ha) 

İstihdamArtışı1 

(kişi) 

Yıllık Net Gelir 

Artışı2 

(TL/yıl) 

Aksaray 16.335.051 Ağaçören 1 71 142 284.000 

Gülağaç 4 1.024 2.048 4.096.000 

Merkez 4 893 1.786 3.572.000 

Ortaköy 1 85 170 340.000 

Toplam 10 2.073 4.146 8.292.000 

Karaman 13.391.751 Ayrancı 4 167 280 560.000 

Başyayla 3 389 420 840.000 

Ermenek 17 180 188 376.000 

Merkez 7 2.471 230 459.240 

Sarıveliler 2 300 86 172.400 

Toplam 33 3.506 1.204 2.407.640 

Konya  27.041.469 Akören 1 140 280 560.000 

Akşehir 1 210 420 840.000 

Beyşehir 1 94 188 376.000 

Bozkır 3 115 230 459.240 

Derebucak 2 43 86 172.400 

Doğanhisar 2 371 742 1.484.000 

Ereğli 1 15 30 60.000 

Hadim 1 18 37 73.240 



28 

Halkapınar 1 58 115 230.200 

Hüyük 2 48 96 192.000 

Ilgın 2 818 1.636 3.272.640 

Kadınhanı 2 267 535 1.069.560 

Karapınar 1 76 152 304.000 

Meram 3 347 694 1.387.320 

Selçuklu 1 150 299 598.400 

Toplam 24 2.770 5.540 11.079.000 

Niğde 23.500.000 Altunhisar 3 461 922 1.844.000 

Bor 1 45 89 178.440 

Çamardı 3 346 692 1.384.000 

Çiftlik 1 550 1.100 2.200.000 

Merkez 3 351 702 1.404.800 

Ulukışla 1 30 60 120.000 

Toplam 12 1.783 3.566 7.131.240 

Genel 

Toplam 

80.268.271   79 10.132 20.264 40.528.000 

 

Tablo 7 KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı’nın İl Bazında Değerlendirilmesi (2011-2015) 

İl 

 

Ödenek Tutarı 

(TL) 

Proje Sayısı Sulamaya Açılan 

Alan  

(ha) 

İstihdam Artışı 

(kişi) 

Yıllık Net Gelir Artışı 

(TL/yıl) 

Aksaray 51.111.007 40 12.382 24.764 49.528.000 

Karaman 68.117.707 187 40.314 80.628 161.256.000 

Konya 157.045.425 202 22.717 45.434 90.868.000 

Niğde 66.897.959 78 9.720 19.441 38.881.200 

Toplam 343.172.098 507 85.133 170.267 340.533.200 

1 Proje sahasında 1ha alana 2 kişi istihdam edileceği kabul edilmiştir. 
2 Sulu tarım alanlarında ortalama gelir 4.000TL/ha kabul edilmiştir. 

 

 

 

Bitkisel Üretime Yönelik Sulamaların Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 

Çalışması 

KOP Bölgesi’ndeki Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOSİP) kapsamında gerçekleştirilen 

projeler ile DSİ tarafından uygulanan ve işletme halinde bulunan büyük- küçük ölçekli sulama 

(YÜS) projelerinin gerçekleştirilmesiyle, bölgedeki bireylerin yaşamlarında meydana gelen sosyal 

ve ekonomik değişimleri belirlemeye yönelik bir araştırma gerçekleştirilecektir. Araştırma 

sonucuna göre bölgede uygulanacak sulama projelerinin geliştirilmesine ilişkin öneriler ortaya 

konulacaktır.  
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Proje Kapsamında; KOP KÖSİP ile her bir il için uygulanan projelerin en az %20’si, DSİ küçük 

sulama projeleri kapsamında uygulanan sulama projelerinden en az %5’i ve DSİ büyük sulama 

projeleri kapsamında ise Aksaray, Karaman ve Niğde İllerinden 1’er, Konya ili için 2 büyük sulama 

projesi incelenecektir.  

Proje, “2015A020200 kodu ile “KOP Bölgesi Tarımsal Araştırmalar Projesi” kapsamında 2015 yılı 

Devlet Yatırım Programı’nda yer almıştır. İhale çalışmaları tamamlanmış olup danışman firma ile 

sözleşme imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Sözleşme bedeli 730.000 TL’dir. 

 

KOP Bölgesinde Tarımsal Araştırmalar Projesi Kapsamında Süs Taşı İşlemeciliğinin 

Yaygınlaştırılarak Kırsal Kesimde Tarım Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması 

Bu proje ile dağlık/kırsal kesimde ve tarım dışı alanlarda yaşayan nüfusa ek bir gelir getirmeyi ve 

bu nüfusun yerinde kalarak üretime destek olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Selçuk 

Üniversitesi ile ortaklaşa gekçekleştirilecek proje kapsamında; 

• Selçuk Üniversitesi bünyesinde “Selçuk Üniversitesi İşlenebilir Taşlar Lepidari (Süs taşı 

İşleme) Araştırma Uygulama ve Eğitim Atölyesi” kurulacaktır. 

• Kurulacak bu atölyede dağlık kırsal kesimde katılacak vatandaşlara süstaşı işlemeciliği 

eğitimi verilecek olup başarılı olan kursiyerler sertifikalandırılacaktır. 

• Eğitim gören kursiyerlerin, pilot ilçelerde kurulacak olan mini atölyelerde kendi 

yörelerinden bulabilecekleri doğal taşları aramaları, işlemeleri veya gerektiğinde bu çeşit 

doğal taşların Merkez atölye tarafından tedarik edilmek suretiyle bu taşları işleyerek ek gelir 

elde etmeleri sağlanacaktır. 

Proje, 2015A020210 kodu ile “KOP Bölgesi Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi” altında yer 

almaktadır. Proje çerçevesinde Selçuk Üniversitesi’ne 2015 yılı ödeneği olan 300.000 TL 

aktarılmıştır. 

 

Ulaşım Güzergâhında Kırsal Kalkınmaya Yönelik Gelir Getirici Faaliyetlerin Araştırma 

Projesi 

Proje ile KOP Bölgesi'nin Akdeniz'e çıkış kapısı olan ve yılda yaklaşık 5 milyon kişinin seyahat 

ettiği Konya Antalya yolu üzerinde seyahat güvenliği ile turizm ve yerel kalkınmaya katkı 

sağlayacak çok amaçlı, doğa ile uyumlu bir ekoturizm ve rekreasyon alanının oluşturulmasına 

yönelik olarak Konya/Seydişehir'de fizibilite çalışması yapılacaktır. 

Proje, “2015K010400 kodu ile 2015 yılı Devlet Yatırım Programı’nda yer almıştır. ihale çalışmaları 

tamamlanmış olup danışman firma ile 18.11.2015 sözleşme imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır. 

Sözleşme bedeli 165.000 TL’dir. 

 

Karstik Tehlike Alanlarının Belirlenmesi 

Obrukların KOP Bölgesinde önemli karayollarına ve yerleşim alanlarına yakın yerlerde oluşması 

yörede yaşayanlar için bir korku kaynağı ve risk unsuru olmuştur. Bu oluşum nedenlerinin tespit 

edilerek önlem alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çerçevede; MTA Genel Müdürlüğü ile AFAD 

Başkanlığı işbirliği, KOP İdaresi koordinasyonunda üçlü protokol imzalanmış olup KOP Bölgesi 
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için önemli bir teşkil sorun eden karstik boşlukların bölgede jeolojik, jeoteknik ve jeofiziksel 

yöntemlerle araştırılması, oluşum mekanizmalarının hakkında veri toplanması ve bu verilerin 

değerlendirilmesi sonucunda tehlike haritaları oluşturulacaktır. MTA Genel Müdürlüğü’nün 

yapacağı mühendislik çalışmaları sonuçlarına göre AFAD Başkanlığı bölgede gerekli önlemleri 

alacaktır. “Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi” projesi “2015K140170” kodu ile 2015 yılı 

yatırım programında yer almakta olup 1.000.000 TL MTA Genel Müdürlüğüne defaten 

aktarılmıştır. 

 

6.6. Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü 

 

6.6.1. Yürütülen Faaliyetler 

 

• ASELSAN , Türkiye Kalkınma Bankası, Konya Ticaret Odası yetkilileri ve Konyalı iş 

adamlarının katılımı KOP BKİ’nin ev sahipliğinde Konya sanayisine yönelik değerlendirme 

toplantısı yapılmıştır.  

• KOP BKİ' nin ev sahipliğinde Kalkınma Bakanlığı (Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı), 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (CBS Genel Müdürlüğü), Ekonomi Bakanlığı (Bilgi İşlem 

Dairesi), Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Haberleşme Genel Md.), Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

(Strateji Geliştirme Başkanlığı), Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Başkanlığı, Türk Standartları 

Enstitüsü Başkanlığı, Konya Valiliği, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği, Konya Büyükşehir 

Belediyesi (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) ve danışman firmanın katılımlarıyla Veri 

Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi danışma kurulu toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. (08 Nisan 2015, 11 Haziran 2015, 27 Ağustos 2015) 

• Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Konya Valiliği, 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, KOP BKİ Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları 

idarecileri ile özel sektör temsilcilerinin katıldığı Konya Veri Merkezleri Bölgesi Uygunluk 

Araştırması Lansman toplantısı Konya da gerçekleştirilmiştir. (27 Ekim 2015)   

• KOP BKİ tarafından düzenlenen, KOP Bölgesi illerinde trafik ve yol güvenliğine ilişkin 

çalışmalar yapan ilgili kamu- kurum ve kuruluşlarının katıldığı “Trafik Güvenliği” toplantısı 

düzenlenmiştir. (4 Kasım 2015) 

• Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, Konya Valiliği, Mevlana Kalkınma 

Ajansı, Konya Sanayi Odası, Konya Büyükşehir Belediyesi, KOP BKİ Başkanlığı, Alman 

Türk Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri ile danışman firmanın katılımlarıyla Konya Veri 

Merkezleri Bölgesi Uygunluk Araştırması Projesi Lansman Toplantısı Almanya’nın 

Frankfurt şehrinde düzenlenmiştir. (02-06 Kasım 2015) 

• Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü 

sorumluluğunda, KOP BKİ Başkanlığı ev sahipliğinde Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı ve İlçe Belediye Başkanlıklarının da katılımlarıyla KOP Eylem Planında yer alan 

“Kablosuz İnternet Altyapısı Kurulması” eylemi hakkında toplantı düzenlenmiştir. (25 

Kasım 2015) 
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6.6.2. 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 bölge de (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 idaremize 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 projenin 2015 yılı ödeneği 2.450.000 TL’dir.  

2015 yılında 1.177.000 TL harcama yapılan proje tamamlanma aşamasındadır. 

 

KOP Bölgesi Ulaşım Sistemleri Analizi ve Gelecek Önerilerinin Belirlenmesi Projesi 

KOP Bölgesi’ndeki lojistik imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla, Aksaray-Karaman-Konya ve 

Niğde illeri genelinde ulaşımın mevcut durumu incelenerek, KOP Bölgesi için uygun taşıma modu 

tespit edilmiştir. 

Proje kapsamında KOP Bölgesi, ulusal ve uluslararası ölçekte değerlendirilerek hat önerileri ortaya 

konulmuş olup demiryolu ağının diğer ulaşım modlarıyla nasıl entegre edilebileceği, yük ve yolcu 

taşımacılığında en etkin şekilde nasıl kullanılabileceği, lojistik merkezlerin geleceği ve  yeni 

demiryollarına yönelik analizler yapılmıştır.Proje 2015 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır. 

 

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi 

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

olarak sanayi durumunun ortaya koyulması, girişimcilik ve yenilik konusunda mevcut durum 

analizinin yanı sıra yol haritasının oluşturması ve tespit edilen sorunlara çözüm önerilerinin 

geliştirmesi ve tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.  
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Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasında ve refah düzeyinin yükseltilmesinde bölgesel, ulusal 

ve uluslararası boyutları bulunan önemli bir konu olan Girişimcilik ve Yenilik alanında yapılan 

çalışmaların yetersizliği ve konunun önemi dikkate alınarak bölgede bulunan kamu kurum ve 

kuruluşların katılımı ile ihtiyaç analizi yapılmıştır. İşin 30.12.2015 tarihinde ön yeterlik ihalesi 

yapılmıştır. 

 

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 artması, kompakt, 

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

yaşam alanı oluşturulması hedeflenmektedir. Projenin 2017 yılı sonunda tamamlanması 

planlanmaktadır. Niğde Üniversitesi Rektörlüğü ile protokol imzalanmış olup üniversite gerekli 

malzemelerin alımını yapmıştır. 

 

2015 yılı yatırım programında 350.000 TL ödeneği olan proje kapsamında Bölgede enerji sektörü 

konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Niğde Üniversitesi 

Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin önerdiği proje 

Bakanlık Makamınca uygun görülerek 2015-2017 yılları için ödeneği revize edilerek 3.350.000 

TL’ye çıkarılmıştır. 

 

KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırması Projesi  

 

KOP Bölgesi Trafik Güvenliği Araştırması Projesi ile  Bölgede ölümlü ve yaralanmalı trafik 

kazalarının en aza indirilmesi ve güvenli bir ulaşım sistemine yönelik çözüm önerilerinin ortaya 

konulması hedeflenmektedir. 

 

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 katılımı ile gerçekleştirilmekte olup 2016 yılı Nisan ayında tamamlanması 

planlanmaktadır.  

 

2015 yılı yatırım programında 150.000 TL olan projenin ödeneği Bakanlık Oluru ile 300.000 TL’ye 

çıkarılmış ve revize edilmiştir. Projenin hizmet alımı usulüyle 17.08.2015 tarihinde ihalesi 

gerçekleştirilmiş, 28.09.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. 

 

  

8. 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. 

Başkanlık, 6 ana hizmet biriminden oluşmaktadır. Başkanlığın temel görevleri bu birimler 

tarafından yürütülmektedir. 
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

 

A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 

KOP Eylem Planı 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi kuruluş kanunu olan 642 Sayılı KHK gereğince (Madde 2) KOP 

Eylem Planı’nı bakanlıklar, valilikler, üniversiteler, kalkınma ajansları ve bölgedeki tüm aktörlerin 

katılımı ile hazırlamış ve 30.12.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından 

onaylanmıştır. Plan, 24.03.2015 tarih 29305 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 

girmiştir.  

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

oluşmaktadır.  

 

• Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı 

• 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 
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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. 

 

Tablo 8 KOP Eylem Planı’nın Katkısıyla Bölgede Ulaşılması Öngörülen Makro Hedefler 

2018 

GÖSTERGELER  BÖLGE DÜZEYİ  2011  2012  2013  HEDEFİ 

Kişi başı GSKD’nin Türkiye  TR52  77  -  -  80 

ortalamasına oranı  (%)  TR71  77  -  -  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. 

 

Sosyo-Ekonomik Gelişmeye Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi 

KOP İdaresi, tarımdan kültür-turizme, sanayiden bilişime, enerjiden sosyal hizmetlere KOP 

Bölgesi’nin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesine yönelik her alanda proje geliştirmeye 

devam etmektedir.  

 

B. TEMEL İLKELER 

KOP BKİ’nin proje ve faaliyetlerine temel olan ilkeler şunlardır: 

 

Katılımcılık 

Sürdürülebilirlik 

Entegre yaklaşım 

Yenilikçilik 

Çevre ve kültürel değerlere duyarlılık 

Erişilebilirlik 

İşbirliğine açıklık 

Yenilikçilk 

Çözüm odaklılık 
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III. FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

A. MALİ BİLGİLER 

2015 yılına ait İdare Bütçesi’nin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 

aşağıda sunulmaktadır. 

 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

İdare 2015 yılında kendisine tahsis edilen 93.747.000 TL’lik kesintili başlangıç ödeneğinin 

(yılsonu ödeneği 129.504.000 TL) 107.639.567 TL’lik kısmını harcamıştır. Gider türleri 

itibariyle harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

  

Tablo 9 Gider Türlerine Göre Harcamalar (TL) 

Gider Türleri Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Harcama 

01  Personel Giderleri 821.000 1.171.000 1.158.601 

02 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 120.000 177.000 169.469 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.245.000 4.395.000 2.218.666 

05  Cari Transferler 25.000 25.000 0 

06  Sermaye Giderleri 10.536.000    26.536.000 18.610.183 

07   Sermaye Transferleri 78.000.000 97.200.000 85.482.648 

TOPLAM 93.747.000 129.504.000 107.639.567 

 

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 10 2015 Yılı Ödenek ve Harcamaları (TL) 

KOD Açıklama Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Yıl Sonu Harcama 

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik 

Hizmetleri 

181.000 206.000 199.238 

06 İskân ve Toplum Refahi 

Hizmetleri 

93.566.000 129.298.000 107.440.329 

 TOPLAM 93.747.000 129.504.000 107.639.567 

 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

2015 yılında harcamaların yılsonu ödeneğine oranı genel toplamda % 83,12 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. 2014 yılı hesabı dâhil diğer bütün yıl 

hesapları Sayıştay tarafından ibra edilmiş ve kesin hesabı çıkartılmıştır. 
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B. PERFORMANS SONUÇLARI 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, “Stratejik Plan” çalışmalarını devam ettirdiği için, uzun 

dönemde ulaşması istenen kurumsal kimliğinin bir tanımını verememektedir. Bu nedenle, plana 

dayalı bir stratejik amaç ve bu amaca ulaşılmasına yönelik hedefler, performans hedefleri, 

performans göstergeleri belirtilememiş kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesine 

ilişkin analiz yapılamamıştır. 

 

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 

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 85.133 ha alanın; 23.890 hektarı yeni sulamaya açılmış, 61.243 hektarı ise klasik (açık 
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kanal) şebekeden kapalı sulama sistemine dönüştürülerek rehabilite edilmiştir. Bölgede su kısıtı 

olduğu ve her bir damlasının çok önemli olduğu düşünüldüğünde; KÖSİP ile rehabilite edilen 

alanlarda (61.243 ha) mevcut kullanılan sulama suyundan yaklaşık %50 oranında (yıllık ortalama 

150 milyon m3) tasarruf sağlanmıştır. 

Konya’nın Seydişehir İlçesinde 1,7 milyon m²'lik alanda “Ulaşım Güzergâhında Kırsal Kalkınmaya 

Yönelik Gelir Getirici Faaliyetlerin Araştırma Projesi” yürütülmektedir. Bu proje ile Bölgede 

yapılacak bir rekreasyon alanı ve tamamlayıcı tesisler ile hem bölge halkının ürettiği ürünleri 

pazarlayabileceği bir eko-turizm sahası oluşturulabilecek, hem de sürücülerin bu bölgede 

dinlenmeleri sağlanarak yol güvenliğine katkı sağlanabilecektir. 

Bitkisel Üretime Yönelik Sulamaların Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalışması 

ile bölgede KOP KÖSİP ve DSİ tarafından yapılan sulama projelerinin, tarımsal üretim üzerinde 

etkileri; sosyal ve fiziki altyapı durumları ile bireylerin/hanelerin gelirleri, ekonomik durumları, 

sosyal hayatları, refah ve yaşam standartları üzerindeki yansımaları yanında projenin amacına 

uygunlukları incelenerek tespit edilen eksiklikler ileride yapılacak sulama projelerine katkı 

sağlayacak şekilde ortaya konulacaktır. 

KOP Bölgesinde Tarımsal Araştırmalar Projesi Kapsamında “Süs Taşı İşlemeciliğinin 

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. 

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 yaratayacak 

eğitim konuları ile bu alandaki uygulamalara katkı verilmeye başlanmıştır.  

2011 yılından beri, Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı ile öncelikle kırsal dezavantajlı alanlar 

modern sulama sistemlerine kavuşmuştur. Ancak bu yatırım uygulamada hedefine ulaşabilmesi için 

kalkınmanın diğer faktörlerinin de devreye sokulması isabetli olacaktır. Bu sebeple KOP BKİ olarak 

kırsal dezavantajlı alanlarda, göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması ve kırsalın 

gelişmesi ile birlikte dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir nüfus yapısına 

ulaşılması yönündeki bölgesel ve ulusal çalışmaları tamamlayıcı bir planlama-faaliyetler bütünü 

olarak sosyo-ekonomik ve mekânsal gelişmeye katkı sağlaması, böylece kırsal dezavantajlı 

bölgelerde aile çiftçiliğinin kalkınması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir “Kırsal Kalkınma 

Programı”nın yürütülmesi hedeflenmektedir. KÖSİP, Mera ve Tıbbi Aromatik Bitkilerin 

Adaptasyonu, Üretimi ve Yayımı projeleri ile Kırsal Kalkınma Programının bazı alt faaliyetleri 

hayata geçmeye başlamıştır.  

KOP Bölgesi geniş ve tarıma elverişsiz arazilerinin büyüklüğü ve güneşlenme süresi, radyasyon 

değerlerinin yüksek olması sebebiyle güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ön plana çıkan bir 

bölgedir. Bu kapsamda bölgemizde Konya Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Niğde Bor 

Enerji İhtisas Bölgesi kurulmuştur. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi 5.971 hektar alana 

sahip ve potansiyel kurulu gücü 4.000 MW ‘tır. 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 
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hücrelerinin bölgede üretilebilmesine yönelik proje çalışmaları devam etmektedir. Nihai aşamada 

öz sermayemizin yurt dışına çıkması engellenerek 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 

sıraya yerleştirdi. Kamu kurumlarında e-devlet ve vatandaşa sunulan hizmetlerin internet ortamına 

geçirilmesi projeleri bilgi teknolojileri harcamalarını artırdı. Kamu kurumlarının hizmet kalitesini 

geliştirmek amaçlı bilgi teknolojileri ve veri merkezi alanlarında yoğun yatırımlar yapılmaya 

başlandı. Öte yandan bölgesel bir finans merkezi olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul ve çevresine, 

veri merkezi hizmetleri alanında her geçen gün daha fazla talep gelmeye başladı. 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 yürüttüğünü 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 seriyor. 

Bu noktada KOP BKİ’nin sektöre yönelik yapmış olduğu çalışmada bu yöndeki 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 ve bölgenin turizmdeki potansiyelinin etkin bir şekilde 

değerlendirilebilmesi ve sektöre yönelik planlama ve stratejilerin geliştirilmesini amaçlayan KOP 

Bölgesi Turizm Master Planı projesi ortaya koyacağı çıktıları itibariyle büyük önem taşımaktadır.  

Bölge, Hz. Mevlana ve Nasreddin Hoca gibi hâlâ evrensel niteliklerini koruyan zirve şahsiyetlere 

ev sahipliği yapmış, döneminin bilim ve kültür merkezi olmuştur. Bu kapsamda fizibilite çalışmaları 

devam eden Mevlevi Köyü ve Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü projeleri, bu değerli 

şahsiyetlerin öğretilerinin gelecek kuşaklara daha doğru bir biçimde aktarılmasını ve kültür 

tarihimizin önemli bir dilimini oluşturan “Selçuklu Dönemi”nin genç nesil ve dünyaya doğru bir 

şekilde tanıtımının gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. 

Bölgesel kalkınma, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bir dönüşümün gerçekleşmesi sonucunda 

ortaya çıkmaktadır. Sosyal dayanışma ve bütünleşmenin ortaya çıkabilmesi ise, sosyal alanda birey 

ve grupların sosyal hayata aktif katılımının sağlanması ile gerçekleşebilmektedir. Bölgesel 

kalkınmada birey ve gruplarda önemli bir aktör olarak yer alan gençler, akılcı ve stratejik bakış 
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açısıyla, gerçekleştirdikleri eğitim çalışmaları ve araştırmalar sayesinde, yerel ve bölgesel 

gelişmeye katkı sağlamaktadırlar. Bu bağlamda bölge içerisindeki gençlerinin birlikte çalışma 

kültürüyle bir araya gelmesini sağlamak ve gençler arasında bir sinerji oluşturmak amacıyla 

“Uluslararası KOP Gençlik Festivali” gerçekleştirilmiştir. Bölgenin kültürel dokusunu oluşturan 

“hoşgörü” teması çerçevesinde, farklı ülke, dil ve düşünceye sahip gençlerin bir araya geldiği 

festival, mayıs ayında Karaman’da gerçekleştirilmiştir. Festivalde bölgedeki gençler, ülke ve dünya 

gençleri ile dayanışma kültürü ile buluşmuş, aynı zamanda festival kamu, sivil toplum, özel sektör 

temsilcileri ile gençleri ortak bir platformda buluşturmuştur. Bölgenin tanıtılmasına da katkı 

sağlayan festival kapsamında atölyeler, paneller, fuar etkinlikleri, sergiler, kültür-sanat aktiviteleri 

ve eğitimler ile gençlerin kültürel alandaki birikimlerinin artması sağlanmıştır.    

Gençlerle birlikte, bölgedeki kurum ve kuruluşlar kalkınmanın temel unsurunu oluşturmaktadır. 

Bölgenin ihtiyaç duyduğu proje ve faaliyetlerin etkin, verimli ve sürdürülebilir olması ise kurum ve 

kuruluşlarda çalışan personelin yeterli bir donanıma sahip olması ile gerçekleşebilmektedir. Bu 

nedenle bölgede yer alan kurum ve kuruluşların fiziki, kurumsal ve beşeri gelişimlerinin 

desteklenmesi, hibe ve destek programları başta olmak üzere, çeşitli finans kaynaklarına 

ulaşabilmeleri ve “proje ve fon geliştirme” becerilerinin de güçlendirileceği kapasite geliştirme 

programları, bölge için büyük önem arz etmektedir. Özellikle değişen belediyecilik anlayışı, yerel 

yönetimlerin sorumluluklarının ve faaliyet sahalarının genişlemesi ile ortaya çıkan ilave kaynak 

ihtiyaçları, belediyelerin bazı proje ve faaliyetlerini ötelemelerine veya hayata geçirememelerine 

neden olabilmektedir. Bu kapsamda “Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Projesi” ile Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri ve ilçelerindeki çalışanlara yönelik eğitimler 

verilerek, çalışanların proje yazma, yürütme ve kaynak bulmada yetkin hale gelmeleri, proje 

uygulama ve yönetme becerisinin geliştirilmesi ve mevzuatta sorun yaşadıkları alanlardaki 

eksikliklerinin giderilmesi hedeflenmiştir. Projenin hayata geçirilmesi ile, yerel yönetimlerde 

çalışanların birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fonlardan haberdar 

olmalarının sağlanması ve bir arada proje üretme kültürünün yaygınlaştırılması sağlanmaya 

çalışılmıştır. KOP Eylem Planı kapsamında beş adet ana eksenden biri olarak “Kurumsal 

Kapasitenin Geliştirilmesi” kapsamında ve projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında, 

gerçekleştirilen eğitimlerden verimli bir sonuç alınması ve çıktılarının etkin bir şekilde kullanılması 

açısından, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini artırması ve fon kaynaklarından yeterli 

düzeyde faydalanmalarını için bir proje ofisi kurulabilir. Ayrıca belediyelere bilişim stratejisi ve 

stratejik plan oluşturma konusunda teknik destek sağlaması amacıyla bir bilişim merkezi kurulabilir. 

Proje ofisinin ve bilişim merkezinin kurulması ile birlikte, kurumlar arası koordinasyon 

geliştirilebilir ve mevcut işbirliği artırılabilir.   

 

IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

KOP Bölgesi, Türkiye tarım alanlarının yaklaşık %12,3’ünü, sulanan alanların %17’sini nadas 

alanlarının % 20’ini oluşturmaktadır. Bölgenin tarım alanlarının %30,8’inde sulu 

tarım,  %69,2’sinde kuru tarım yapılmaktadır. Geniş arazi varlığına karşın bölgenin en temel sorunu 

su yetersizliğidir.  

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün KOP kapsamındaki 2015 Yılı 

Sulama Yatırım Programı’nda 8 adet büyük su projesi yer almıştır. Havzaya dışarıdan su getirecek 

olan Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel Projeleri tamamlanmış Mavi Tünel’den Konya Kapalı Havzasına 



40 

ilk su aktarımı gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada sadece Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel aracılığıyla 

yılda 160-180 milyon metreküp su aktarımı sağlanacaktır. Diğer yandan Bağbaşı Barajı’nı 

besleyecek olan Bozkır Barajı tamamlanmış olup su tutma aşamasına gelmiştir ancak rezervuar 

alanından geçen ulaşım yolunun yeni güzergahı 2016 yılında tamamlanacaktır. Afşar Hadimi 

Barajının fiziki gerçekleşmesi %85 oranında tamamlanmış ve rezervuar alanından geçen ulaşım 

yolu 2016 yatırım programına alınmıştır. Afşar Hadimi Tüneli'nde ise tünel açma makinesi 

getirilerek tünel inşaatı 2016 yılında başlanacaktır. Bu inşaatların tamamlanmasıyla, yılda 414 

milyon metreküp suyun Konya Kapalı Havzası’na akıtılması sağlanacaktır. 

Sulama projeleri; ulusal gelire katkısı, istihdam üzerindeki etkisi, beslenme ve sanayideki yeri 

nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan tarımsal üretim, verimlilik ve yerel potansiyellerin optimum 

kullanımı açısından kritik bir rol oynamaktadır. Dağlık kırsalda özellikle altyapı yetersizliği, düşük 

gelir düzeyi ve yaşam kalitesi sorunlarının yoğunlaşması, tarımsal potansiyelin yerinde ve etkin 

kullanımı açısından altyapının geliştirilmesi ve modern sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması, 

kırsalın yaşam standartlarının bölge geneline yaklaşması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Diğer taraftan bölgede özellikle dağlık kırsalda göç, büyük sorun teşkil etmektedir. KOP Bölgesi, 

ülkemizde ve dünyada pazar alanı ile katma değeri giderek artan iyi tarım uygulamalarında ve 

organik tarımsal üretimde, sahip olduğu geniş tarım alanları ve coğrafi koşullarıyla 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 kaybı ile 

mücadele ederken bölgeyi ayakta tutabilecek model çalışmalar geliştirilmelidir.  

Sulama yatırımları, yalnızca inşaat veya tarımsal faaliyetler ile sınırlı değil, gelir ve istihdam 

düzeylerini etkilemekle birlikte toplumsal ve kültürel etkileri olan, diğer sektörlerle entegre bir 

biçimde planlanması ve değerlendirilmesi gereken yatırımlardır. 

KOP Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon ha tarım arazisi olup, havzada kullanılabilir nitelikte toplam 

4,3 milyar m3 su bulunmaktadır. Tarım alanlarının mevcut bitki deseni ile sulanabilmesi için 15 

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 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 hızla 

tamamlanması 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 suyun yaklaşık % 60’ı şebeke yetersizliği nedeniyle 

kullanılamamakta ve israf olmaktadır. Bölgedeki su kısıtı düşünüldüğünde mutlaka söz konusu 

alanların arazi toplulaştırması yapılarak kapalı sisteme dönüştürülüp rehabilite edilmelidir. 

Obruklar çok uzun dönemlerden bu yana sürekli olarak oluşum içerisinde bulunan jeolojik yapılar 
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olup yerleşim alanları ve canlılar için potansiyel riskin 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 yeraltısuyu 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. Söz konusu proje kapsamında MTA Genel 

Müdürlüğü’nün yapacağı mühendislik çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karstik tehlike haritaları 

ve nihai rapor 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 Projesinin hızlı bir şekilde tüm bölgeye 

yaygınlaştırılması, 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 

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 
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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.  

Bölgenin bütüncül kalkınmasını sağlamak amacıyla beşeri ve sosyal yapının güçlendirilemesi 

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, sokakta yaşayan, kimsesiz veya korunmaya muhtaç olan 

çocuk/genç/yaşlı kişilerin, 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 bölgedenin dinamik bir 

yapısı 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. Ayrıca bölgede 

bulunan Suriyeli sığınmacıların başta dil ve istihdam olmak üzere ihtiyaçlarının tespiti ve 

karşılanması amacıyla bir politika oluşturulmalı, bu politika bağlamında eğitim, bilgilendirme ve 

danışmanlık hizmetleri sunan merkezler oluşturulmalıdır. 

64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı 6 ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar kapsamında 

“Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsal yapısı iyileştirilecek” eylemi yer almakta ve “Bölge 

Kalkınma İdarelerinin yönetim süreçlerinin ve personel yapısının geliştirilmesine dönük 

düzenlemeler yapılacaktır.” İfadesi belirtilmektedir. Bu çerçevede İdare’nin kurumsal ve finansal 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yasal düzenlemeler ivedilikle gerçekleştirilmeli; 

İdare’nin fonksiyonları çerçevesinde ihtiyaç duyulan yeterli sayıda ve nitelikli elamanın istihdam 

edilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, KOP Bölgesi’nde yatırım faaliyeti bulunan 

kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlama fonksiyonunun etkinleştirilmesi 

yönünde gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 


