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BAKAN SUNUŞU
Sürdürülebilir kalkınmayı amaçladığımız Konya Ovası Projesi (KOP) ile Bölge halkının yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi, diğer bölgelerle gelişmişlik farkının azaltılması ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal 

istikrar hedeflerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda idareler; ulusal düzeydeki kalkınma odaklı makro politikaların hayata geçirilmesi noktasında, 

yerel dinamiklerin azami düzeyde katkısı için önemli bir rol oynamaktadır.

Bu bağlamda, gerçekleştirilen reformların en önemlisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 

getirilen yeni kamu mali yönetim anlayışının yerleştirilmesi olmuştur. Yeni anlayışla birlikte Stratejik Plan, 

Performans Programı, Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Sistemi kamu yönetimine dâhil edilmiştir.

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin yürütmüş olduğu proje ve faaliyetlere ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik 

ilkelerinin gereği temel bir çıktı olan ve ilgili yönetmelik kapsamında hazırlanan Başkanlığımız 2022 Yılı Faaliyet 

Raporu’nun Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve Bölge’ye hayırlı olmasını dilerim.

Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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BAŞKAN SUNUŞU
İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir hizmet anlayışıyla hizmet veren Konya Ovası Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bölge halkının refah düzeyinin artırılmasını, bölgeler arası gelişmişlik farklarının 

giderilmesini ve ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşılmasına katkı sağlanması amacıyla 2011 

yılından beri hizmet vermektedir.

Başkanlığımız 2022 yılı içerisinde tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere sanayi, turizm, kırsal 

kalkınma, eğitim ve kültür sektörlerinde katma değer ve verimliliğin artırılarak gelir seviyesi yüksek ve daha 

yaşanabilir, küresel ölçekte cazibe merkezi haline gelen bir bölge hedefine ulaşma vizyonuyla çalışmalarına 

devam etmiştir.

Bu kapsamda; Başkanlığımızca Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı ile 2192 hektar alan modern sulama 

şebekesine kavuşturulmuş; Tarımsal Eğitim ve Yayım, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı ve 

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projeleri ile kırsal alanlarda katma değerli üretimin yaygınlaştırılması ve 

hayvansal üretimde verimlilik ve kalitenin artırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca enerji 

sektöründe özellikle enerji verimliliği başta olmak üzere jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik 

projelere mali destek sağlanmıştır. KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi çocuk ve gençleri 

odak noktasına alan yenilikçi bir yaklaşımla yeni nesil kütüphaneler ve inovatif atölyeler ile eğitimde fırsat 

eşitliğinin sağlanması amacıyla "Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezleri" kurulmuştur. 

Mali saydamlık ve hesap verebilirliğin gereği olarak Başkanlığımızın kamu kaynaklarını nasıl kullandığını ve 

yürüttüğü faaliyetlere ilişkin performans sonuçlarını açıkladığımız Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı 2022 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış bulunmaktadır. 

2022 Yılı Faaliyet Raporu’nu kamuoyunun bilgisine arz ediyor ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği olan 

Başkanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Murat KARAKOYUNLU
Başkan
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1. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Misyon
İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesinin tüm sektörlerdeki potansiyelini planlı 

ve programlı bir şekilde değerlendirerek bölge kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon
Anadolu’nun geçmişten gelen gücünü günümüz dinamikleriyle harmanlayarak, KOP Bölgesini küresel ölçekte 

bir cazibe merkezi haline getiren, kurumsal kültürü yerleşmiş; güvenilir, lider bir kurum olmak. 

Temel İlke ve Değerler
•Kaynak kullanımında etkinlik

•Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik

•Kolay erişilebilirlik

•Kurumsal güvenilirlik

•Etkin, verimli ve kaliteli hizmet anlayışı

•Çözüm odaklı ve paylaşımcı yaklaşım

•Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma

•Çok boyutlu ve vizyoner bakış
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B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinde idaremizin görevleri sayılmıştır. Bu görevler;

a) Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin 

uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine 

etmek, izlemek ve değerlendirmek.

b) Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar 

arası koordinasyonu sağlamak.

c) Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde 

hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı 

olmak, bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve 

teknik destek sağlamak.

e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili 

çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.

f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler 

yapmak veya yaptırmak.

g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak 

konuları olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve 

programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.

ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Olarak tanımlanmıştır.

642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) sayılı cetvelde gösterildiği üzere Konya Ovası Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerini 

kapsamaktadır.
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C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konevi Mahallesi Ferit Paşa Caddesi No:18 

Meram/KONYA adresindeki 1.512 m² arsa üzerine kurulu A, B ve C Bloklarından müteşekkil toplam 10.528 m² 

kapalı alana sahip hizmet binasında faaliyetini sürdürmektedir. 

B bloğun tamamı (2.932,54 m²) Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olup, A 

bloğun 4, 5, 6’ncı katları (2.329,60 m²) Mevlana Kalkınma Ajansı’na kiralanmıştır. Kalan 5.839,14 m²’lik alanda 

Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmaktadır. 

Başkanlıkta, 200 kişilik 1 adet konferans salonu, 4 adet toplantı salonu ile 120 kişilik yemek salonu 

bulunmaktadır.

Başkanlığımızın hizmetlerinde kullanılan 7 adet taşıt bulunmakta olup bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Tablo 1. Mevcut Araç Sayısı

Taşıtlar  Mülkiyet  Kiralık  Genel Toplam  

Binek Otomobil  1  2  3  

Minibüs  1  - 1  

Arazi  1  2  3  

TOPLAM  3  4 7  
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2. Örgütsel Yapı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı teşkilatı; kuruluş ve görevlerini düzenleyen 

642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca teşkilatın bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ile 

yeteri kadar personelden oluşacağı belirtilmiştir.

İdare’nin organizasyon yapısını oluşturmak üzere aşağıdaki koordinatörlükler kurulmuştur.

1.Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

2.İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

3.Beşerî, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

4.Toprak ve Su Yönetimi Koordinatörlüğü

5.Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü

6.Enerji, Sanayi ve Teknoloji Koordinatörlüğü

Başkanlık organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

MÜŞAVİRLİKLER

BAŞKAN
YARDIMCISI

BAŞKAN
YARDIMCISI

YÖNETİM
HİZMETLERİ

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZLEME VE
DEĞERLENDİRME

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BEŞERİ, SOSYAL VE
KURUMSAL GELİŞME
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TOPRAK VE
SU YÖNETİMİ

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TARIM VE
KIRSAL KALKINMA

KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ENERJİ, SANAYİ
VE TEKNOLOJİ

KOORDİNATÖRLÜĞÜ



3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın iletişim ağı altyapısı 2012 Mart ayından itibaren 

kullanılmaktadır. Bilgisayarlar ile kenar anahtarlar (switch) arasında 100/1000 MBit hızında çalışan ethernet 

tabanlı altyapı kurulmuştur. Kablolamada fiber optik ve UTP kablolar kullanılmıştır. 

İnternet bağlantısı 50 Mbit fiber optik kablo üzerinden servis sağlayıcı firma aracılığıyla sağlanmaktadır. 

Başkanlığımızda kullanılan yazılımlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

E – Dönüşüm (Internet, Intranet olanakları, web sayfaları, portal çalışmaları vs.)
İnternet sitesi, bilgi işlem sistemi İdare'nin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmiş ve periyodik olarak 

güncellenmekte ve 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.

Bu olanaklar kullanılarak kurum bünyesinde dış kaynak (İş Teknoloji) kullanılarak alınmış Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi (EBYS) yazılımı kurum sunucuları üzerinde barındırılmaktadır. EBYS yazılımı ASP ve MsSQL 

kullanılarak hazırlanmış bir yazılım olup her yıl bakım onarım anlaşması imzalanmaktadır.

Benzer şekilde kurum özkaynakları kullanılarak hazırlanmış yazılımlar da sunucularda bulunmaktadır. 

Bunlar; kurumsal veri bankası ve personel bilgilerinin bulunduğu ayrıca kurum içi iletişiminin sağlanması 

amacıyla hazırlanan ve PHP yazılım dili ile kodlanan, verilerin MySQL veri tabanında tutulduğu intranet, yine PHP 

yazılım dili ile kodlanan ve MySQL veri tabanı kullanan kurumlardan proje başvurularının alındığı Proje Havuzu 

Sistemi ve yine aynı yazılım dili ve veri tabanını kullanan coğrafi bilgilerin ve harcamaların gösterildiği ayrıca

Tablo 2. Yazılım Envanteri

Yazılımlar  Adet  
Windows 10 & 11  115  
Windows Server  2019  20  
Citrix Xen Server (Sanal Server)  1  
Wmvare Sanalaştırma   1  
Linux Server  1  
Microsoft SQL Server  1  
Microsoft Office 2010  1  
Veeam Yedekleme  1  
Yedekleme Cihazı (NAS)  2 
PRTG Ağ izleme Yazılımı  1  
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proje durumunun takip edilebildiği Proje Takip Sistemi olarak örneklendirilebilir.

Yukarıdaki yazılımlara ek olarak Linux işletim sistemi üzerinde çalışan ve dış kaynak kullanımı olarak hizmet 

alımı ile kullanılan IP telefon santrali yazılımı Tegsoft da kurum sunucuları üzerinde barındırılmaktadır. 

Başkanlığımızda kullanılan donanımlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Yukarıda sıralanan mevcut sistem öğeleri Lisanslı ve açık kaynak kodlu yazılımlar olup bakım ve onarım anlaş-

maları bulunmakta, bir sorunla karşılaşıldığında İdare, kendi öz ve anlaşmalı kaynaklarıyla soruna müdahale 

etmektedir. Donanımsal olarak teknolojik ömürlerini tamamlamış ürünler kullanılmasına ek olarak, yeni 

sistemlere destek olarak kullanılmaktadır. Yazılımsal boyutuyla ele alındığında sanallaştırma, yedekleme ve 

güvenlik duvarı hizmetleri mümkün olduğunca güncel tutulmaktadır.

Tablo 3. Donanım Envanteri

Donanımlar  Adet  
Masaüstü Bilgisayar  67  
Dizüstü Bilgisayar  48  
Yazıcı  14  
Tablet  2 
Tarayıcı  5 
Sunucu  4 
Kenar Anahtar  9 
Güvenlik Duvarı  1  
Projeksiyon cihazı  8 
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4. İnsan Kaynakları
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın mevcut insan kaynağı aşağıdaki tablolarda farklı 

kıstaslar dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Tablo 4. Başkanlığımız Personel Durumu

Sözleşmeli Personel  Sürekli İşçi  
28  3 

Kadrolu Personel  
Memur  

39  



Tablo 5. Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu

Başkanlığımız Personel Durumu

Sözleşmeli Personel
4%

İşçi
40%

Memur
56%

Memur İşçi Sözleşmeli Personel

7

Öğrenim Durumu  Memur  Sözleşmeli 
Personel  Sürekli İşçi  Toplam  

Yüksek Lisans   1  2 19  
Lisans  19  2 8 29  
Ön Lisans  3 0 2 5 
Lise  0 0 12  12  
İlköğretim  0 0 2 2 
İlkokul  1  0 2 3 
Toplam  39  3 28  70  
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Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu

Yüksek Lisans Lisans Önlisans Lise İlköğretim İlkokul

Memur Sözleşmeli Personel Sürekli İşçi



Tablo 6. Birim ve Hizmet Sınıfı Bazında Personel Sayıları
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Öğrenim Durumu Sözleşmeli
Personel 

Sürekli
İşçi 

Toplam
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Başkanlık  5 2 0 0 1  3 11  

Yönetim Hizmetleri 
Koordinatörlüğü  5 2 0 2 1  15  25  

İzleme ve Değerlendirme
Koordinatörlüğü  0 2 0 0 1  2 5 

Enerji, Sanayi ve Teknoloji
Koordinatörlüğü

 
 1  4 0 0 0 1  6 

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal
Gelişme Koordinatörlüğü  2 2 0 0 0 3 7 

Toprak ve Su Yönetimi
Koordinatörlüğü  0 6 0 0 0 1  7 

Tarım ve Kırsal Kalkınma
Koordinatörlüğü  0 5 1  0 0 3 9 

Toplam  13  23  1  2 3 28  70  

Kadrolu Personel



Erkek Kadın

Memur Sözleşmeli Personel Sürekli İşçi

Başkanlığımız Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı
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Tablo 7. Başkanlığımız Personelinin Kadro Statüleri ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Statü  Erkek  Kadın  Toplam  

Memur  31  8 39  

Sürekli İşçi  17  11  28  

Sözleşmeli
Personel  1  2  3 

Toplam  49  21  70  



Tablo 8. Başkanlığımız Personel Sayısının Kadro/Pozisyon Dağılımı

Sıra No  Unvanı  Sayı 

1  Başkan 1  

2 Başkan Yardımcısı  1  
3 Hukuk Müşaviri  - 
4 Avukat  - 

5 Müşavir  - 
6 Uzman  3 

7 Mali Hizmetler Uzmanı  3 

8 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı  - 
9 Muhasebeci  - 
10  Arkeolog  - 

11  Sosyolog  - 
12  Memur  1  
13  Sekreter  - 

14  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni  3 
15  Veteriner Hekim  1  
16  Mühendis  21  

17  Şehir Plancısı  - 
18  İstatistikçi  1  
19  Tekniker (Ş)  1  

20 Memur (Ş)  1  
21  Hizmetli (Ş)  2 
22 Sözleşmeli Uzman  3 

23 Sürekli İşçi  28 

TOPLAM  70 
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5. Sunulan Hizmetler
642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ve Yetki, Görev ve Sorumluluklar başlığı altında sıralanan 

görevler Başkanlığımız tarafından bölge dâhilinde yerine getirilmektedir. 
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1. İdarenin stratejik plan ve performans 

programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolide edilmesini sağlamak.

2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare 

bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans 

programına uygun olarak hazırlanmasını sağlamak 

ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 

izlemek ve değerlendirmek.

3. Bütçe kayıtlarının tutulmasını, bütçe uygulama 

sonuçlarına ilişkin verilerin toplanmasını sağlamak; 

verileri değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile 

malî istatistiklerin hazırlanmasını sağlamak.

4. Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak 

sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade 

edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, 

saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve 

diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve 

raporlanması işlemlerini yürütmek.

5. Malî kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması 

konusunda üst yöneticiye ve diğer birimlere gerekli 

bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

6. Belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde 

ayrıntılı finansman programlarını hazırlamak ve 

hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin 

ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

7. İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, 

standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 

konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol 

faaliyetlerini yürütmek.

8. İdare Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını 

koordine etmek.

9. Mali Durum ve Beklentiler Raporunun mevzuat 

çerçevesinde hazırlanmasını ve mali saydamlık 

gereğince web sitesinde yayınlanmasını 

sağlamak.

10. İdarenin Maliye Bakanlığı ve Hazine 

Müsteşarlığı ile koordinasyonunu sağlayarak nakit 

planlamasını yapmak, uygulamak ve raporlamak.

11. Koordinatörlük görev alanına giren konularda 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale iş 

ve işlemlerini yürütmek ve idarede yapılan tüm 

ihalelere mali üye vermek.

12. İdarenin insan kaynağı planlaması, iş tanımları, 

iş analizleri, hizmet içi eğitim, performans 

değerlendirme sistemi çalışmalarını yürütmek.

13. İdareye ait tüm ödemelerin MYS üzerinden 

tahakkuk işlemlerini yürütmek.

14. İdarenin özlük haklarını kapsayan personel 

politikası çalışmalarını yürütmek ve personel 

sistemini geliştirmek için çalışmalar yaparak 

tekliflerde bulunmak.

15. İdarenin personel ihtiyacının karşılanmasına 

ilişkin seçme, atama, görevlendirme ve 

oryantasyon işlemlerini yürütmek.

16. 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.

5.1. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü



17. Mal bildirimi ve hizmet 

birleştirilmesi-borçlanması işlemlerini yürütmek.

18. Soru önergelerine verilecek cevapların 

sekretarya hizmetlerini yürütmek.

19. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan 

taşınır kayıtlarının tutulmasını, taşınır ve 

taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin 

düzenlenmesini sağlamak.

20. İdarenin satın alma işlemlerinin mevcut kanun 

ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini 

sağlamak.

21. İdarenin bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği, 

bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve 

yazılımları ile web sayfasının güncellenmesiyle ilgili 

işlemleri yürütmek.

22. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini 

yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve 

taşıma hizmetlerini yürütmek.

23. İdare Hukuk Müşavirliği biriminin sekretarya 

hizmetlerini yürütmek.
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24. Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve arşiv 

hizmetlerini yürütmek.

25. İdarenin mülkiyetinde olan ve kiralanan araçların 

sevk ve idarelerini sağlamak.

26. İdarenin genel güvenlik ve temizlik hizmetlerini 

yürütmek.

27. İdare yemekhanesinin işletilmesini sağlamak.

28. İdare hizmet binasında bulunan tüm bütünleşik 

parça ve eklentilerin kontrollerinin yapılarak 

gereken iyileştirme ve tamiratların yapılmasını 

sağlamak.

29. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan 

tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

30. Yatırım programlarına proje teklif etmek.

31. İlgili mevzuatlar çerçevesinde tahsis ve satış 

işlemlerini gerçekleştirmek.

32. İdarenin kurum içi ve dışı haberleşme (santral) 

hizmetlerini yürütmek.

33. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri 

yerine getirmek.



1. Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili 

kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve 

bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem 

planlarının hazırlanmasını koordine etmek,

2. Kamu Yatırım Programına KA-YA Bilgi Sistemi 

aracılığı ile önerilecek projelere yönelik koordinasyonu 

ve yazışmaları gerçekleştirmek,

3. KOP Eylem Planı ve Kamu Yatırım Programı 

kapsamında Bölgede gerçekleştirilen yatırımların 

ilerleme durumuna ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan 

üç ayda bir veri talep etmek, verileri derlemek, 

izleme-değerlendirme raporlarını hazırlamak ve ilgili 

kurumlara göndermek,

4. Başkanlık tarafından yürütülen projelere ilişkin 

genel bilgileri il, ilçe, uygulayıcı kurum, sektör bazlı 

raporlayabilecek şekilde derlemek, talep edildiğinde 

bu bilgileri hazırlamak, 

5. Yılı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları Tarafından 

Sermaye Transferi Ödeneklerinin Kullandırılması, 

İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar 

uyarınca Genel İzleme Raporu ve Alt Proje İlerleme 

Raporu hazırlamak,

6. Başkanlık tarafından yürütülen projelere ilişkin 

ilerlemelerin KA-YA Bilgi Sisteminde “İzleme İşlemleri” 

modülüne girilmesine yönelik koordinasyonu 

sağlamak,

7. Başkanlığa ait açılış-etkinlik bilgilerini Bakanlığa 

göndermek,

8. Bakanlık, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Bölge 

illerindeki kamu kurumları tarafından talep edilen 
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veri/bilgilerin derlenmesi ve gönderilmesine yönelik 

koordinasyonu sağlamak,

9. Başkanlık Yıllık Çalışma Programının hazırlanmasını 

koordine etmek,

10. Başkanlık tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin 

sunum, bilgi notu vb. dokümanları hazırlamak ve 

hazırlanmasına yönelik koordinasyonu sağlamak,

11. Bölge illeri ve ilçelerine ilişkin bilgi notu hazırlamak,

12. Başkanlık Brifing Raporunu hazırlamak ve 

güncellemek,

13. Yılda bir kez KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik 

Göstergeler Raporunu hazırlamak,

14. Başkanlık görev sahasında bulunan illerde üç ayda 

bir gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 

Toplantılarına katılım sağlanmasına yönelik 

koordinasyonu sağlamak,

15. TBMM Bütçe Görüşmeleri öncesinde Başkanlık 

tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim 

Hizmetleri Koordinatörlüğü ile işbirliği içinde gerekli 

hazırlıkları yapmak,

16. Başkanlık tarafından yürütülen faaliyetler 

hakkındaki soru önergelerine ilişkin cevapları 

hazırlamak ve göndermek,

17. Başkanlık tarafından hazırlanan dokümanların 

Kalkınma Kütüphanesi web sayfasına girişini yapmak,

18. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan ve 

görüş talep edilen çalışmalara ilişkin Başkanlık 

görüşlerini hazırlanmasını koordine etmek,

19. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek. 

5.2. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü



1. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (İdare) 

kuruluş mevzuatı kapsamında koordinatörlüğümüz 

görev alanına giren enerji, sanayi, ticaret, turizm, 

ulaştırma, bilişim ve haberleşme sektörlerine yönelik 

çalışmalar ve gerekli faaliyetlerin yapılmasını 

sağlamak.

2. KOP Bölgesi illerinde Koordinatörlüğün görev 

alanına giren gerekli durumlarda ilgili kurumlar arası 

koordinasyonu sağlamak.

3.  Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi 

hâlinde çalışmalarına yardımcı olmak ve bu 

konularda görüş ve öneriler geliştirmek.

4. Bölgenin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve 

imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve 

incelemeler yapmak veya yaptırmak.

5. KOP Bölgesinde Koordinatörlüğün görev alanına 

giren konularda sorunların tespiti ve ihtiyaçların 

belirlenmesi için saha çalışmaları yapmak.

6. Enerji, sanayi, ticaret, turizm, ulaştırma, bilişim ve 

haberleşme sektörlerine yönelik ulusal ve 

uluslararası düzeydeki projeleri ve sektörel 
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5.3. Enerji, Sanayi ve Teknoloji Koordinatörlüğü

yenilikleri takip etmek,

7. Devlet yatırım programına Koordinatörlüğün görev 

alanlarında proje tekliflerini hazırlamak.

8. Bakanlığa hazırlanan proje tekliflerini sunmak ve 

projelerin kabulü için gerekli takip ve faaliyetlerin 

yerine getirilmesini sağlamak.

9. Koordinatörlük bütçesinin kullanımına ilişkin tüm 

faaliyetleri incelemek ve yönetmek.

10. Bakanlıkça kabul edilen ve devlet yatırım 

programına giren projelerin gerekli ihale 

dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak.

11. Koordinatörlükçe hazırlanan ihale dokümanları ile 

ihalelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

12. Koordinatörlükçe ihaleleri gerçekleştirilip 

sözleşmeye bağlanan projelerin yürütmek.

13. Koordinatörlüğün yürüttüğü projeler ve 

çalışmalarla ilgili toplantı, panel, çalıştay, vb. 

organizasyonları gerçekleştirmek.

14. Yürütülen projelerin ara ve kesin hakedişlerin 

hazırlanması, muayene ve kabul iş ve işlemleri 

yürütmek.
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15. Kalkınma Planları ile uyumlu Koordinatörlük alanı 

dâhilinde kalkınma odaklı destek programları 

tasarlamak ve uygulamak.

16. İdare Koordinatörlüklerince yürütülen projelerde 

kontrol komisyonları ve muayene ve kabul 

komisyonlarına ihtiyaca binaen personel desteği 

sağlamak. 

17. Tamamlanan projelerin tanıtımlarına yönelik 

faaliyetlerde bulunmak.

18. Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili 

koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar 

yürütmek.

19. KOP Eylem Planının hazırlanması süreçlerinde 

1. Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir şekilde 

kullanımının sağlanması amacıyla gerekli planlama 

faaliyetlerinin, su kaynakları ile ilgili çalışan diğer 

kurumlarla koordineli olarak yürütülmesini 

sağlamak.

2. Küçük ölçekli tarımsal sulama altyapısının 

kurulumuna ve mevcut küçük ölçekli sulamaların 

etkinliğinin artırılmasına yönelik projeleri 

desteklemek.

3. Tarımsal sulamada verimliliği ve etkinliği artırmak 

amacıyla yeni metot ve teknolojilerin kullanılması 

yönünde çalışmalar yapmak.

4. Kırsaldan kente göçü engellemek amacıyla, 

özellikle tarımsal üretim açısından dezavantajlı 

alanlarda ve sezon dışı dönemde, gelir kaynaklarının 

çeşitlendirilmesine ve istihdam imkanlarının 

artırılmasına yönelik projeleri yürütmek ve 

desteklemek.

5. Kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik 

altyapıyı (ulaşım, su, kanalizasyon vs.) geliştirecek 

projeleri desteklemek.

6. Bölgemizde yer altı suyu potansiyeline yönelik her 

gerekli çalışmalara destek vermek.

20. Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç 

duyulan konularda raporlama yapmak.

21. Sorumluluk alanımızda İdarenin stratejik plan ve 

performans programının hazırlanmasına katkı 

sağlamak.

22. Sorumluluk alanımızda İdarenin iç kontrol 

standartları uyum eylem planı çalışmalarına katkı 

sağlamak.

23. Sorumluluk alanımızda İdare faaliyet 

raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak.

24. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri 

yerine getirmek.

5.4. Toprak ve Su Yönetimi Koordinatörlüğü

türlü teknik etüt ve analiz çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi ile aynı amaca hizmet eden diğer 

kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak bölgede 

yeraltı su potansiyelinin geleceğine yönelik 

planlamalar ve sürdürülebilirliğini sağlamak için 

gerekli çalışmaları yürütmek.

7. Bölgede yapılacak jeolojik, jeoteknik ve jeofiziksel 

çalışmaların yürütülmesi ayrıca riskli jeolojik 

alanların (obruk, oturma, heyelan, taşkın vb.) 

belirlenerek bu konuda alınacak tedbirlerin tespiti ve 

uygulanmasına yönelik faaliyetlerin diğer kurum ve 

kuruluşlarla koordineli olarak yürütülmesini 

sağlamak.

8. Koordinatörlükte yürütülen projelerin online 

harita tabanlı bir altlıkla bilgi sistemi veri tabanına 

entegre şekilde veri işleme ve bu verilerin paket 

program aracılığı ile izleme ve değerlendirmesini 

sağlamak.

9. Koordinatörlük görev alanına giren konularla ilgili 

ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlar, sivil toplum 

örgütleri ve faydalanıcılar ile birlikte ortak projelerin 

geliştirilmesine katkı sağlamak.



10. Koordinatörlük görev alanındaki konularda 

faaliyet gösteren kurumlar arası koordinasyon ve 

destekleme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

11. Koordinatörlük görev alanına giren konularda 

bölgede çalışan veya çalışacak kamu ve gönüllü 

kuruluşların koordinasyon içinde çalışmalarının 

sağlanması amacıyla bu kuruluşların bir araya 

gelmesine ortam oluşturulması için seminer, 

toplantı, vb. etkinliklere katılım sağlamak ve 

düzenlemek.

12. Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde 

öngörülen ilke ve hedefler kapsamında 

koordinatörlük görev ve yetki alanına giren 

konularda gerekli çalışmaları yapmak.

13. Koordinatörlük görev alanına giren konulardaki 

gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarının 

bölgesel gelişme sürecine aktarılmasını sağlamak.

14. Yürütülen projelerle ilgili idari işlemler ile ihale, 

ödeme ve nakit akışının takibine yönelik işlemleri 

gerçekleştirmek.

15. Yürütülen proje ve faaliyetlerin izleme raporları 

ve gerekli görürse saha ziyaretlerinden elde edilen 

verilerle, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin belli 

dönemlerde raporlar hazırlamak.

16. Başkanlığımızca hazırlanan raporlamalarda yer 

alan koordinatörlüğümüz görev alanına giren 

konular ve projeler ile ilgili bilgileri derlemek ve 

raporlamaları hazırlamak.

17. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi önerilen projelerin yatırım 

programına alınmasına yönelik çalışmaları 

yürütmek.

18. Yatırım programına giren ve Bakanlık tarafından 

onaylanan projeleri uygulamak.

19. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri 

yerine getirmek.
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1. KOP Bölgesi’nde, tarım sektörü ile kırsal kalkınma 

faaliyetlerinin gelişmesine yönelik olarak, 

eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, planlama, 

proje ve uygulama çalışmalarını yürütmek.

2. 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.

3. 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.

4. Tarım sektörüne yönelik gelişmelerin izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve sonuçlarının bölgesel gelişme 

sürecine aktarılmasını sağlamak.

5. Bölge kalkınma planının tarım, hayvancılık ve kırsal 

kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik, 

kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak veya 

desteklemek.

6. 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.

7. Bölgede tarımsal projelerde faydayı artırmak 

amacıyla yeni metot ve teknolojilerin kullanılması 

için tarım sektörüne benimsetilmesi yönünde 

çalışmalar yapmak.

8. Bölgede tarım-sanayi entegrasyonunun teşvik 

5.5. Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü

edilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar 

yapmak.

9. Bölgenin kırsal kalkınmasının gerçekleştirilmesi 

ve tarımsal potansiyelinin sürdürülebilir hale 

getirilmesi için önerilerde bulunmak ve örnek 

projeler hazırlanmasına katkı sağlamak.

10. Üretici örgütlerinin tarımsal kalkınma 

sürecindeki uyumsuzlukların giderilmesini, 

tarımsal üretimin ve pazarlamanın her 

aşamasında etkin katılımlarının sağlanmasını 

desteklemek ve yenilerinin kurulmasını teşvik 

etmek.

11. Tarım ve kırsal kalkınma konusunda bölgede 

çalışan veya çalışacak kamu ve gönüllü 

kuruluşların koordinasyon içinde çalışmalarının 

sağlanması amacıyla bu kuruluşların bir araya 

gelmesine ortam oluşturulması için seminer, 

toplantı, vb. etkinlikleri düzenlemek.

12. Kırsal alanda çevre ve yöresel ürünlerin 

işlenmesi ile el sanatlarının geliştirilmesi 

konularında istihdamı ve ekonomik çeşitliliği 

geliştirici araştırma faaliyetlerinde bulunmak.

13. Kırsalda kente göçü engellemek amacıyla tarım 

sektörünün gelişmesi gelir kaynaklarının 

çeşitlenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine 

yönelik projeler yapmak veya yaptırmak.

14. Yürütülen proje ve faaliyetlerin izlenmesi ve 

değerlendirilmesine ilişkin belli dönemlerde 

raporlar hazırlamak.

15. Yatırım programına giren ve Bakanlık 

tarafından onaylanan projeleri uygulamak.

16. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri 

yerine getirmek.
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1. KOP BKİ Eylem Planındaki ‘Beşeri ve Sosyal 

Yapının Güçlendirilmesi’’ ile ‘Kurumsal Kapasitenin 

Geliştirilmesi’ eksenleri altında geçmişte 

desteklenen ve hali hazır da faaliyet bazlı devam 

eden projelerin takibini sağlamak,

2. Bölgede sosyal projeler gerçekleştirmek, 

uygulamak/uygulanmasına destek olmak,

3. KOP Bölgesi’nde ekonomik kalkınma ile 

eşgüdüm içinde dengeli, adil, sosyal ve insani 

gelişmeyi gerçekleştirmeye yönelik araştırma, 

planlama ve uygulama çalışmalarını 

gerçekleştirmek,

4. Dezavantajlı toplumsal gruplara yönelik projeler 

uygulamak/uygulanmasına destek olmak,

5. Bölgenin sosyal yapısı hakkında incelemeler 

yapmak ve analiz çalışmaları yürütmek,

6. Yatırım Programlarına eğitim, kültür, sosyal ve 

turizm sektörlerinde proje tekliflerinde bulunmak,

7. Başkanlığımızın sorumluluğunda olan ve 

koordinatörlüğümüzce yürütülen projelerin iş ve 

5.6. Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

işlemleri yürütmek, takibini sağlamak, 

8. Yürütülen proje ve faaliyetlerin izlenmesi ve 

değerlendirilmesine ilişkin belli dönemlerde bilgi 

notları hazırlamak,

9. Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yerel 

kapasitenin güçlendirilmesi yolu ile KOP 

Bölgesi’nde katılımcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir 

sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunmak,

10. Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına 

yönelik faaliyetler düzenlemek,

11. Koordinatörlüğün yürüttüğü projeler ve 

çalışmalarla ilgili toplantı, çalıştay, sempozyum vb. 

organizasyonları gerçekleştirmek,

12. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) iş 

birliği faaliyetlerini gerçekleştirmek,

13. Sorumluluk alanımızda İdarenin hazırlayacağı 

raporlara katkı sağlamak,

14. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri 

yerine getirmek.



642 sayılı KHK ile Başkanlığa verilen görevler 

koordinatörlükler tarafından, koordinatörlerin 

sorumluluğunda yürütülmektedir.

Başkanlık faaliyetlerinin, etkinliğinin ve etkililiğinin, 

finansal raporlarının güvenilirliğinin ve faaliyetlerin 

mevzuata uygunluğunun temini konusunda kabul 

edilebilir bir güvence sağlanması amacıyla iç 

kontrol sisteminin geliştirilmesi çalışmaları devam 

etmektedir. 

Ağustos 2020 – Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan 

Başkanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum 2’nci 

Eylem Planı; Başkanlık Makamınca 25.08.2020 

tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş ve söz 

konusu plan uygulanmaya devam etmektedir. 

Başkanlık harcama biriminde, harcama sürecinde 

gerçekleştirilen faaliyet ve düzenlenen belgelerde 

5018 sayılı Kanun’da tanımlanan sorumlulukların 

yerine getirilebilmesini sağlamak üzere Yönetim 

Hizmetleri Koordinatörlüğü’nün desteği 

alınmaktadır. 

Başkanlık bünyesinde uygulanan resmi 

yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına, 

imzalanmasına ve takibine imkân veren Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi etkili bir şekilde 

kullanılmaktadır.

Ön Mali Kontrol İşlemleri

Ön Mali Kontrol; idarelerin gelir, gider, varlık ve 

yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; 

idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek 

tutarı, harcama programı, finansman programı, 

merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî 

mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması 

yönlerinden yapılan kontrolünü ifade etmektedir. 

Başkanlığımızda ön mali kontrol işlemleri İç 

Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 

kapsamında yapılmakta olup Ön Mali Kontrol 

İşlemleri Yönergesi hazırlık çalışmaları devam 

etmektedir. Ön Mali Kontrol görevi, yönetim 

sorumluluğu çerçevesinde Yönetim Hizmetleri 

Koordinatörlüğünce yerine getirilmektedir. 

2022 yılı içerisinde Başkanlığın mali karar ve 

işlemleri ile bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir 

ödenek tutarı, ayrıntılı finansman programı, 2022 

yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mali 

mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden 

kontrol edilmiştir. 

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
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2. AMAÇ ve HEDEFLER

11. Kalkınma Planı ve diğer üst politika belgeleri 

referans alınarak hazırlanan 2019-2023 Stratejik 

Planı’nda yer alan amaç ve hedefler aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir.

A1. KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini 

ve verimliliğini artırmak

H1.1. Bölgedeki kamu yatırımlarının düzenli olarak 

izleme ve değerlendirmesi yapılarak ilgili birimlere 

raporlanacaktır.

H1.2. Bölge için öncelikli sektörlerdeki mevcut durum 

ortaya konulacak ve sektörel araştırma raporları 

hazırlanacaktır.

H1.3. Bölgede uygulanan önemli projeler ve 

yürütülen destek programlarının etki analizleri 

gerçekleştirilecektir. 

H1.4. Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları arasında 

iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik 

faaliyetler yürütülecektir.

A2. KOP Bölgesinde bölge içi gelişmişlik farklarını 

azaltmak

H2.1. Bölgede kuraklığın etkisini azaltmaya, sulamada 

etkinlik ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya 

yönelik altyapı projeleri desteklenecektir.

H2.2. Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok 

sektörlü destek programları ile gelir seviyesi düşük 

kesimlerin refah seviyesini artırmaya yönelik 

projeler gerçekleştirilecektir.

A3. KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü 

artırmak

H3.1. KOP Bölgesinde ekonomik kalkınmaya yönelik 

A. İDARENİN STRATEJİK PLANINDA YER ALAN AMAÇ ve HEDEFLER

faaliyetlerin geliştirilmesi ve yenilikçi bir yaklaşımla 

sanayi, bilişim ve teknoloji alanında yatırımların 

arttırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

H3.2. Bölgedeki turizm potansiyelinin daha iyi 

değerlendirilmesi için turizm sektörünün 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

H3.3. Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin 

geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirilecek, yeni nesillere çiftçilik mesleği 

tanıtılacaktır.

H3.4. Bölgemizde bitkisel üretimde katma değeri 

artırmaya yönelik modern tekniklerin 

yaygınlaştırılması ve hayvancılık altyapısının 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

A4. KOP Bölgesinin sosyal refahını artırmak ve 

beşeri kapasitesini geliştirmek

H4.1. KOP Bölgesi’nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin 

sosyoekonomik hayata aktif katılımını sağlamaya 

yönelik projeler gerçekleştirilecektir.

H4.2. KOP Bölgesinde katılımcı ve sürdürülebilir bir 

yaklaşımla; eğitim ve kültür alanlarında çalışmalar 

yapılacaktır.

A5. Kurumsal gelişimi artırarak sürdürmek

H5.1. Başkanlığın mevcut insan kaynağı yenilikçi 

politikalarla geliştirilecek, daha etkin ve verimli 

çalışılması amacıyla yürütülecek mevzuat 

düzenleme çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.

H5.2. İç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla 

uyumlu bir şekilde geliştirilecektir.



B. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlarken temel politikasını 

öncelikle On Birinci Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı (2023-2025 Orta Vadeli Program) ve Bölgesel Gelişme 

Ulusal Stratejisi oluşturmuştur.

On Birinci Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosunda Başkanlığımız sorumluluğu dâhilinde olan 

“Politika Tedbirleri” aşağıda gösterilmiştir.
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On Birinci Kalkınma Planı 5 (beş) ana eksenden oluşmaktadır. Bunlar; 

01 02 03 04 05

İstikrarlı
ve

Güçlü Ekonomi 

Rekabetçi Üretim
ve Verimlilik

Nitelikli İnsan
ve

Güçlü Toplum

Yaşanabilir Şehirler
ve

Sürdürülebilir
Çevre

Hukuk Devleti,
Demokratikleşme
ve İyi Yönetişim
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Sorumlu Kuruluş  İşbirliği Yapılacak Kuruluş  Politika Tedbirleri  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

SDDP,  
Kalkınma Ajansları,  
Bölge Kalkınma İdareleri,  
STK'lar,  
Özel Sektör Kuruluşları  

344.2. İmalat sanayiinde dijital dönüşümle ilgili 
uluslararası standartların yaygınlaştırılması, ulusal 
standart ve normların oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar yapılması, konuyla ilgili kavramları ve 
açıklamaları içeren “Dijital Dönüşüm Sözlüğü” 
hazırlanarak ortak bir dil kullanılması sağlanacaktır.  

Tarım ve Orman Bakanlığı  Hazine ve Maliye Bakanlığı,  
Bölge Kalkınma İdareleri  

406.3. Tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik 
su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama 
gibi modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.  

Vakıflar Genel Müdürlüğü  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  
Kültür ve Turizm Bakanlığı,  
Üniversiteler,  
Yerel Yönetimler,  
STK'lar,  
Dışişleri Bakanlığı,  
TİKA,  
Türk Tarih Kurumu,  
Diyanet İşleri Başkanlığı  
Yunus Emre Enstitüsü,  
Bölge Kalkınma İdareleri,  
Kalkınma Ajansları  

630.2. Yurt içi ve yurt dışında taşınmaz vakıf kültür 
varlıklarımızı korumaya yönelik restorasyon ve onarım 
faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilecektir  

Tablo 9. On Birinci Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosu



Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  
Üniversiteler,  
Yerel Yönetimler,  
STK'lar,  
Bölge Kalkınma İdareleri,  
Kalkınma Ajansları  

630.3. Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar 
yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre 
bütüncül anlayışla iyileştirilecektir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı  

Türk Tarih Kurumu,  
Bölge Kalkınma İdareleri  
Diyanet İşleri Başkanlığı  
Dışişleri Bakanlığı  

630.4. Yurt içi ve yurt dışındaki taşınmaz kültür 
mirasımızın korunmasına yönelik olarak yürütülen 
tespit ve envanter çalışmalarına devam edilecek ve elde 
edilen veriler dijital ortama aktarılacaktır.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Kalkınma Ajansları,  
Bölge Kalkınma İdareleri  

669.1. Bölge kalkınma idareleri ve kalkınma 
ajanslarının yapıları, g örev ve yetkileri gözden 
geçirilerek, daha etkin ve verimli çalışmalarına yönelik 
düzenleme yapılacaktır.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Kalkınma Ajansları,  
Bölge Kalkınma İdareler� 

669.2. Bölgesel gelişmeye ilişkin kanun, kararname ve 
ikincil mevzuat gözden geçirilecek, uygulama araçları 
etkinleştirilecektir.  
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Programın temel amacı; Türkiye Ekonomi Modeli’ni 

esas alarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı 

önceleyen büyümenin sürdürülmesi, verimli ve 

rekabetçi yerli üretim yapısının güçlendirilmesi, ithalat 

bağımlılığının azaltılması, kalıcı fiyat istikrarına 

ulaşılması, beşerî sermaye ve işgücü kalitesinin 

artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, 

sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme ile adaletli paylaşıma 

yönelik ekonomik dönüşümün gerçekleştirilmesidir. 

Yeni Ekonomi Programı;

1. Büyüme

2. Yeşil Dönüşüm

3. İstihdam

4. Fiyat İstikrarı

5. Ödemeler Dengesi 

6. Finansal İstikrar

7. Kamu Maliyesi

başlıklarından oluşan Makro Ekonomik Hedefler ve 

Politikalar belirlenmiş olup Başkanlığımız görev 

alanları ve faaliyetleri ile ilişkili maddeler aşağıda 

sıralanmıştır. 

• Büyük ölçekli yatırımlar, büyüyen KOBİ’ler ve entegre 

tesisler için başta organize sanayi bölgeleri ve 

endüstri bölgeleri olmak üzere planlı sanayi alanları 

oluşturulmasına devam edilerek, ülke yüzölçümü 

içerisinde toplam planlı sanayi alanlarının oranı 

artırılacaktır.

• Türkiye’nin sahip olduğu çeşitli yerli ve yenilenebilir 

kaynaklar kullanılarak enerji arz güvenliğine destek 

olacak Ar-Ge çalışmaları ve yatırım projeleri hayata 

geçirilecektir.

• Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek şekilde 

Orta Vadeli Program (2023-2025)

sosyal ve beşeri bilimlerde araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri desteklenecektir.

• Yeşil dönüşüm altyapısının oluşturulması için başta 

tarım, sanayi, ulaştırma ve enerji sektörlerinde olmak 

üzere yeşil teknoloji Ar-Ge projeleri desteklenmeye 

devam edilecek, yeşil hidrojen ve enerji depolama gibi 

emisyon azaltılmasına katkı sağlayan teknolojilerin 

yatırım ekosistemi geliştirilecektir.

• Nitelikli işgücünün geliştirilmesi amacıyla bölgesel ve 

sektör odaklı eğitim ihtiyaç analizleri yapılacak, 

mesleki eğitim programları dijital ve yeşil dönüşümün 

gereklerine cevap verecek şekilde güncellenecektir.

• Tarım, savunma sanayii, yapay zekâ, siber güvenlik, 

temiz ve sürdürülebilir enerji, havacılık ve uzay 

teknolojileri alanlarında nitelikli işgücü yetiştirmeye 

yönelik sektörle iş birliği çalışmaları 

gerçekleştirilecektir.

• Uzaktan öğrenme yöntemleri teşvik edilerek 

bireylerin sertifika almalarına imkân tanınacak ve 

ulusal hayat boyu öğrenme izleme sistemi kurularak 

kalite, etkililik ve verimliliği sağlayacak eğitim 

programları geliştirilecektir.

• Kadınların, iş kurma ve geliştirme süreçlerinin 

kolaylaştırılması ve desteklenmesi, karar alma 

mekanizmalarında ve e-ticaret platformlarında daha 

fazla yer almalarının teşvik edilmesi, kadın 

kooperatifçiliğinin güçlendirilerek destekleyici 

hizmetlerin sunulması ile kadınlarda finansal 

okuryazarlığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

sürdürülecektir.

• Norm kadro, unvan standardizasyonu, kariyer 

planlama, performans değerleme gibi insan kaynakları 

süreçleri iş analizlerine dayalı olarak 

yapılandırılacaktır.
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• Tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önüne 

geçilmesine, ekilebilir arazilerin üretime 

kazandırılmasına, sulanabilir alanların artırılmasına 

ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına 

yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

• Tarımsal örgütlerin kurumsal kapasitelerinin 

güçlendirilmesini teminen üretim planlaması ve 

tedarik zincirinin kısaltılmasına yönelik olarak üretici 

örgütleri ve kooperatifleri daha aktif hale 

getirilecektir.

• Sürdürülebilirlik kapsamında meraların ıslahı ve 

korunması çalışmalarına hız verilecektir.

• Kamu hizmetleri, bütçe imkânları içinde kalınarak 

ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına 

yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine 

getirilecektir.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi; 
2014-2023 yıllarını kapsamakta olup Bölgesel Gelişme 

Yüksek Kurulu’nun 30 Aralık 2014 tarihli kararı ile 

kabul edilmiş ve 24 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete’nin 

mükerrer sayısında yayımlanmıştır.
 

Bölgesel gelişmenin vizyonu “Sosyo-ekonomik ve 

mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah 

düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn 

kalkınmış bir Türkiye”dir.

Bölgesel gelişme vizyonuna ulaşmak üzere 

belirlenen genel amaçlar;  

1. Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın 

ülke sathına daha dengeli yayılması 

2. Tüm bölgelerin, potansiyellerinin değerlendirilmesi 

ve rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal 

kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması 

3.Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi 

4. Ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni 

oluşturulması 

Genel amaçlara ulaşmak üzere “Mekânsal Amaçlar” 

ve “Yatay Amaçlar” belirlenmiştir. 
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Mekânsal Amaçlar
1. Metropol Alanların Küresel Rekabet Gücünün 

Artırılması 

2. Büyüme Odaklarının Uluslararası Rekabet Gücünün 

Artırılması 

3. Bölgesel Çekim Merkezleriyle Düşük Gelirli 

Yörelerde Kalkınmanın Tetiklenmesi 

4. Yapısal Dönüşüm İllerinde Ekonomik Faaliyetlerin 

Çeşitlendirilmesi ve Ekonominin Canlandırılması 

5. Öncelikli Gelişme İllerinin Ülke Geneline 

Yakınsanması 

6. Kırsal Alanlarda Kalkınmanın Hızlandırılması

Yatay Amaçlar
1. Bölgesel Gelişmenin Yönetişiminin İyileştirilmesi ve 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

2. Kamu Yatırım ve Destek Uygulamalarının Bölgesel 

Gelişme Amaçlarıyla Uyumlaştırılması 

3. Bölgelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi 

a. Yatırım İmkânlarının Tanıtımı ve Yatırım Sürecinin 

Desteklenmesi 

b. Girişimcilik Ortam ve Kültürünün Geliştirilmesi 

c. Üretim Organizasyonu ve Kümelerin Geliştirilmesi 

d. Bölgesel Yenilik Stratejilerinin Geliştirilmesi 

e. Turizm Potansiyelinin Yerel ve Bölgesel Kalkınma 

İçin Etkili Kullanımı 

f. Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere 

Sağlayacakları Katkıların Artırılması 

4. Sınır Ötesi ve Bölgeler Arası İşbirliklerinin 

Geliştirilmesi 

5. Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Ekonominin 

Desteklenmesi 

6. Ulaşım Ağının ve Erişilebilirliğin Geliştirilmesi

Başkanlığımız stratejik planı hazırlanırken Kalkınma 

Planı ve bölgesel planlar temel politikayı oluşturmuş 

olup belirlenen amaç ve hedeflerin üst politika 

belgeleriyle bağlantılı olmasına özen gösterilmiştir.



Bakanlık bütçesinin 2022 yılına ait uygulama 

sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 

aşağıda sunulmuştur.

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Başkanlığa 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunuyla 139.684.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl 

içerisinde yapılan ödenek hareketleri neticesinde 

A. MALİ BİLGİLER

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

yılsonu ödeneği 406.521.186 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Başkanlık bütçesinden yıl içinde 

toplam 389.286.973 TL harcama yapılmış olup, bu 

harcamanın yılsonu ödeneğine oranı yaklaşık yüzde 

96’dır. Harcamaların analitik bütçe sınıflandırması 

ekonomik kod türleri itibarıyla dağılımı Tablo 9’da 

gösterilmiştir:
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Tablo 10. Ekonomik Kod İtibariyle Ödenek ve Harcamaların Dağılımı

Ekonom�k Kod 

Başlangıç Ödeneğ� Yılsonu Toplam Ödenek Gerçekleşme 

H�zmet 
Programları 

Toplam 

Yönet�m ve 
Destek 

Programı 

Program 
Dışı 

G�derler 
Toplam 

H�zmet 
Programları 

Toplam 

Yönet�m ve 
Destek 

Programı 

Program 
Dışı 

G�derler 
Toplam 

H�zmet 
Programları 

Toplam 

Yönet�m ve 
Destek 

Programı 

Program 
Dışı 

G�derler 
Toplam 

Personel G�derler� 4.007.000 3.505.000   7.512.000 5.298.835 9.396.275   14.695.110 667.111 9.185.818   9.852.929 

Sosyal Güvenl�k 
Kurumuna Devlet 
Pr�m� G�derler� 

653.000 657.000   1.310.000 844.965 1.538.285   2.383.250 138.776 1.537.105   1.675.881 

Mal ve H�zmet 
Alım G�derler� 134.000 3.930.000   4.064.000 141.100 5.035.200   5.176.300 114.887 4.011.331   4.126.219 

Fa�z G�derler�       0       0       0 

Car� Transferler   235.000   235.000   372.746   372.746   222.847   222.847 

Sermaye G�derler� 7.754.000     7.754.000 8.854.000     8.854.000 3.898.766     3.898.766 

Sermaye 
Transferler� 127.136.000     127.136.000 375.039.780     375.039.780 369.510.332     369.510.332 

Borç Verme       0       0       0 

Yedek Ödenekler       0       0       0 

Bütçe İç� Toplam 
Kaynak 139.684.000 8.327.000 0 148.011.000 390.178.680 16.342.506 0 406.521.186 374.329.871 14.957.102 0 389.286.973 

Döner Sermaye       0       0       0 

Özel Hesap        0       0       0 

D�ğer Bütçe Dışı 
Kaynak       0       0       0 

Bütçe Dışı Toplam 
Kaynak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GENEL TOPLAM 139.684.000 8.327.000 0 148.011.000 390.178.680 16.342.506 0 406.521.186 374.329.871 14.957.102 0 389.286.973 
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Tablo 11. Ekonomik Kod İtibariyle 2021 ve 2022 Harcamalarının Karşılaştırılması

Personel Giderleri kapsamında yapılan 

harcamalar; memur ve sözleşmeli personel 

maaşları ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen 

devlet primi giderlerini kapsamaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan 

harcamalar; üretime yönelik mal ve malzeme 

alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 

yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve 

tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak 

alım, bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal 

bakım ve onarım giderleri olarak gerçekleşmiştir.

Cari Transferler; sermaye birikimi hedeflemeyen 

ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse 

Ekonomik Kod  2021  2022  

Personel Giderleri  5.840.791  9.852.929  

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi 
Giderleri  976.223  1.675.881  

Mal ve Hizmet Alım Giderleri  1.950.599  4.126.219  

Cari Transferler  396.963  222.847  

Sermaye Giderleri  636.312  3.898.766  

Sermaye Transferleri  158.144.092  369.510.332  

TOPLAM  167.944.979  389.286.973  

etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan 

ödemelerdir. Bu bütçe kaleminden Devlet 

Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği 

kapsamında harcama yapılmıştır. 

Sermaye Giderleri; Başkanlık bünyesinde 

araştırma-geliştirme, danışmanlık, muhtelif işler 

ile diğer araştırma projelerine yapılan harcamaları 

kapsamaktadır.

Sermaye Transferleri ise; Bölge kapsamında yer 

alan illerde tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve 

kültür, enerji, sosyal içerme, girişimcilik ve genel 

idare vb. sektörler dâhilinde yapılan 

desteklemeleri kapsamaktadır. 

28



Tablo 12. Faaliyetler Düzeyinde Ödenek ve Harcama Verileri

Tablo 13. Birim Düzeyinde Ödenek ve Harcama Verileri

Program Sınıflandırması 

2022 

Ödenek 
(TL) 

Yılsonu Toplam 
Ödenek 

(TL) 

Gerçekleşme 
(TL) 

Gerçekleşme/ 
Ödenek 

(%) 

Gerçekleşme/ 
Toplam Ödenek 

(%) 

Bölgesel Kalkınma 139.684.000 390.178.680 374.329.871 268 96 

Konya Ovası Bölges�n�n 
Kalkındırılması 139.684.000 390.178.680 374.329.871 268 96 

Bölgesel Ekonom�k Kalkınma 
Faal�yetler� 130.084.000 375.943.770 364.071.954 280 97 

Bölgesel Kültür Ve Tur�zm�n 
Gel�şt�r�lmes� İle Çevren�n 
Korunması  

8.536.000 12.752.270 9.842.078 115 77 

Bölgesel Sosyal Kalkınma 
Faal�yetler� 1.064.000 1.482.640 415.840 39 28 

Yönet�m ve Destek Programı 8.327.000 16.342.506 14.957.102 180 92 

Üst Yönet�m, İdar� ve Mal� 
H�zmetler 8.327.000 16.342.506 14.957.102 180 92 

Genel Destek H�zmetler� 8.327.000 16.342.506 14.957.102 180 92 

Genel Toplam 148.011.000 406.521.186 389.286.973 263 96 

 

Kurumsal Sınıflandırma 

2022 

Ödenek 
(TL) 

Yılsonu Toplam 
Ödenek 

(TL) 

Gerçekleşme 
(TL) 

Gerçekleşme/
Ödenek 

(%) 

Gerçekleşme/ 
Toplam Ödenek 

(%) 

Başkanlık B�r�mler� 148.011.000 406.521.186 389.286.973 263 96 

Genel Toplam 148.011.000 406.521.186 389.286.973 263 96 
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Tablo 14. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Gelir Gerçekleşme Verileri

Başkanlığa 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunuyla 148.011.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl 

içerisinde yapılan ekleme ve düşme sonucunda 

yılsonu ödeneği 406.521.186 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Başkanlık bütçesinden 2022 yılında 

toplam 389.286.973 TL harcama yapılmış olup, bu 

harcamanın yılsonu ödeneğine oranı yaklaşık olarak 

%96’dır. Yıl içerisinde Başkanlık bütçesinden yapılan 

ödenek ekleme ve düşme işlemleri 2022 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi Kontrol Kanunu çerçevesinde 

gerçekleştirilmiştir.

Başkanlık bazında yapılan harcamanın analitik bütçe 

sınıflandırması ekonomik kod türleri itibarıyla 

dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

01.Personel Giderleri

Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamalar; 

memur, sözleşmeli ve sürekli işçi personele yapılan 

maaş giderlerinden oluşmaktadır. Başlangıç ödeneği 

7.512.000 TL iken yıl içerisinde yapılan aktarma 

Gel�rler 

Açıklama 

2022 

I II III IV Gel�r Tahm�n�  
(TL) 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

(TL) 

Gerçekleşme/Gel�r 
Tahm�n� 

(%) 

03       Teşebbüs ve Mülk�yet Gel�rler� 240.000 291.458 121,4 
03 6 1 99 D�ğer Taşınmaz K�ra Gel�rler� 240.000 291.458 121,4 
04       Alınan Bağış ve Yardımlar �le Özel Gel�rler 139.770.000 346.342.910 247,8 
04 2 1 01 Haz�ne Yardımı 4.880.000 8.452.910 173,2 
04 2 2 01 Haz�ne Yardımı 134.890.000 337.890.000 250,5 
05       D�ğer Gel�rler 6.501.000 33.918.323 521,7 
05 1 9 01 K�ş�lerden Alacaklar Fa�zler� 0 57 - 
05 9 1 06 K�ş�lerden Alacaklar 1.000 0 0,0 
05 9 1 99 Yukarıda Tanımlanmayan D�ğer Çeş�tl� Gel�rler 6.500.000 33.918.267 521,8 

Toplam 146.511.000 380.552.691 259,7 

neticesinde yılsonu ödeneği 14.695.110 TL olmuştur. 

Toplam harcama 9.852.929 TL olarak gerçekleşmiş 

ve böylelikle yılsonu ödeneğine göre harcama oranı 

%67’ye ulaşmıştır. 

02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumuna ödenen devlet primi 

giderleri kapsamında yapılan harcamaların 

başlangıç ödeneği 1.310.000 TL’dir. Yıl içerisinde 

yapılan aktarma neticesinde yılsonu ödeneği 

2.383.250 TL olmuştur. Toplam harcama 1.675.881 TL 

olarak gerçekleşmiş ve böylelikle yılsonu ödeneğine 

göre harcama oranı %70’e ulaşmıştır.

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımları ekonomik kodundan yapılan 

harcamalar; üretime yönelik mal ve malzeme 

alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, 

yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve 

tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, 

bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
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Başkanlığımızın 2022 yılı hesaplarının Sayıştay 

Başkanlığınca denetimi devam ettiğinden henüz 

Başkanlığımıza intikal etmiş bir denetim raporu 

bulunmamaktadır.

3. Mali Denetim Sonuçları

onarım giderlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda 

başlangıç ödeneği 4.064.000 TL olan söz konusu 

gider kalemi yıl içerisinde yapılan işlemler 

neticesinde 5.176.300 TL’ye ulaşmıştır. Toplam 

harcama 4.126.219 TL olarak gerçekleşmiş ve Mal ve 

hizmet alımlarındaki yılsonu ödeneğine göre 

harcama oranı %80 düzeyindedir.

05.Cari Transferler

Cari transferler bütçe tertibinin başlangıç ödeneği 

235.000 TL olup yıl içerisinde ilgili tertibe yapılan 

aktarma neticesinde yılsonu toplam ödeneği 372.746 

TL olmuştur. Görev Zararları kapsamında Sosyal 

Güvenlik Kurumlarına 222.847 TL harcama 

gerçekleşmiş olup böylelikle yılsonu ödeneğine göre 

toplam harcama oranı %60 olmuştur. 

06.Sermaye Giderleri

2022 Yatırım Programı çerçevesinde Başkanlığımızın 

yürüttüğü araştırma-geliştirme, danışmanlık, 

muhtelif işler ile diğer araştırma projelerine yapılan 

harcamaların gerçekleştirildiği bütçe kalemi olan 

Sermaye Giderlerinin başlangıç ödeneği 7.754.000 

TL’dir. Yıl içerisinde yapılan eksiltme neticesinde söz 

konusu bütçe terbinin yılsonu ödeneği 8.854.000 

TL’ye düşmüştür. Toplam harcama 3.898.766 TL 

olarak gerçekleşmiş ve yılsonu ödeneğine göre 

harcama oranı %44 düzeyindedir.

07.Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri bütçe tertibi; 2022 Yatırım 

Programı çerçevesinde Bölge kapsamında yer alan 

illerde tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve kültür, 

enerji, sosyal içerme, girişimcilik ve genel idare vb. 

sektörler dâhilinde yapılan desteklemeleri 

kapsamaktadır. Başlangıç ödeneği 127.136.000 TL, 

yılsonu ödeneği 375.039.780 TL, harcama 369.510.332 

TL olup harcama oranı %98 düzeyindedir. 

31



Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı 
(KÖSİP) 

KOP Bölgesi illerinde bulunan yer üstü ve yer altı 

sularından; bitki ve hayvan yetiştiriciliğinde, suyun 

etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla; 

sulama işletmeciliğinde etkinliği artırıcı ve üyeleri 

arasında adaletli dağıtımı sağlayıcı otomasyon 

sistemlerinin kullanıldığı modern basınçlı sulama 

sistemlerine sahip yeni sulama alanlarının tarıma 

kazandırılması; fiiliyattaki su israfına sebep olan 

salma sulama şebekesine sahip eski sulama 

şebekelerinin, yine otomasyona sahip basınçlı 

modern sulama tesislerine dönüştürülmesi ve 

hayvan içme suyu tesislerinin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması için Küçük Ölçekli Sulama İşleri 

Programı (KÖSİP) yürütülmektedir.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri

1.1. Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri

Program Alt Program Faal�yet Faal�yet Açıklamaları 

Bölgesel Kalkınma Konya Ovası Bölges�n�n 
Kalkındırılması 

Bölgesel Ekonom�k 
Kalkınma Faal�yetler� 

Bölge kapsamında 
sanay�, t�caret ve enerj� 
alanında yürütülen 
faal�yetlerd�r. 

Bölgesel Kültür ve 
Tur�zm�n Gel�şt�r�lmes� 
�le Çevren�n Korunması 

Kültür ve tur�zm 
alanında Bölge 
�ht�yacına yönel�k 
faal�yetlerd�r. 

Bölgesel Sosyal 
Kalkınma Faal�yetler� 

Dezavantajlı kes�mlere 
yönel�k olarak (kadın, 
çocuk vs. g�b�) 
yürütülecek 
faal�yetlerd�r. 

Bölgede yeterli yağışın olmaması, kullanılabilir su 

kaynağı potansiyelinin az olması yanında çoğunlukla 

düz, tarıma elverişli arazinin çok olması nedeniyle 

mevcut su potansiyeli ile söz konusu tarım 

arazilerinin 1/4’ü sulanabilmektedir. Ayrıca 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.

Programının amacı; özellikle dağlık kırsal alanlarda 

kış akımlarıyla taşkınlar yapıp yazın debisi düşen 

dereler üzerinde küçük göletler/depolamalar ve 

sulama tesisleri yapılarak sulama mevsiminde su 

ihtiyacının karşılanmasının yanında, mevcut küçük 

ölçekli randımanı düşük açık kanal sulama 

sistemlerinin kapalı şebekeye dönüştürülmesi ve 

hayvan içme suyu gölet/depolama ve tesisi 

sağlanmaktadır.
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Toprak zengini su fakiri KOP Bölgesinde, tarımda 

sulama suyunun tasarruflu kullanımı ülke gıda 

güvencesi bakımından büyük önem arz etmektedir. 

Bunun için suyun membaından alınıp bitki kök 

bölgesine kadar iletiminde kayıpları çağın teknikleri 

kullanılarak asgari seviyeye düşürmek bölgemiz için 

zorunludur. Bu sebeple KÖSİP kapsamında, 

Havza içinde akarsu, pınar vb. su kaynaklarından yeni 

kapalı sulama tesislerinin inşasının, 

Sulama randımanı düşük salma sulama yöntemi ile 

sulanan yer üstü ve yer altı suyu ile sulanan mevcut 

sulama şebekelerinin kapalı (basınçlı) sulama 

sistemine rehabilitesinin, 

Yeni veya rehabilite edilen kapalı sulama tesislerinde 

suyun etkin kullanılması için debi ölçerli, uzaktan 

erişimli ön yüklemeli kuyu kontrol ünitesi veya ön 

yüklemeli vana kontrol ünitesinin kullanımının,

Hayvan içme suyu göleti ve tesislerinin inşasının 

yapımı amaçlanmaktadır.

2011-2022 döneminde KÖSİP kapsamında toplam 

1.124.814.724 TL’lik ödenek kullanılarak 929 adet proje 

gerçekleştirilmiştir. Bu projeler ile bölgede toplam 

133.015 hektar alanda basınçlı sulama şebekesi 

kurulmuştur. 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 

2021 -2023 Eylem Planı Tanıtımı kapsamında KOP 

Bölgesi illerinde uygulayıcı kuruluş, tarım ve sulama 

ile ilgili kurum yetkilileri (DSİ, İl/İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlükleri, Ziraat Odaları) ve yaralanıcılar (muhtar, 

kooperatif ve birlik başkanı, çiftçi) ile bir araya 

gelerek Sulama Odak Grup Toplantıları düzenlenmiş 

ve KOP KÖSİP Programı ile proje belirleme ve 

uygulama sürecine ilişkin bilgilendirme yapılmış, 

2022 - 2023 programları hakkında istişarelerde 

bulunulmuştur.

2022 yılında; 236.717.780 TL’lik ödenek ile 38 adet 

proje yapılarak 2.192 hektar alan modern sulama 

sistemine kavuşturulmuştur. 

Bölgede kuraklığın etkisini azaltmaya, sulamada 

etkinlik ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya 

yönelik altyapı projeleri desteklenmesi hedefi 

kapsamında gerçekleşme rakamları aşağıda 

verilmektedir. Bununla birlikte “KÖSİP uygulanacak 

alanlarda yıllık zirai gelir artışı 2022 yılı içerisinde 77 

milyon TL olacağı düşünülmektedir” hedefi ile ilgili 

olarak, sulama projelerinde projenin işletmeye 

açılışından itibaren öngörülen faydaya (yıllık gelir 

artışı) projenin büyüklüğüne göre değişmekle 

birlikte KÖSİP gibi küçük ölçekli projelerde, ortalama 

beş yılda ulaşılacağı düşünülerek hesaplanmaktadır. 

Buna projenin developman süresi denilmektedir. Bir 

sulama projesinin ilk yıl gelirinde, mevcut gelirin 

%20’si oranında artış yarattığı, bununla birlikte 

developman süresi sonunda gelirin maksimum 

seviyeye ulaşacağı bilinmektedir. KÖSİP uygulanan 

alanlarda yıllık zirai gelir artışı hektar başına 

ortalama 5.500 TL olarak kabul edilmiştir. Burada 

belirtilen gelir artışlarında; sulanan alanlardaki 

artışın yanı sıra sulama randımanı, sulanan alanlarda 

yetiştirilen bitki deseninde katma değeri yüksek 

ürünlerin payı, bitkisel üretim verimi ve kalitesinin 

artması kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu 

bağlamda Başkanlığımız tarafından 2016 yılında 

tamamlanan “KOP Bölgesindeki Bitkisel Üretime 

Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik ve Sosyal 

Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalışması” kapsamında 

KÖSİP uygulanan alanlarda 5.944 TL/ay hane halkı 

geliri tespit edilmişken, proje uygulanmayan 

alanlarda bu rakam 2.875 TL/ay olarak tespit edilmiş 

olup KÖSİP projelerinin aile başı gelir artışı söz 

konusu proje ile de uygunluk göstermektedir.
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YAS’DA (Yer Altı Suluyu) Su ve Enerji 
Potansiyeli Projesi 
Konya Kapalı Havzasında (KKH) bulunan Konya, Aksa-

ray, Niğde ve Karaman illerinde yürütülmekte olan 

bir projedir. Projenin 2018-2019 yıllarında öncelikli 

olarak ARGE’si yapılmış, olumlu sonuçlarından dolayı 

2020 yılı yatırım programına alınarak projenin uygu-

lanmasına devam edilmektedir. 

KKH’daki sulama kooperatiflerinin kuyu ünitelerinin 

verimini yükseltmek genel amaçtır.  Araştırma ile 

tespit edilecek kuyu ünitelerinin revizyon işlemi 

kapsamı: kuyunun statik ve dinamik seviyelerine 

bağlı kalarak özgül verim ve performans eğrilerinde 

yapılacak olan revizyon işlemleri ile sisteme enerji 

sağlayan hatların, pompadan tarlaya kadar sulama 

sisteminin tamamının incelenmesi; sistemin 

değişmesi öngörülen bileşenlerinin tasarruf 

sağlayabilecek bileşenlerle değiştirilmesi; ayrıca 

gerekli görülmesi halinde frekans konvertörü ile 

adlandırılan, değişken debili kuyularda gerekli su 

kadar enerji kullanılması; sisteme entegre takılması 

planlanan debi, basınç, kuyudaki suyun statik ve 

dinamik seviye sensörlerinin takılması ile kontrol 
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ünitesi olarak adlandırılan, uzaktan debi, basınç, su 

çıkış frekansı ayarlamaları ve aç kapa gibi işlemlerin 

online olarak yapılabilmesi; bu yapılan işlemlerin ve 

su çıkışlarının, enerji tüketimlerinin kayıt altına 

alındığı bir ünitenin de entegre edilmesinden 

oluşmaktadır.

KOP Bölgesi yüz ölçümü olarak, Türkiye 

yüzölçümünün %12,2’sini, tarım alanı olarak ise 

Türkiye tarım alanının yaklaşık %19,15’sini 

oluşturmaktadır. Konya Kapalı Havzasında (KKH) 

bulunan Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman illeri hem 

KOP Bölgesinin hem de ülkemizin gerek tarım alanı 

gerekse tarımsal üretim deseni konularında 

vazgeçilmez konumdadır.

Bu illerimizde tarımsal sulama faaliyetlerinde 

kullanılan suyun büyük çoğunluğu yeraltından temin 

edilmektedir. Yeraltı Suyu (YAS) kaynaklarının 

tarımsal sulamada kullanılması da doğal olarak ciddi 

elektrik enerjisi kullanımı sonucunu doğurmaktadır. 

Kooperatif ve şahıs sulamalarında ki elektrik enerjisi 

maliyeti bölge çiftçilerinin işletmelerindeki girdiyi 

artıran en önemli sorunları arasındadır.

Düzey Sulanan Alan 
(ha) 

Yüzölçümü 
(km²) 

Yeraltı Suyu 
(hm³/yıl) 

Yerüstü Suyu 
(hm³/yıl) 

Toplam Su 
Potans�yel� 

KOP Bölges� 862.631 63.880 2.404 5.949 8.353 

Türk�ye 6.500.000 783.562  18.000 94.000 112.000 

Kaynak : http://bolge04.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklar%C4%B1 , http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari



KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından (2018-2019 

Yıllarında) KHK’daki Sulama Kooperatifler için YAS 

Sahalarında Su ve Enerji Kullanımının Araştırılması ve 

Verimliliğinin Artırılması Projesi gerçekleştirilmiştir. 

Yaptırılan bu araştırma neticesinde yıllık 330 Milyon 

kWh elektrik enerjisi kullanılmakta olduğu, ortalama 

%25’lik enerji verimliliği yapılması varsayımıyla 

havzanın toplamı için yıllık 82,5 Milyon kWh enerji 

tasarrufu yapılabileceği ve bu miktarın 2020 yılı 

elektrik birim fiyatlarıyla yaklaşık yılda 79 Milyon TL 

tasarruf yapılabileceği ortaya konmuştur. Bu sebep-

le uygulanılması düşünülen “YAS Sahalarında Su ve 

Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” YAS Sulama 

Kooperatiflerinin bu sorunlarını büyük ölçüde azalta-

caktır. Proje kooperatif bazında başarılı yürütülmesi 

halinde şahıs sulamalarında da benzer çalışmaların 

önünü açacağı öngörülmektedir. 

Proje KOP KÖSİP altında yatırım programına alınmış 

olup 2020 yılında uygulayıcı kuruluş olarak MEVKA 

üzerinden destekleme çalışmalarına başlanmıştır. 

MEVKA faydalanıcı olarak Konya ili Alibeyhüyüğü 

Sulama Kooperatifi ile sözleşme imzalamış olup 

proje henüz hayata geçememiş, çalışmalar devam 

etmektedir. KOP İdaresi tarafından projeye 1.875.000 

TL ödenek aktarılmış olup toplam proje bedelinin 

%75’ine tekabül etmekte %25 oranında faydalanıcı 

katkısı bulunmaktadır. 

Projenin, 2021 yılı ödeneği ile (1.875.000 TL) ise Kara-

man ve Niğde ili sulama kooperatiflerinde uygulan-

mak üzere Karaman ve Niğde İl Özel İdareleri ile 

protokol imzalanmış olup proje halen uygulama 

aşamasındadır.

Kırsal Kalkınma Programı
Kırsal Kalkınma Programı ile mekânsal ve sosyoeko-

nomik dezavantajlarını avantaja dönüştüren; güçlü 

üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin 

üretim yapan; istihdam düzeyi yüksek, geliri ülke 

ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü 

gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası 

alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı 

sağlam, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla 

bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluşturmak amaç-

lanmaktadır.

2022 yılında Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile 

bahçe bitkileri, örtü altı sebzecilik, küçükbaş hayvan-

cılık, ürün dağıtım kanalları ve işleme tesisleri ile 

tarım dışı gelir getirici faaliyetler eksenlerinde 32 

projeye toplamda 84.428.800 TL ödenek aktarımı 

gerçekleştirilmiştir. (Toplam 33 proje için Bakan 

Oluru alınmış olup, 1 proje iptal edilmiştir.)

Küçükbaş hayvancılık altyapısının iyileştirilmesi 

çalışmaları kapsamında 85 adet portatif ağıl kurulu-

mu gerçekleştirilmiştir.

Parçalı ve küçük arazilerde katma değerli üretim 

amaçlı ve gıda arz güvenliği için örtü altı üretimle, 

üretim sezonunda birden fazla üretimin gerçekleş-

mesine imkân veren “Yaz Seracılığı” modeli kapsa-

mında muhtelif ebatlarda 244 adet (144.300 m2) yaz 

serası kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Meyve bahçelerindeki pazar analizlerinde özellikle 

yüksek gelir getirmesi nedeniyle kırsalda ayrı bir 

önemi olan çilek yetiştiriciliği kapsamında 190 dekar 

alanda çilek bahçesi kurulumu sağlanmıştır.

Pazar değeri olan ürünlerin yaygınlaştırılması ve elde 

edilen ürünlerin işlenerek katma değer oluşturulma-

sı amacıyla 22 adet mantar üretim tesisine GES kuru-

lumu, 3 adet bakliyat eleme sınıflama ve paketleme 

tesisi ve 1 adet renk ayırma ünitesi desteklenmiştir.

Tarım dışı gelir getirici faaliyet olarak geleneksel el 

sanatlarını yaşatmaya yönelik 3 projede 5 adet 

dokuma ve baston atölyesi desteklenmiştir.
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Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 
(TEYAP)
KOP Bölgesindeki toprak ve su kaynaklarının 

etkin ve sürdürülebilir kullanımının 

sağlanması, tarımsal ve hayvansal üretimde 

verimlilik ile kalitenin arttırılması ve tarımda 

teknolojik gelişmelerin teknik personel ve 

çiftçilerimize tanıtılarak girdi maliyetlerinin 

azaltılmasına yönelik eğitim ve yayım 

faaliyetlerinin desteklenmesi 

amaçlanmaktadır.

KOP Bölgesi’nde çiftçilere yönelik yapılacak 

eğitim ve yayım projeleri için 2022 yılında 

“Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek 

Programı” kapsamında 24 adet proje için 

toplam 7.665.462,50 TL ödenek aktarılmıştır. 

(Toplam 28 proje için Bakan Oluru alınmış olup, 

3 proje iptal edilmiştir ve 1 proje için protokol 

yapılmamıştır.)

2022 yılında Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 

(KOP TEYAP) kapsamında, alanında uzman 

akademisyenler ve teknik personel tarafından 

hazırlanan “Buzağı Kayıplarının Önlenmesinde 

Buzağı Sağlığı ve Yetiştiriciliği”, “Kuzu ve Oğlak 

Kayıplarının Önlenmesinde Koyun Keçi Sağlığı 

ve Yetiştiriciliği” kitabı ve yetiştirici el kitabının 

bölgemiz ve ülkemize yararlı bir kaynak olması 

amacıyla basımı ve yayımı sağlanmıştır.

2022 yılında Mali Destek Programı 

çerçevesinde desteklenen projeler 

kapsamında KOP Bölgesi’nde bulunan teknik 

personel, çiftçi ve öğrenci olmak üzere 

yaklaşık 1061 kişiye farklı tarımsal konularda 

eğitimler sağlanmıştır.

Yaz Seracılığı modeli kapsamında küçük ve 

parçalı arazileri tarıma kazandırmak, birim 

alandan yüksek ürün alarak birim alandan 

elde edilen kazancı arttırmak ve yaz 

seracılığını bölgemizde yaygınlaştırmak 

amacıyla bölgede kurulan 

demonstrasyonlarla 4 adet (toplam 4000 m2) 

yaz serası kurulumu desteklenmiştir.

Bölgemizdeki ürün çeşitliliğini arttırılması ve 

katma değerli bahçe bitkileri üretiminin 

yaygınlaştırılması amacıyla toplam 30 dekar 

cennet hurması, 160 dekar antepfıstığı, 9 

dekar çilek ve 20 dekar badem bahçesi 

kurulumu sağlanmıştır.

Biyoteknik mücadele kapsamında 1 adet iklim 

istasyonu tahmin uyarı sistemi, 20 adet dijital 

zararlı takip kamerası, 2 adet dijital zararlı 

tuzağı ve diğer ekipmanların alımı 

desteklenmiştir.
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Yem bitkisi üretimini yaygınlaştırmak ve yem 

kalitesini arttırmak amacıyla 30.000 kg yem bitkisi 

tohumu alımı yapılmıştır.

Koruyucu tarım uygulamalarına yönelik, toprağın 

yapısı korunması, erozyonun önlenmesi, azaltılmış 

toprak işleme yöntemi ile girdilerin azaltılması, 

verimliliğin arttırılması ve toprak işleme ile 

kaybedilen su miktarını azaltmak, toprakta organik 

madde miktarını arttırmak amacıyla  3 adet şeritvari 

sürüm makinesi, 1 adet karıştırıcı ekipman, 1 adet 

asistan kepçe, 2 adet dipkazan, 5 adet sap 

parçalayıcı, 1 adet taş toplama makinası, 1 adet taş 

kırma makinesi ve 3 adet katı gübre dağıtma 

makinası verilmiştir.

Doğanın verdiği zorluklara karşı üretim olanaklarının 

geliştirilmesi ve hayat şartlarının iyileştirilmesi için 

arıcılık konusunda 20 arıcıya malzeme alımı, ürün 

çeşitliliğinin arttırılması ve alternatif üretim 

modellerinin yaygınlaştırılması amacıyla tıbbi 

aromatik bitkiler konusunda ise 120 dekar alanda 

lavanta üretimi desteklenmiştir.  

Yazın tarımsal faaliyetler ile oluşan istihdamın kışın 

da devam etmesi ve gelir düzeyinin arttırılması 

amacıyla ve tarım dışı gelir getirici faaliyetler 

kapsamında 1 adet doğal depo mantar üretim tesisi 

ve 1 adet morel mantarı (kuzu mantarı) 

demonstrasyonu kurulumu desteklenmiştir.

Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğine yönelik 160 adet 

buzağı kulübesi, 100 adet buzağı battaniyesi, 

Koruyucu hekimlik çalışmaları kapsamında 350 adet 

septisemi serumu, 4070 adet buzağı ishali 4’lü 

hastalık erken teşhis kiti, 25 adet aşı koridoru, 2 adet 

küçükbaş hayvan yıkama makinesi ve römorku alımı 

desteklenmiştir.

Tarım meslek liselerinin eğitim altyapılarının 

geliştirilmesi amacıyla 1 adet portatif kümes 

kurulumu ve ekipmanı alımı desteklenmiştir.

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi 
Projesi

Proje ile bölgemizde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun 

olduğu yerlerde; gerekli altyapı ve modernizasyonun 

sağlanarak, hayvansal ürünlerde verim ve kalitenin 

arttırılması ile katma değerin yükseltilmesi, hayvan 

sağlığının korunması ve refahının sağlanması, 

yetiştiricilerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, 

üretim girdilerinin azaltılması ve hayvansal 

faaliyetler sonucu oluşan atıkların tarıma 

kazandırılması amacıyla 2022 yılında “Hayvancılık 

Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” 

kapsamında 6 adet proje için toplam 8.241.904,28 TL 

ödenek aktarılmıştır. (Toplam 9 proje için Bakan 

Oluru alınmış olup 1 proje iptal edilmiştir ve 2 projede 

protokol yapılmamıştır.) 

2022 yılında 6 proje ile 37 adet portatif barınak, 2 adet 

gölgelik ve 160 adet sıvat, bir adet işletmede sürü 

yönetim sistemi, 240 adet pedometre, 1 adet yem 

karma makinesi, 10 adet otomatik kaşıntı fırçası, 8 

adet suluk, 220 adet hayvan yatağı ve 1 adet kantar 

alımı, 1 adet modüler kesimhane kurulumu 

desteklenmiştir.

37



Tarımsal Araştırmalar Projesi
KOP Bölgesinde tarımsal teknolojilerin araştırılarak, 

yeniliklerin bölge çiftçisine yaygınlaştırılması, 

tarımsal altyapının modernleştirilmesine yönelik 

uygulamaların hayata geçirilmesi, AR-GE çalışmaları 

ile tarımsal girdi maliyetlerinin azaltılması ve 

tarımsal altyapının iyileştirilmesine yönelik 2022 

yılında “Tarımsal Araştırmalar Projesi Mali Destek 

Programı” kapsamında         1 adet proje için 650.000 

TL ödenek aktarılmış ve  1 adet 1000 m² polikarbon 

araştırma serası kurulumu desteklenmiştir.

Aydınlatma ve Isıtma Sistemi Revizyonu 
Projesi
Proje ile “KOP Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı” 

projesi kapsamında etüdü yapılan kamu kurum ve 

kuruluşlarına yönelik olarak gerekli revizyon 

uygulamalarının yapılması ve öncelikli olarak kamu 

binalarında enerji tasarrufunun sağlanması 

amaçlanmıştır.

Bu revizyon karneleri sayesinde; 15 Nisan 2021 tarih 

ve 31455 Sayılı Resmî Gazetede yer alan “Kamuda 

Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ” hükümlerinin gereği yerine getirilmiş 

olacak ve gerekli aydınlatma ve ısıtma sistemleri 

revizyonları çerçevesinde destek sağlanacaktır.

Proje Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. Proje bütçesi 

3.000.000,00 TL olup tamamı Başkanlığımız 

tarafından desteklenmektedir.

Hidrojen Isıtma Sistemli GES Hidrosera Pilot 
Uygulama Projesi
Dünya ölçeğinde bakıldığında enerji kaynaklarının 

azalma trendinde olması ülkeleri bu alanda farklı 

politikalar geliştirmeye mecbur kılmaktadır. Bu 

kapsamda mevcut enerji kaynaklarının artan nüfus 

ve ekonomideki gelişmelere istinaden 

sürdürülebilirliği önemli bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle enerji kaynaklarına sahip 

olma konusundaki rekabet bu kaynakları daha etkin 

ve verimli bir şekilde kullanma yöneltmiştir. Bu 

bağlamda enerji verimliliği çıkmaktadır. Enerji 

verimliliği günümüzde en önemli öz kaynak olarak 

görülmektedir. Sürdürülebilir enerji politikaları 

açısından verimlilik olmazsa olmaz bir değer 

taşımakta olup enerji alanında verimlilik konusu 

küresel ölçekte ilk sıralarda yer almaktadır.

Enerjide devamlılığın sağlanması, dışa bağımlılığın 

azaltılması ve çevresel sorunlar; enerji ve enerji 

kaynaklarının verimli kullanımının önemini 

artırmıştır. Bu konuda bilinçlendirme, enerji 

üretiminde kaynakların çeşitlendirilmesi, enerji 

tüketiminde ise çevre dostu politikaların 

uygulanması dışında, israftan kaçınarak da 

verimliliğin artırılacağı bilinmektedir. Enerjide 

verimliliğin “en hızlı, en ucuz ve en temiz enerji 

kaynağı” bugün artık herkes tarafından bilinen bir 

gerçektir.

Bölgemizde bulunan Jeotermal kaynakların 

korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi ve sağlık 

gibi belirli eksenlerde kullanımının oluşturulabilmesi 

amacıyla, alternatif olarak Hidrojen + GES ısıtma 

sistemlerinin araştırılması gerekmektedir. 

Söz konusu proje ile konutlarda uygulanan hatta 

Ülke olarak yerli ve milli imkanlar ile üreterek ihraç 

ettiğimiz Hidrojen Kombi Sistemlerinin GES desteği 

sayesinde seralarda kullanımının araştırılması, 

maliyet hesapları ve pilot uygulama Serasının hayata 

geçirilmesi düşünülmüştür.

Proje Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından 

yürütülmektedir. Projenin bütçesi 3.000.000,00 TL 

olup 2.700.000 TL’si Başkanlığımız tarafından 

desteklenmektedir.
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Elektrik Kesintilerine Karşı Koruyucu 
Sistemler ve Jeneratör Destekleri Projesi
Bölgede faaliyet gösteren firma ve işletmelerde 

kullanılan cihaz ve ekipmanların elektrik 

kesintisinden ötürü zarar görmemesi ve üretim 

bandında iken oluşabilecek kesintilerde yaklaşık 

%10-15’lik imalat ve hammadde kayıplarının önüne 

geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışma ile Konya Sanayi Sitesindeki üretim ve 

hizmet sağlayıcıların, enerji destek cihazları ile 

firmaların faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve imalat 

verimliliği sağlanacaktır. 

Proje kapsamında; Konya Sanayi Sitesindeki üretim 

ve hizmet sağlayıcıların elektrik kesintilerinden 

etkilenenlerinin tespit edilmesi, il bazlı destek 

tutarlarının tespit edilmesi, tespit edilenlerin 

ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sistem ve 

jeneratör desteklerinin temini, sistemlerin ortak 

kullanıma yönelik optimizasyonu, enerji destek 

cihazlarına yönelik desteklerinin sağlanması gibi 

faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Proje KOP Bölgesindeki 8 İlde yer alan Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. 

Projenin bütçesi 2.750.000,00 TL olup tamamı 

Başkanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Enerji Verimlilik Ölçüm Destekleri Projesi
KOP Bölgesinde faaliyet gösteren tüm ölçekteki 

işletmelerin öncelikle mevcut enerji verimlilik 

etütleri yapılarak, işletmelerin mevcut 

personellerinin en az 1 tanesini Enerji Yöneticisi 

Eğitimi ve/veya Etüt-Proje Eğitimi faaliyetlerinden 

birine göndermek şartıyla yaptıracağı Enerji 

Etüdünün yaklaşık %50-%75 aralığında karşılanması 

amaçlanmaktadır. Bu sayede Enerji Etüt Haritaları ve 

yetişmiş personel istihdamının sağlanacağı, aynı 

zamanda yeşil mutabakat gereksinimlerinde ki 

hazırlık süreçleri ve bilinçlendirme faaliyetlerine de 

katkı sağlanacağı öngörülmektedir. Ölçümlerin KOP 

tarafından desteklenen KOP Enerji Verimliliği Mobil 

Etüt Aracı marifetiyle, eğitimlerin ise yine KOP 

tarafından desteklenen Karaman Enerji Verimlilik 

Merkezi kapsamında verilmesi düşünülmektedir. 

Proje kapsamında;

• Konya Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi 

Bölgelerinde enerji verimliliğine yönelik enerji etüt 

desteklerinin verilmesi,

• İl bazlı destek tutarlarının tespit edilmesi ve 

bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması,

• Enerji etüt haritalarının oluşturulması.

• Talepler doğrultusunda Enerji Verimliliğine 

yönelik Revizyon Karnelerinin çıkarılması 

planlanmaktadır.

Proje KOP Bölgesindeki 8 İlde yer alan Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. 

Projenin bütçesi 2.000.000,00 TL olup tamamı 

Başkanlığımız tarafından desteklenmektedir.

Kent İçi Yeşil Ulaşım Pilot Uygulama Projesi
 KOP Bölgesinde yaklaşık 1000 adet Belediye Otobüsü 

Hizmet vermektedir. Bu hizmet doğrudan akaryakıt 

fiyatlarına bağlı olup vatandaşlarımızı direkt olarak 

ilgilendirmektedir. Bu sistemin uygun ve verimli hale 

getirilebilmesi için güzergâh analizleri, yol faktörleri, 

yolcu kapasiteleri ve en önemlisi otobüslerin yakıt 

sarfiyatlarının azaltılması gerekmektedir. Proje ile 

piyasada akaryakıt tasarrufu yaptıracağını beyan 

eden firmaların ürünlerini yarıştıracak veya 

demonstrasyonunun yapılacağı bir ortam 

hazırlanacaktır. 

Yarışmaya katılan ya da demonstrasyon yapacak 

firmaların ürünleri taşıtlara uygulanıp kullanımları 
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takip edilerek raporlanacaktır. Elde edilen tasarruf 

oranları belirlendikten sonra ürün maliyeti, montaj 

masrafları vb. diğer kriterler de göz önüne alınarak 

en avantajlı ürünün belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Proje ile farklı yakıt tasarruf sistemlerinin bir 

yarışma marifetiyle uygulayıcı kuruluş vasıtasıyla 

denenmesi ve bu sayede elde edilebilecek asgari 

%5’lik tasarrufun bile yıllık yaklaşık 900.000 litre yakıt 

karşılığı maliyetten tasarruf sağlanmasına bunun 

yanı sıra egzoz kaynaklı çevre kirliliğinin minimalize 

edilmesine katkı sağlanacaktır.

Proje Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yürütülmektedir. Projenin bütçesi 1.100.000,00 TL 

olup 550.000,00 TL’si Başkanlığımız tarafından 

desteklenmektedir.

Yeşil Mutabakat Gereksinimleri ile Cihaz ve 
Ekipman Seçimleri Bilgilendirme 
Çalışmaları Projesi
Konya Sanayi Sitesi, Organize Sanayi Bölgesi ve kamu 

kurumlarında kullanılan ya da yeni temin edilecek 

cihaz ve ekipmanlarına yönelik yeşil mutabakat 

kapsamındaki gereksinimlerin yerine getirilmesi 

hususunda gerekli metot ve faaliyetlerin yapılması 

planlanmaktadır. Bu çalışma ile metot ve 

faaliyetlerin yapılması adına broşür ve mobil 

uygulama geliştirilmesi planlanmıştır. Bu çerçevede 

anket, oyun, vb. eğlenceli yazılımlar ile lise ve altı 

seviyedeki öğrencilerimizin de bilinçlenmesine katkı 

sağlanması hedeflenmektedir.

Mobil Uygulama: Sürdürülebilir olması bakımından 

uygulayıcı/paydaş kuruluş bünyesindeki bir serverda 

bulunacak olan dijital uygulama kapsamında 

kullanıcı tarafından talep edilen cihaza ait etiket 

tüketim değeri, kare kod vb. uygulamaya girilerek 

tüketilen enerji miktarı ve tasarruf edilecek bedeller 

ortaya çıkacaktır. Ayrıca tasarrufa yönelik 

animasyonların da yer alacağı uygulamada 

cihazların temin edildiği firmalara ait kullanıcılara 

yönelik gerekli bilgiler erişime açık olacaktır.

Proje Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Projenin 

bütçesi 1.000.000,00 TL olup tamamı Başkanlığımız 

tarafından desteklenmektedir.

KOP-MOTÜM (Mobil Tasarım ve Üretim 
Merkezi Kurulması ve Sanayiye 
Entegrasyonu) Projesi
Bölgede yürütülen faaliyetlerde kullanılan cihaz ve 

ekipmanlar, yedek parçalar, hammaddeler gibi 

unsurların içerisinde ithal olan ve yerli imkânlar ile 

üretilmesi gereken kalemlerin tespit edilmesi ve dışa 

bağımlılığın azaltılması adına belirlenecek 

kalemlerde yerli ikamelerinin üretilmesi hem Bölge 

hem de Ülke ölçeğinde büyük önem taşımaktadır.

KOP Bölgesi özelinde 57 adet sanayi sitesi ve yaklaşık 

11 bin adet işletme bulunmaktadır. Bölgede yürütülen 

faaliyetlerde kullanılan cihaz ve ekipmanlar, yedek 

parçalar, hammaddeler gibi unsurların içerisinde 

ithal olan ve yerli imkânlar ile üretilmesi gereken 

kalemlerin tespit edilmesi ve dışa bağımlılığın 

azaltılması adına belirlenecek kalemlerde yerli 

ikamelerinin üretilmesi hem Bölge hem de Ülke 

ölçeğinde büyük önem taşımaktadır.

Projede ile; 

• El tipi hassas lazer tarayıcılar ile ihtiyaç olan 

malzemelerin modellenmesi ve envanterlerinin 

oluşturulması, 

• 3d yazıcılar yardımıyla, el tipi tarayıcı ile taranan 

nesnelerin belirli ebatlarda numunelerinin 

üretilmesi,

• Kalıplama cihazları yardımıyla numunenin epoksi 

reçine ile kalıplanması gibi donanımların üretilmesi,

• Bilgi sistemi programları ve uzman personel ile 
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donatılmış, bilinçlendirme faaliyetleri yapan, 

enerjisini kendisi üretebilen ve talepler 

doğrultusunda KSS’lere yönlendirilebilecek Tiny 

House formatında model olabilecek “Mobil Tasarım 

ve Üretim Merkezi” kurulması planlanmaktadır.

Bu kapsamda sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarının 

karşılanması için; meslek liselerinde ilgili bölümlere 

uygulamalı seçmeli ders eklenmesi, farkındalık 

eğitimleri, eğitici ve öğrenci eğitimleri verilerek 

uygulamalı eğitim faaliyetleri yapılacak olup nitelikli 

ara eleman ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Ayrıca 

talep toplanarak prototiplenecek ürün tespiti 

yapılarak prototip yapılması ve seri üretime 

geçilmesi öngörülmektedir.

Proje Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. Projenin bütçesi 

3.000.000,00 TL olup tamamı Başkanlığımız 

tarafından desteklenmektedir

KOP Yerköy Jeotermal Su Depolama ve 
Otomasyon Sistemi Kurulması Projesi   
Projenin gerçekleştirilmesi ile Yozgat Yerköy İlçe 

Merkezinde yer alan jeotermal üretim kuyularına 

yönelik olarak jeotermal su biriktirme ve dağıtım 

deposu, dağıtım hattı ve scada-otomasyon sistemi 

oluşturularak üretim süreçlerinde jeotermal kaynak 

kullanımının yaygınlaştırılmasına ve jeotermal 

enerjiye yönelik yenilikçi ve hibrit uygulamaların 

geliştirilmesine katkı sağlayarak jeotermal enerji 

kaynaklarından maksimum faydalanılması ve ilgili 

potansiyelden azami seviyede yararlanılması 

amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında yapılacak izolasyonlu boru hatları, 

200 m³ lük sıcak su dağıtım ve biriktirme deposu ile 

jeotermal kuyulardaki suların yeni yatırım ve tesisler 

için elverişli hale getirilmesi sağlanırken debi ve ısı 

kayıplarının minimize edilmesi, jeotermal suların 

kontrollü ve ölçülebilir şekilde tesislere verilmesi ile 

düzenli gelir elde edilmesi, jeotermal suların kontrol 

altına alınması ve jeotermal kuyuların doğal 

hidrolojisinin korunması sağlanacaktır.

İlçede jeotermal enerji kaynaklarının etkin kullanımı 

ile birlikte yeni müteşebbislere yönelik yatırım 

ortamının iyileştirilmesine, jeotermal kaynaklara 

bağlı farklı sektörlerde (konut ısıtma, tarım/gıda, 

sağlık turizmi vb.) yeni yatırımların artması ile birlikte 

il ve bölge ekonomisinin gelişimine ve yeni istihdam 

olanaklarının artmasına katkı sunması 

hedeflenmektedir.

Yerköy ilçesi jeotermal enerji alanında daha güçlü bir 

alt yapıya kavuşmuş olacağından dolayı, ilçenin 

tanıtım faaliyetleri de daha rekabetçi ve güçlü 

olacaktır. Projeyle birlikte doğal kaynakların ve çevre 

sağlığının korunması da sağlanacaktır. Kuyulardan 

elde edilen jeotermal suların sistemli bir şekilde 

muhafaza ve dağıtımı yapılarak kontrol altına 

alınması ile jeotermal kaynakların korunmasına 

büyük katkı sağlanacaktır.

Proje Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. Projenin bütçesi 7.500.00,00 TL olup 

tamamı Başkanlığımız tarafından karşılanmıştır.
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Güzelyurt Çevre Düzenleme Projesi
KOP Turizm Master Plan kararları sonucunda; 

Güzelyurt ilçesi birden fazla turizm kaynağını 

bünyesinde bulundurması ve Ihlara Vadisi ile 

Kapadokya’ya yakınlığı açısından önemli bir 

potansiyele sahip olması nedeniyle turizm odağı 

olarak belirlenmiştir.

Aksaray İli, Güzelyurt İlçesinde doğal, kültürel ve 

tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm 

potansiyelinin daha yüksek verimle kullanılmasını 

1.2. Bölgesel Kültür ve Turizmin 
Geliştirilmesi ile Çevrenin Korunması 

sağlanması amacıyla “Güzelyurt Çevre Düzenleme 

Projesi” yürütülmektedir.

Uygulayıcı kurum Güzelyurt Belediyesi ile 06.07.2018 

tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Güzelyurt Belediyesi’nin 2021 yılı öncesi kümülatif 

harcaması 1.876.000,00 TL olup, 2021 yılında ise 

2.061.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. Toplam 

3.937.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

Proje kapsamında alana ait güncel hâlihazır harita 

üretimi ve jeolojik etüt çalışmaları tamamlanmıştır. 

Koruma amaçlı imar planı revizyonu ve çevre 

düzenleme projesi işi devam etmektedir. Uygulama 

aşamasına geçilmiştir.
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Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi
KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı plan 

kararları sonucunda Ürgüp Turizm Odağı 

(Ürgüp-Mustafapaşa-Cemil-Taşkınpaşa-Şahinefendi 

Yerleşmeleri) olarak belirlenmiştir.

Belirlenen turizm odağına ilişkin Ürgüp ilçesi, 

Mustafapaşa Köyü'nde yer alan Manastır Vadisinde 

yeni bir destinasyon merkezi oluşturularak turizm 

altyapısı uygulamalarının desteklenmesi 

amaçlanmaktadır.

Uygulayıcı kurum Nevşehir Valiliği ile 23.11.2020 

tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Proje kapsamında; 

• Yöresel ürün satış alanı ve kafeterya yapımı devam 

etmektedir. Bu sayede gelen turistlere bölgenin 

kültürünü yansıtan ürünler tanıtılacak ve elde edilen 

gelir sayesinde köy halkı da turizm gelirlerinden 

faydalanabilecektir.

• Botanik ve peyzaj düzenleme işleri devam 

etmektedir.

• Doğal yapıya uygun olarak yol yapımı devam 

etmektedir.

• Manastır Vadisi’nin girişinde gelen ziyaretçilerin 

araçlarını park etmeleri için bir otopark yapılacaktır.

• Yapılacak info alanlarıyla ziyaretçilere gezi öncesi 

bilgilendirmeler yapılacaktır.

Proje kapsamında; Nevşehir Valiliği’ne 2022 yılı öncesi 

kümülatif harcaması 3.200.000 TL olup, 2022 yılında 

ise 3.570.000 TL ödenek aktarılmıştır.

 Proje kapsamında Nevşehir Valiliği tarafından 

uygulama faaliyetleri devam etmektedir.
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Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi
KOP Turizm Master Planı kararlarında turizm odağı 

olarak belirlenen Konya İli, Akşehir İlçesi Nasreddin 

Hoca imgesi ile bölgesel ölçekte kültürel birikime ve 

değerlere sahiptir. Nasreddin Hoca’nın ve temsil 

ettiği değerlerin topluma daha iyi tanıtılmasına 

destek olunması, Akşehir ilçesinde bir mizah 

kümelenmesi oluşturulmasının sağlanması, bölgenin 

kültürel gelişimine daha çok katkı sağlayacak bir 

merkez haline gelmesi ve bölgenin tanınırlığının 

artırılarak Akşehir’in yeni bir turizm destinasyonu 

olması amacıyla “Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü 

Projesi” gerçekleştirilmektedir. 

Proje kapsamında Akşehir Belediyesi ile protokol 

imzalanmış olup; ilk olarak Dünya Mizah 

Köyü/Sokağı’na ilişkin uygulanabilir ve sürdürülebilir 

bir model hazırlanmasına ilişkin fizibilite projesi 

gerçekleştirmiş ve 2016 yılında tamamlamıştır. 

Fizibilite çalışması sonuçlarına göre projenin 

uygulama alanı olarak kent merkezindeki kentsel sit 

alanı belirlenmiş ve proje kapsamında düşünülen 

binalara çeşitli fonksiyonlar verilerek yaşayan 

kültürel mekânlar oluşturulması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında; Gavur (Yukarı) Hamamı’nın (Dünya 

Mizah Köyü Sunum Merkezi) Rölöve, Restitüsyon ve 

Restorasyon Proje işleri, Tarihi Ermeni Kilisesi’nin 

(Dünya Mizah Ustaları Sanat Evi) Restorasyon Yapım 

İşi, Nasreddin Hoca Dünya Mizah Araştırmaları 

Merkezinin (Nasreddin Hoca Evi) restorasyonu ve iç 

dizaynının yapılması işi tamamlanmıştır. 2021 yılı 

ödeneği ile tarihi bir binada Nasreddin Hoca Bellek 

Merkezi’nin yapım işi tamamlanma aşamasındadır. 

Bu projeler için Akşehir Belediyesi’ne toplam 

5.246.000 TL ödenek aktarılmıştır.
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KOP Bölgesinde Buharlı Tren Turizmi
Bu proje ile Dünya’daki gelişmiş ülkelerin turistik 

seyahat turlarında aktif olarak kullandıkları buharlı 

lokomotifin, ülkemizde de önemli bir rol üstlenmesi, 

bölgede turizm merkezleri arasında bir bağlantı 

oluşturarak destinasyon yönetiminin sağlanması ve 

turizm alt yapısının güçlendirilmesi 

amaçlanmaktadır.

Yeni bir turizm fazı olan Buharlı lokomotifin aktif bir 

şekilde turizme kazandırılması ile birlikte Tarihi 

Demiryolu Mirasına sahip çıkılması ve yeni nesle 

tanıtılması düşünülmektedir. Ülkemizde birçok 

buharlı lokomotif bulunmaktadır. Mevcutta 

kullanılmayan 56548 numaralı Buharlı Trenin tamir ve 

bakımları yapılarak aktif olarak çalışır hale 

getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda Başkanlığımız ve Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi iş birliğiyle 

Kamu-Özel Sektör turizm paydaşları ile 22 Eylül 2022 

tarihinde Odak Grup Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Akabinde 11 Kasım 2022 tarihinde geniş kitleleri 

kapsayan çalıştay yapılmıştır. 

Birbirine demir yolu hattı ile bağlı olan KOP 

Bölgesinde yer alan iller arasında öncelikle Konya ili 

idari sınırları içerisinde yer alan Çumra ve Akşehir 

Bölgelerinde bulunan hattın bir bölümünde buharlı 

vagonlarla nostaljik bir tur gerçekleştirilmesi 
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planlanmaktadır. Bu plan doğrultusunda Çumra ve 

Akşehir bölgelerini kapsayan “KOP Bölgesinde 

Buharlı Tren Turizmi Fizibilite Çalışması” 

yürütülmektedir. Bu proje ile alternatif bir turizm 

modelinin oluşturulması ve Türkiye’de yıllar sonra ilk 

defa Turistik Buharlı Tren yolculuğunun 

gerçekleştirilmesi amacı güdülmektedir. Ayrıca, 

Buharlı tren makinisti, tren teşkilci, şef, dispeçer, yol 

bakım elemanı, araç bakım elemanı yetiştirilerek 

“Genç İstihdamının Desteklenmesi” sağlanacaktır.

Proje ile;

•Buharlı tren yolculuğu güzergâhında bulunan turizm 

merkezlerinin daha aktif hale getirilerek, ziyaret 

edilebilirliğinin sağlanması,

•Ortalama 1,5 gün olan KOP Bölgesindeki konaklama 

süresinin uzatılmasına dolaylı yoldan katkı 

sağlanması,

•KOP Bölgesinde yeni bir turizm çeşidinin 

oluşturulması,

•KOP Bölgesinde turizm çeşitliliğinin artırılması,

•Yeni bir turistik gezi destinasyonunun oluşturulması,

•Kültürel mirasın korunması,

•KOP Bölgesinde genç istihdamına destek 

sağlanması,

•Mevcutta kullanılmayan 56548 numaralı Buharlı 

Trenin aktif olarak çalışır hale getirilmesi 

hedeflenmektedir.



46

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün 
Geliştirilmesi (KOP Okuyor)
Programın amacı, KOP Bölgesi illerinde (Aksaray, 

Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Nevşehir 

ve Yozgat) yenilikçi, model ve ihtisaslaşmış alanlarda, 

okuma-yazma kültüründe farkındalık oluşturulması, 

çocuk ve gençlerin düşünme, tasarlama ve üretme 

becerilerinin artırılması, nitelikli bireylerin 

yetiştirilmesi, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

KOP Okuyor Projesi kapsamında 2016-2022 yılları 

arasında; okuma salonları, kitaplıklar, kütüphane 

içerik zenginleştirmeleri, millet kıraathaneleri, okul 

1.3. Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri ve kamu kurum-kuruluşlarına kütüphaneler, gezici 

kütüphaneler, z kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, 

bebek kütüphanesi, çocuk atölyeleri, sesli 

kütüphaneler, cebir ve spor kütüphanesi kurulumları 

desteklenmiştir. 2021 yılında ise yazarlık, keşif, bilim 

ve deney, astronomi, teknoloji, geri dönüşüm, kariyer, 

sanat, edebiyat, tarih ve tarım kütüphane 

kurulumları gerçekleştirilmiştir. 

2022 yılı KOP Okuyor Programı ile; çocuk ve gençleri 

odak noktasına alan yenilikçi bir yaklaşımla yeni nesil 

kütüphaneler ve inovatif atölyeler ile eğitimde fırsat 

eşitliğinin sağlanması amacıyla "Yeni Nesil KOP 

Öğrenme Merkezleri" kurulması planlanmıştır. Bu 

kapsamda 4 adet projeye 3.000.000,00 TL ödenek 

tahsis edilmiştir.



Tablo 1. Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık) 
 Yıl: 2022 
 Programın Adı: BÖLGESEL KALKINMA 
 Alt Programın Adı: KONYA OVASI BÖLGESİNİN KALKINDIRILMASI 
 Alt Program Hedefi: Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü geliştirerek ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve vatandaşların refah 

düzeyini yükseltmek hedeflenmektedir 

Sıra Gösterge Adı Ölçü 
Birimi 

Önceki Dönem 
Gerçekleşme Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılı Değeri 1. Üç 
Aylık 

2. Üç 
Aylık 

3. Üç 
Aylık 

4. Üç 
Aylık 

Yılsonu 
Değeri 

Gerçekleşme 
Oranı 

Gerçekleşme 
Durumu 

1 
Konya Ovası Bölgesinde turizm 
geliştirme amaçlı etüt-proje, plan 
çalışması sayısı 

Adet 2021 12 12 12 0 0 0 15 15 125 Aşıldı 

2 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
desteklenecek bahçe bitkileri, örtü altı 
iyi tarım uygulamaları ve tıbbi 
aromatik bitkiler üretim alanı 

Hektar 2021 2.805 3.500 3.500 0 0 0 3.483 3.483 99 Ulaşılamadı 

3 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
düzenlenen sosyal ve kültürel 
projelerden faydalanan dezavantajlı 
birey sayısı 

Sayı 2021 313.579 320.000 320.000 0 0 0 317.929 317.929 99 Ulaşılamadı 

4 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
hayvancılık üretim ve altyapısının 
geliştirilmesine yönelik desteklenen 
işletme sayısı 

Sayı 2021 936 1.125 1.125 0 0 0 1.155 1.155 103 Aşıldı 

2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2.1. Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler
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5 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
hayvancılık üretim ve altyapısının 
geliştirilmesine yönelik kurulacak tesis 
sayısı 

Sayı 2021 43 60 60 0 0 0 64 64 106 Aşıldı 

6 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
iyi tarım uygulamaları ve modern 
tarımsal üretim tekniklerinin yayımı 
kapsamında destek sağlanan üretici 
sayısı 

Sayı 2021 1.270 1.590 1.590 0 0 0 1.641 1.641 103 Aşıldı 

7 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
sağlanan destekler ile sulamaya açılan 
alan 

Hektar 2021 131.230 128.500 128.500 0 0 0 133.015 133.015 103 Aşıldı 

8 
KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
sanayi, ticaret, turizm ve enerji 
sektörlerinde gerçekleştirilecek veya 
desteklenecek proje sayısı 

Adet 2021 36 32 32 0 0 0 43 43 134 Aşıldı 

9 
KOP Bölge Kalkınma İdaresinin 
kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi 
hasılasının artış oranı 

Yüzde 2021 34,11 10,13 10,13 0 0 0 34,11 34,11 337 Aşıldı 

Değerlendirme Başkanlığımızın toplam 9 adet göstergesi bulunmakta olup, bu göstergelerin tümü yıllık olarak izlenmektedir. Bu nedenle diğer dönemler için 
herhangi bir izleme çalışması yapılmamıştır. 

48



49

Tablo 1. Performans Göstergesi Sonuçları Formu 

       

Program Alt Program Alt Program Hedefi Performans Göstergesi 
Hedeflenen 

Gösterge 
Değeri 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Değeri 
Gerçekleşme 

Durumu 

BÖLGESEL KALKINMA KONYA OVASI BÖLGESİNİN 
KALKINDIRILMASI 

Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, 
bölgenin rekabet gücünü geliştirerek 
ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek ve 
vatandaşların refah düzeyini yükseltmek 
hedeflenmektedir 

Konya Ovası Bölgesinde turizm geliştirme 
amaçlı etüt-proje, plan çalışması sayısı 12 15 Aşıldı 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
desteklenecek bahçe bitkileri, örtü altı iyi 
tarım uygulamaları ve tıbbi aromatik bitkiler 
üretim alanı 

3.500 3.483 Ulaşılamadı 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
düzenlenen sosyal ve kültürel projelerden 
faydalanan dezavantajlı birey sayısı 

320.000 317.929 Ulaşılamadı 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
hayvancılık üretim ve altyapısının 
geliştirilmesine yönelik desteklenen işletme 
sayısı 

1.125 1.155 Aşıldı 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
hayvancılık üretim ve altyapısının 
geliştirilmesine yönelik kurulacak tesis 
sayısı 

60 64 Aşıldı 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından iyi 
tarım uygulamaları ve modern tarımsal 
üretim tekniklerinin yayımı kapsamında 
destek sağlanan üretici sayısı 

1.590 1.641 Aşıldı 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
sağlanan destekler ile sulamaya açılan alan 128.500 133.015 Aşıldı 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 
sanayi, ticaret, turizm ve enerji 
sektörlerinde gerçekleştirilecek veya 
desteklenecek proje sayısı 

32 43 Aşıldı 

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin kapsadığı 
illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı 10,13 34,11 Aşıldı 

 

2.2. Performans Denetim Sonuçları



3. Stratejik Planın Değerlendirilmesi
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.02.2018 tarih ve 

30344 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu 

idarelerinin ve stratejik planlama sürecinin temel 

aşamaları ile bu sürece ilişkin takvimin tespiti, 

stratejik planların değerlendirilmesi bu yönetmelik 

kapsamında yürütülmektedir. 

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 

Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı çalışmalarında 5 

stratejik amaç ve 14 hedef belirlenmiştir.  Söz konusu 

plan 12.12.2018 tarih ve 53 sayılı Bakanlık Makamı 

onayı ile yürürlüğe girmiştir. 

50

Stratejik Plan’da idarenin geleceğe yönelik amaç, 

hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için geçmişte 

neleri başardığı, hangi alanlarda hedeflerine 

ulaşamadığı ve bunun nedenleri, mevcut durumda 

hangi kaynaklara sahip olduğu, hangi yönlerinin 

gelişmeye açık olduğu ve idarenin kontrolü dışındaki 

olumlu ya da olumsuz gelişmeler değerlendirilir. 

Stratejik planın değerlendirilmesi, idarenin kendisini 

ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak 

stratejik planlamanın diğer aşamaları için güçlü bir 

temel oluşturur.



A1 
KOP Bölges�ndek� kamu yatırımlarının etk�nl�ğ�n� ve ver�ml�l�ğ�n� 
artırmak 

H1.1 Bölgedek� kamu yatırımlarının düzenl� olarak �zleme ve değerlend�rmes� 
yapılarak �lg�l� b�r�mlere raporlanacaktır. 

H1.1 Performansı %98 
Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 

2.İl koord�nasyon kurulu toplantılarının tamamına katılım sağlanamadığı 
�ç�n performans gösterges�ne ulaşılamamıştır. 

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m İzleme ve Değerlend�rme Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG1.1.1: 
İzleme ve 
Değerlend�rme 
Raporları sayısı 

80% 4 20 20 100 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 

KOP Bölges�nde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen 
projelere �l�şk�n �lerlemeler, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
alınan b�lg�ler doğrultusunda üçer aylık dönemler hal�nde �zlenmekte ve 
raporlanmaktadır. 

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG1.1.2: 
Düzenlenecek 
veya Katılınacak 
koord�nasyon 
toplantı sayısı 

20% 32 160 145 91 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Kamu yatırımlarının etk�nl�ğ�n� ve ver�ml�l�ğ�n� artırmaya yönel�k 
olarak; �llerdek� kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen 

3.1. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları
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projeler�n üçer aylık �lerlemeler�n�n ve koord�nasyon gerekt�ren 
hususların tartışıldığı İl Koord�nasyon Kurulu Toplantılarına, 
Başkanlığımız tarafından desteklenen projeler�n uygulayıcısı kamu 
kurumları �le gerçekleşt�r�len �st�şare toplantılarına, Bölgesel Gel�şme 
Ulusal Stratej�s� ve Bölge Planı hazırlık toplantılarına, Bölge Kalkınma 
İdareler� İst�şare Toplantılarına, Bölge Kalkınma İdareler� Yatırım 
İzleme S�stem� toplantılarına, Kalkınma Ajansları �le gerçekleşt�r�len 
�st�şare toplantılarına katılım sağlanmıştır. Bu durum �ç ve dış çevrede 
olumlu değ�ş�kl�kler meydana get�rm�şt�r. 

Etk�l�l�k 
İl koord�nasyon kurulu toplantılarının tamamına katılım sağlanamadığı 
�ç�n performans gösterges�ne ulaşılamamıştır. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k 
�ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

A1 KOP Bölges�ndek� kamu yatırımlarının etk�nl�ğ�n� ve ver�ml�l�ğ�n� 
artırmak 

H1.2 Bölge �ç�n öneml� sektörlerdek� mevcut durum, �stat�st�ksel göstergeler 
ortaya konulacak ve sektörel araştırma raporları hazırlanacaktır. 

H1.2 Performansı %89 
Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 

3.2022 Yılı Yatırım Programında yeterl� sayıda araştırma, etüt ve 
f�z�b�l�teye yer ver�lmem�şt�r.  

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m İzleme ve Değerlend�rme Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG1.2.1: KOP 
Sosyo-Ekonom�k 
Göstergeler 
Raporu sayısı 

25% 1 5 5 100 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Bölge kapsamındak� �ller�n sektörler �t�bar�yle �stat�st�k� ver�ler�n�n 
raporlanması �ç ve dış çevrede olumlu katkı sağlamıştır. 

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 
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Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG1.2.2: KOP 
Son Durum 
Raporu sayısı 

15% 1 5 5 100 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Bölgen�n temel �stat�st�ksel göstergeler �le Başkanlığımız tarafından 
yürütülen projeler�n n�ha� durumunun tesp�t ed�lmes� �ç ve dış çevrede 
olumlu değ�ş�kl�kler meydana get�rmekted�r.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k 
�ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG1.2.3: 
Araştırma, Etüt 
ve F�z�b�l�te 
sayısı 

60% 3 11 9 82 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Bölgen�n gel�şme potans�yel�ne yönel�k gerçekleşt�r�len araştırma, etüt 
ve f�z�b�l�te çalışmaları �ç ve dış çevrede olumlu değ�ş�kl�kler meydana 
get�rmekted�r. 

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılamamış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
kısmen g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k 
�ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 
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A1 KOP Bölges�ndek� kamu yatırımlarının etk�nl�ğ�n� ve ver�ml�l�ğ�n� artırmak 

H1.3 
Bölgede uygulanan öneml� projeler ve yürütülen destek programlarının etk� 
anal�zler� gerçekleşt�r�lecekt�r. 

H1.3 Performansı %58 
Hedefe İl�şk�n 
Sapmanın Neden� 

1.Başkanlığımızca yapılan etk� anal�zler� planlandığı şek�lde yapılamamış 
olup önümüzdek� yıllarda etk� anal�z� sayısı artırılacaktır. 

Hedefe İl�şk�n 
Alınacak Önlemler Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m İzleme ve Değerlend�rme Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu Hedeflenen 
Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 1.3.1: 
Etk� Anal�z� 
Sayısı 

70% 1 5 2 40 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Bölgede desteklenen sulama projeler�n�n etk�s�n� ölçmek amacıyla etk� 
anal�z� çalışması gerçekleşt�r�lmekted�r. Bu çalışma, �ç ve dış çevrede 
olumlu değ�ş�kl�kler meydana get�rmekted�r. 

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılamamış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
kısmen g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k Tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. Hedef ve 
performans gösterges�nde değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır.  

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu Hedeflenen 
Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 1.3.2: 
Saha 
Z�yaretler� 
Sayısı 

30% 100 500 904 181 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 

Bölgede mal� destek sağlanan projeler�n, uygulayıcı kurumlar tarafından 
proje amaç ve öncel�kler�ne uygun şek�lde yürütülüp yürütülmed�ğ�n�n 
yer�nde tesp�t� ve �zlemes� adına çalışmalar yürütülmüştür. Bu z�yaretler, �ç 
ve dış çevrede dolaylı/doğrudan olumlu katkı sağlanmıştır. 

Etk�l�l�k 

Performans gösterges� değer�ne ulaşılmış olup tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
karşılanmıştır. Projeler�n yer�nde tesp�t� �le maks�mum ver�m ve 
sürdürüleb�l�rl�k açısından Kalkınma Planına olumlu katkı sağlamıştır. 
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Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k 
�ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 

A1 
KOP Bölges�ndek� kamu yatırımlarının etk�nl�ğ�n� ve ver�ml�l�ğ�n� 
artırmak 

H1.4 Bölgedek� kamu kurum ve kuruluşları arasında �ş b�rl�ğ� ve 
koord�nasyonu gel�şt�rmeye yönel�k faal�yetler yürütülecekt�r.  

H1.4 Performansı %100 
Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 

--- 

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m İzleme ve Değerlend�rme Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG1.4.1: 
Düzenlenen 
Çalıştay Sayısı 

30% 6 14 48 343 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Bölgede tur�zm�n çeş�tlend�r�lmes�ne yönel�k �lg�l� kurum ve 
kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde çalıştay düzenlenm�şt�r.   

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG1.4.2: Panel, 
Konferans ve 
Sempozyum 
Sayısı 

30% 3 15 17 113 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 
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İlg�l�l�k 
Bölgedek� kamu kurum ve kuruluşları �le yürütülen ve yürütülecek olan 
projelerle �lg�l� olarak panel, konferans ve sempozyum 
düzenlenmekted�r. 

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k 
�ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG1.4.3: Çok 
Taraflı İş B�rl�ğ� 
Protokolü Sayısı 

40% 3 11 18 164 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Bölgedek� kamu kurum ve kuruluşları �le �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�rmek �ç�n çok 
taraflı �ş b�rl�ğ� protokolü yapılmaktadır.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k 
�ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 

A2 KOP Bölges�nde Bölge �ç� gel�şm�şl�k farklarını g�dermek 

H2.1 
Dezavantajlı alanlar öncel�ğ�nde kuraklığın etk�s�n� azaltacak sulamada 
etk�nl�k ve tarımsal üret�mde ver�ml�l�ğ� artırmaya yönel�k altyapı 
projeler� desteklenecekt�r. 

H2.1 Performansı 100 
Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 

-- 

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler 

Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m Toprak ve Su Yönet�m� Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 
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PG 2.1.1: 
Modern sulama 
şebekes�ne 
kavuşturulacak 
alan (ha) 

40% 118.300 128.500 133.015 103 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 

Bölge kapsamındak� dağlık ve kırsal alanlarda tarım araz�ler�n�n modern 
sulama şebekes�ne kavuşması �ç ve dış çevrede olumlu etk�ler 
bırakmıştır. Böylel�kle 11. Kalkınma Planında yer alan sektör 
hedefler�ne ulaşma yolunda katkı sağlanmıştır. Hedef ve performans 
göstergeler�nde değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır.  

Etk�l�l�k Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 2.1.2: 
Uygulanacak 
Proje sayısı 

30% 744 845 929 110 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Desteklenen projeler �le tarım araz�ler�n�n su �ht�yacının g�der�lmes� 
net�ces�nde tarımsal ver�m artırılmıştır.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k 
�ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 

Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. Desteklenen 
projeler Başkanlığımızca yer�nde denetlenerek gerekl� tedb�rler 
alınmaktadır.  

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 2.1.3: Yıllık 
z�ra� gel�r artışı 
(M�lyon TL/Yıl) 

30% 473 707 731 103 
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Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 

Modern sulama şebekes�ne kavuşan tarım araz�ler� ölçeğ�nde 
gerçekleşen z�ra� gel�r artışı �ç ve dış çevrede öneml� poz�t�f sonuçlara 
neden olmaktadır. Bölge kapsamındak� tarımsal araz�lerde sulama 
�ht�yacı halen devam etmekted�r.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k 
�ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 
A2 KOP Bölges�nde Bölge �ç� gel�şm�şl�k farklarını g�dermek 

H2.2 
Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönel�k çok sektörlü destek 
programları �le gel�r sev�yes� düşük kes�mler�n refah sev�yes�n� 
artırmaya yönel�k projeler gerçekleşt�r�lecekt�r. 

H2.1 Performansı %90 

Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 

3. Geçm�ş yıllarda Uygulayıcı Kuruluşların mera ıslahı projeler�n� 
uygulayamaması ve �ptal etmes� �le yen� n�tel�kl� proje sunulamaması 
neden�yle planlanan m�ktarda proje desteklenemem�ş ve mera ıslahı 
gerçekleşt�r�lemem�şt�r. 

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m Tarım ve Kırsal Kalkınma Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 2.2.1: 
Desteklenecek 
üret�c� sayısı 

50% 270 1820 2027 111 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Refah düzey� yüksek ve kentsel alanlarla bütünleş�k b�r KOP Bölges� 
kırsalı oluşturmak amacıyla yürütülen projelerle kırsal alanlarda 
kalkınma atılımı sürdürülmekted�r.   

Etk�l�l�k Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 
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Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 2.2.2: 
Desteklenecek bahçe 
b�tk�ler�, örtü altı �y� 
tarım uygulamaları 
ve tıbb� aromat�k 
b�tk�ler üret�m alanı 
(da) 

10% 700 3500 3515 101 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k Desteklenen projeler �le Bölgede tarımsal üret�mde çeş�tl�l�k 
sağlanmış ve yüksek get�r� sağlayan ürünler özend�r�lm�şt�r.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 

Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 
Desteklenen projeler Başkanlığımızca yer�nde denetlenerek gerekl� 
tedb�rler alınmaktadır.  

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 2.2.3: 
Desteklenecek mera 
ıslahı alanı (da) 

10% 1000 5500 0 0 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Desteklenen projeler �le meralarda hayvan refahının �y�leşt�r�lmes� 
sağlandığından Bölgedek� mera hayvancılığının ver�ml�l�ğ� 
artırılacağı düşünülmekted�r. 

Etk�l�l�k 

Performans gösterge hedef�ne ulaşılamamıştır. İzleyen yıllar 
�t�bar�yle planlanan çalışmalar kapsamında hedeflere ulaşılacağı 
öngörüldüğünden hedef ve göstergelerde güncelleme �ht�yacı 
bulunmamaktadır.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 
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Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 2.2.4: 
Desteklenecek 
portat�f ağıl ve 
ek�pman sayısı (adet) 

10% 80 480 730 152 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Uygulanan projeler �le küçükbaş hayvancılık alanında ek�pman 
desteğ� sağlanmış olup sektör gel�ş�m�ne katkıda bulunulmuştur.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 

Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 
Desteklenen projeler yer�nde denetlenerek gerekl� tedb�rler 
alınmaktadır.  

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 2.2.5: 
Desteklenecek ürün 
�şleme ve paketleme 
tes�s� (adet) 

10% 1 15 21 140 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k Proje �le pazar değer� olan ürünler�n yaygınlaştırılması ve bu 
ürünler�n �şlenerek katma değer oluşturması sağlanmıştır.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
karşılanmıştır.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 

Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 
Desteklenen projeler yer�nde denetlenerek gerekl� tedb�rler 
alınmaktadır.  
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Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 2.2.6:  
Desteklenecek 
örgütlenme 
çalışmaları sayısı 

10% 1 10 18 180 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 

Uygulanan projeler �le bölge ç�ftç�ler�n�n g�rd� mal�yetler�n�n 
azaltılması, ürett�kler� ürünler� pazarlaması ve bu ürünler�n 
markalaşması sağlanarak sektörel kalkınmaya katkıda 
bulunulmuştur.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
karşılanmıştır.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 

Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. 
Desteklenen projeler yer�nde denetlenerek gerekl� tedb�rler 
alınmaktadır.  

 
A3 KOP Bölges�n�n ekonom�k rekabet gücünü artırmak 

H3.1 

KOP Bölges�nde ekonom�k kalkınmaya yönel�k faal�yetler�n 
gel�şt�r�lmes� ve yen�l�kç� b�r yaklaşımla özel sektör 
yatırımlarının arttırılması �ç�n çalışmalar 
gerçekleşt�r�lecekt�r. 

H2.1 Performansı %60 

Hedefe İl�şk�n Sapmanın Neden� 
3-4. 2022 yılı Yatırım Programında söz konusu göstergelere 
�l�şk�n proje bulunmamaktadır.  

Hedefe İl�şk�n Alınacak Önlemler Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m Enerj�, Sanay� ve Teknoloj� Koord�natörlüğü 

 
Performans Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 3.1.1: 
Uygulanacak/Desteklenecek 
Proje sayısı 

40% 8 12 26 216 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 
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İlg�l�l�k 
Jeotermal kaynakların değerlend�r�lmes� ve enerj� ver�ml�l�ğ� 
kapsamında yapılan çalışmalar net�ces�nde Bölge dah�l�ndek� 
ekonom�k kalkınmaya katkı sağlanmıştır.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len 
�ht�yaçlar g�der�lm�şt�r.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 

Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, 
yasal, çevresel vb. unsurlar açısından r�skler 
bulunmamaktadır. Yürütülen projeler yer�nde denetlenerek 
gerekl� önlemler alınmaktadır.   

 
Performans Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 3.1.2: Paydaşlarla 
yapılacak ortak 
çalışma/panel/toplantı sayısı 

20% 15 55 55 100 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Ekonom�k kalkınma alanında bel�rlenm�ş paydaşlarla ortak 
çalışmalar yürütülmüş ve bu kapsamda yapılab�lecek 
çalışmalar değerlend�r�lm�şt�r.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len 
�ht�yaçlar g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamıştır. Bu nedene tahm�n� mal�yet 
tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 

Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, 
yasal, çevresel vb. unsurlar açısından r�skler 
bulunmamaktadır. Desteklenen projeler Başkanlığımızca 
yer�nde denetlenerek gerekl� tedb�rler alınmaktadır.  

 
Performans Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 3.1.3: Ön etüt sayısı 20% 4 30 0 0 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k Performans gösterges�ne �l�şk�n proje �ptal ed�lm�şt�r.  
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Etk�l�l�k 

2022 Yılı Yatırım Programının �lg�l� sektöründe 
Başkanlığımıza a�t proje bulunmadığından �zleyen yıllarda 
söz konusu göstergen�n gerçekleşmes� öngörülmemekted�r.   

Etk�nl�k Yatırım Programı kapsamından çıkarılmış olması neden�yle 
herhang� b�r öngörülmeyen mal�yet oluşmamıştır.  

Sürdürüleb�l�rl�k İlg�l� projen�n Yatırım Programından çıkarılması net�ces�nde 
önümüzdek� yıllarda ön etüt çalışması yapılmayacaktır. 

 
Performans Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s�  

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer  

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 3.1.4: Düzenlenen eğ�t�m 
sayısı 20% 7 26 0 0 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k Performans gösterges�ne �l�şk�n projen�n �ptal ed�lmes� 
neden�yle söz konusu eğ�t�m faal�yet� yer�ne get�r�lemem�şt�r.  

Etk�l�l�k 

2022 Yılı Yatırım Programının �lg�l� sektöründe 
Başkanlığımıza a�t proje bulunmadığından �zleyen yıllarda 
söz konusu göstergen�n gerçekleşmeyeceğ� düşünülmekted�r. 

Etk�nl�k 
Proje uygulanamadığından dolayı herhang� b�r mal�yet ortaya 
çıkmamıştır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
İlg�l� projen�n Yatırım Programından çıkarılması net�ces�nde 
önümüzdek� yıllarda eğ�t�m çalışması yapılmayacaktır. 

 
A3 KOP Bölges�n�n ekonom�k rekabet gücünü artırmak 

H3.2 Bölgedek� tur�zm potans�yel�n�n daha �y� değerlend�r�lmes� �ç�n 
tur�zm sektörünün gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapılacaktır. 

H3.2 Performansı %92 
Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 

Sektör tavanında bütçe kısıtı olması neden�yle hedeflenen proje 
sayısına ulaşılamamıştır. 

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m Enerj�, Sanay� ve Teknoloj� Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen 

Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG3.2.1: Tur�zm 
Master Planı 

100% 4 12 11 92 
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sonucunda bel�rlenen 
tur�zm odaklarına ve 
plan kararlarına 
�l�şk�n uygulama 
sayısı 
Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Tur�zm odaklarına �l�şk�n yapılan uygulamalar net�ces�nde Bölgen�n 
tur�zm kapas�tes� gel�şt�r�lmekted�r.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılamamış olup tesp�t ed�len 
�ht�yaçlar kısmen g�der�lm�şt�r.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşma aşamasında öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k 
�ht�yacı bulunmaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. Yürütülen 
projeler yer�nde denetlenerek gerekl� önlemler alınmaktadır.  

 
A3 KOP Bölges�n�n ekonom�k rekabet gücünü artırmak 

H3.3 
Tarım sektöründek� beşerî kapas�ten�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k eğ�t�m 
faal�yetler� gerçekleşt�r�lecek, yen� nes�llere ç�ftç�l�k mesleğ� 
tanıtılacaktır. 

H3.3 Performansı %87 

Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 

3. 2022 yılı Mal� Destek Programı kapsamında Uygulayıcı Kuruluşlar 
tarafından tarımsal eğ�t�m ve yayım merkez� kurulumuna yönel�k 
proje başvurusu gelmem�şt�r. 

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m Tarım ve Kırsal Kalkınma Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 3.3.1: Tarımsal 
yayımcılara ver�len 
eğ�t�mlere ve 
toplantılara 
katılımcı sayısı 

15% 0 275 339 123 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
KOP Bölges�nde toprak ve su kaynaklarının etk�n ve sürdürüleb�l�r 
kullanımının sağlanması amacıyla tarımsal yayımcılara yönel�k olarak 
eğ�t�m faal�yetler� yürütülmüştür.  

Etk�l�l�k Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r.  
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Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. Yürütülen 
projeler yer�nde denetlenerek gerekl� önlemler alınmaktadır.  

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 3.3.2: Ç�ftç�lere 
ver�len eğ�t�mlere 
ve toplantılara 
katılımcı sayısı 

15% 100 1000 1823 182 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
KOP Bölges�nde toprak ve su kaynaklarının etk�n ve sürdürüleb�l�r 
kullanımının sağlanması amacıyla Bölge ç�ftç�ler�ne yönel�k olarak 
eğ�t�mler düzenlenm�şt�r.  

Etk�l�l�k Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 3.3.3: Kurulan 
tarımsal eğ�t�m ve 
yayım merkez� 
sayısı 

15% 5 9 1 11 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Hedef ve performans göstergeler�nde değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamakla b�rl�kte 2021 yılı �ç�nde tarımsal eğ�t�m ve yayım 
merkez� kurulamamıştır.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılamamıştır. Hedef ve göstergelere 
�l�şk�n olarak güncelleme �ht�yacı bulunmamaktadır.   

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  
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PG 3.3.4: 
Desteklenen 
alet/mak�naları 
sayısı 

25% 80 480 538 112 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 

Tarımsal faal�yetler�n gel�şt�r�lmes� açısından Bölge ç�ftç�s�ne olumlu 
katkılarda bulunulmuştur. Performans gösterge hedef�ne ulaşılmamış 
olmasına rağmen hedef ve performans göstergeler�nde değ�ş�kl�k 
�ht�yacı bulunmamaktadır.   

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  

PG 3.3.5: 
Desteklenen 
b�tk�sel üret�m 
demonstrasyon 
alanı (da) 

30% 1000 6700 18575 277 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
B�tk�sel üret�m demonstrasyon alanlarında get�r� oranı yüksek tarımsal 
ürünler�n ek�m� desteklenerek Bölge ç�ftç�s�n�n kalkınmasına katkıda 
bulunulmuştur.  

Etk�l�l�k Performans gösterges� değer�ne ulaşılmış olup tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
karşılanmıştır. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  

 
A3 KOP Bölges�n�n ekonom�k rekabet gücünü artırmak 

H3.4 
Bölgem�zde hayvansal üret�mde katma değer� artırmaya yönel�k modern 
tekn�kler�n yaygınlaştırılması ve hayvancılık altyapısının 
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar yürütülecekt�r 

H3.4 Performansı %53 

Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 

1. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı Makamı oluru �le uygulanan “Bölge 
Kalkınma İdares� Başkanlıkları Tarafından Sermaye Transfer� 
Ödenekler�n�n Kullandırılması, İzlenmes� ve Denet�m�ne İl�şk�n Usul ve 
Esasların “EK-I/7. Hayvancılığın Desteklenmes� Uygulama Çerçeves�” 
kısmında özell�kle “Uygunluk kr�terler�n� sağlayan kes�mhane 
projeler�” uygun proje konuları ve faal�yetler� arasında bel�rt�lm�ş olup 
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hayvan pazarlarının desteklenmes� �le �lg�l� uygunluk bel�rt�lmem�şt�r. 
Bu sebeple 2022 yılında sadece uygunluk kr�terler�ne uyan kes�mhane 
projeler� desteklenm�şt�r. 

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m Tarım ve Kırsal Kalkınma Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 3.4.1: 
Desteklenen 
hayvan pazarı ve 
kes�mhane sayısı 

50% 3 15 1 6 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Hayvan sağlığı ve hastalıkların kontrolü amacıyla modern kes�mhane ve 
hayvan pazarı kurulumu �le Bölgedek� hayvancılık altyapısının 
gel�şt�r�lmes� sağlanmaktadır. 

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılamamıştır. Hedef ve göstergelere 
�l�şk�n olarak güncelleme �ht�yacı bulunmamaktadır.   

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. Yürütülen 
projeler yer�nde denetlenerek gerekl� önlemler alınmaktadır.  

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 3.4.2: 
Hayvansal 
üret�m�n 
gel�şt�r�lmes�ne 
yönel�k 
desteklenen proje 
sayısı 

50% 6 30 47 156 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Et ve süt t�caret�n�n gel�şt�r�lmes� ve bu doğrultuda Bölgedek� 
hayvancılık �şletmeler�n�n gel�rler�n�n arttırılmasına yönel�k projeler 
uygulanmıştır.  

Etk�l�l�k Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r.  
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Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  

 

A4 
KOP Bölges�n�n sosyal refahını artırmak ve beşer� kapas�tes�n� 
gel�şt�rmek 

H4.1 
KOP Bölges�’nde yaşayan dezavantajlı kes�mler�n sosyoekonom�k 
hayata akt�f katılımını sağlamaya yönel�k projeler 
gerçekleşt�r�lecekt�r. 

H4.1 Performansı %86 

Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 

1-2. Söz konusu proje 2022 yılı Yatırım Programına alınmadığından 
dolayı car� yıl �çeres�nde herhang� b�r proje desteklenmem�ş ve konu 
�le �lg�l� çağrı programına çıkılamamıştır. 

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler 

Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m Beşer�, Sosyal ve Kurumsal Gel�şme Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 4.1.1: 
Desteklenecek 
proje sayısı 

70% 43 100 85 85 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
KOP Bölges�nde dezavantajlı kes�m�n toplumla entegrasyonun 
sağlamaya ve ekonom�k ve sosyal hayata daha kolay adapte 
olmalarına katkı sağlamaya yönel�k projeler desteklenm�şt�r.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılamamış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
kısmen g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. Yürütülen 
projeler yer�nde denetlenerek gerekl� önlemler alınmaktadır.  

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 4.1.2: Çağrı 
programları sayısı 20% 2 6 5 83 
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Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Bölge kapsamındak� dezavantajlı kes�mlere yönel�k olarak 
desteklenecek projeler�n bel�rlenmes� �ç�n çağrı programına 
çıkılmıştır.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılamamış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
kısmen g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  

PG 4.1.3: Çağrı 
programları 
kapsamında 
b�lg�lend�rme 
toplantı sayısı 

10% 8 24 24 100 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Bölge kapsamındak� dezavantajlı kes�mlere yönel�k olarak 
desteklenecek projeler�n bel�rlenmes� �ç�n çağrı programına 
çıkılmıştır.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda 
değ�ş�kl�k �ht�yacı bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  

 

A4 
KOP Bölges�n�n sosyal refahını artırmak ve beşerî kapas�tes�n� 
gel�şt�rmek 

H4.2 KOP Bölges�nde katılımcı ve sürdürüleb�l�r b�r yaklaşımla; eğ�t�m ve 
kültür alanlarında çalışmalar yapılacaktır. 

H4.2 Performansı %90 
Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 4. Performans gösterge hedef�ne bütçe kısıtı neden�yle ulaşılamamıştır. 

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m Beşer�, Sosyal ve Kurumsal Gel�şme Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 
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PG 4.2.1: 
Desteklenecek 
proje sayısı 

50% 141 220 224 112 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 

Okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürüleb�l�r hale 
get�r�lmes�, vatandaşların ve öğrenc�ler�n okuma ve yazma 
alışkanlıklarının gel�şt�r�lmes� amacıyla yürütülen projeler �le Bölge 
�ht�yaçları karşılanmış ve 11’�nc� Kalkınma Planında yer alan "N�tel�kl� 
İnsan, Güçlü Toplum" amacına katkı sağlanmıştır.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler 
yer�nde denetlenerek gerekl� önlemler alınmaktadır.  

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan Dönem� 
Başlangıç 

Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 4.2.2: 
Projeler sonucu 
elde ed�len 
memnun�yet 
oranı  

10% 70 75 75 100 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Okuma Kültürünün Gel�şt�r�lmes� Projes� kapsamında desteklenen ve 
uygulayıcı kuruluş tarafından tamamlanan projelerde n�ha� raporlar 
düzenlenerek yararlanıcıların memnun�yet� ölçülmekted�r.   

Etk�l�l�k Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler 
yer�nde denetlenerek gerekl� önlemler alınmaktadır. 

PG 4.2.3: 
Çalıştay Sayısı 

10% 1 4 8 200 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
2021-2023 KOP Bölge Kalkınma Planı kapsamında KOP Bölges�nde 
�ller�nde tanıtım toplantıları ve çalıştaylar gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Etk�l�l�k Performans gösterge hedef�ne ulaşılmıştır. Hedef ve göstergelere �l�şk�n 
olarak güncelleme �ht�yacı bulunmamaktadır.   
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Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  

PG 4.2.4: 
Restorasyon ve 
Onarım Faal�yet 
Sayısı 

20% 3 6 3 50 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Bölge kapsamındak� kültür varlıklarının korunarak caz�be merkez� hal�ne 
dönüştürülmes� �le 11 �nc� Kalkınma Planı’ndak� kültür sektörü 
amaçlarına ulaşma yolunda katkı sağlanmaktadır.     

Etk�l�l�k Performans gösterge hedef�ne bütçe kısıtı neden�yle ulaşılamamıştır. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşma aşamasında öngörülemeyen 
mal�yetler ortaya çıkmış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k 
�ht�yacı bulunmaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler 
yer�nde denetlenerek gerekl� önlemler alınmaktadır. 

PG 4.2.5: Kültür 
m�rasımızın 
korunmasına 
yönel�k proje 
sayısı 

10% 0 1 2 200 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Bölge kapsamındak� kültür varlıklarının korunarak caz�be merkez� hal�ne 
dönüştürülmes� �le 11 �nc� Kalkınma Planı’ndak� kültür sektörü 
amaçlarına ulaşma yolunda katkı sağlanmaktadır.     

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler 
yer�nde denetlenerek gerekl� önlemler alınmaktadır. 

 
A5 Kurumsal gel�ş�m� artırarak sürdürmek 

H5.1 
Başkanlığın mevcut �nsan kaynağı yen�l�kç� pol�t�kalarla gel�şt�r�lecek, 
daha etk�n ve ver�ml� çalışılması amacıyla yürütülecek mevzuat 
düzenleme çalışmalarına katkıda bulunulacaktır. 

H5.1 Performansı %100 
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Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 

 

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m Yönet�m H�zmetler� Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 5.1.1: Yıllık 
düzenlenen h�zmet 
�ç� eğ�t�m (adet) 

40% 15 65 66 101 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Stratej�k planın yürürlüğe g�rmes�nden �t�baren düzenl� olarak eğ�t�m 
�ht�yaç anal�zler� yapılmakta ve bu anal�zler doğrultusunda yıllık 
eğ�t�m programları yapılmaktadır. 

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 5.1.2: 
Katılımcıların 
eğ�t�mc�lerden 
memnun�yet oranı  

30% 30 50 70 140 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Başkanlık personel�nce katılım sağlanan eğ�t�mler�n memnun�yet oranı 
yeterl� ölçüde sağlanmış olup performans gösterges�nde değ�ş�kl�k 
düşünülmemekted�r.   

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r.  

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  

PG 5.1.3: Eğ�t�m 
İht�yaç Anal�z� 
sayısı  

30% 0 4 4 100 
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Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Stratej�k planın yürürlüğe g�rmes�nden �t�baren düzenl� olarak eğ�t�m 
�ht�yaç anal�zler� yapılmakta ve bu anal�zler doğrultusunda yıllık 
eğ�t�m programları yapılmaktadır.  

Etk�l�l�k 
Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  

 
A5 Kurumsal gel�ş�m� artırarak sürdürmek 

H5.2 
İç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla uyumlu b�r şek�lde 
gel�şt�r�lecekt�r. 

H5.2 Performansı %70 
Hedefe İl�şk�n Sapmanın 
Neden� 

2.İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında R�sk 
Değerlend�rme Çalışması yapılamamıştır.  

Hedefe İl�şk�n Alınacak 
Önlemler 

Hedefe �l�şk�n alınacak b�r önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu B�r�m Yönet�m H�zmetler� Koord�natörlüğü 

 
Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 5.2.1: İç 
Kontrol Uyum 
Eylem Planı’nın 
tamamlanma oranı 

70% 40 75 75 100 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Başkanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kurumsal 
gel�şmey� sağlamak amacıyla uygulanmaya devam etmekte olup 
performans gösterges�nde değ�ş�kl�k düşünülmemekted�r.   

Etk�l�l�k Performans gösterge hedef�ne ulaşılmış ve tesp�t ed�len �ht�yaçlar 
g�der�lm�şt�r. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k 
Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  
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Performans 
Gösterges� 

 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Plan 
Dönem� 

Başlangıç 
Değer� 

İzleme 
Dönem�ndek� 

Yılsonu 
Hedeflenen Değer 

İzleme 
Dönem�ndek� 
Gerçekleşme 

Değer�  

Performans 
(%) 

PG 5.2.2: 
Kurumsal r�sk 
değerlend�rme 
çalışması sayısı 

30% 1 5 0 0 

Performans Göstergeler�ne İl�şk�n Değerlend�rmeler 

İlg�l�l�k 
Başkanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kurumsal 
gel�şmey� sağlamak amacıyla uygulanmaya devam etmekte olup 
performans gösterges�nde değ�ş�kl�k düşünülmemekted�r.   

Etk�l�l�k Performans gösterge hedef�ne ulaşılamamıştır. Ancak hedef ve 
göstergeye �l�şk�n güncelleme �ht�yacı da bulunmamaktadır. 

Etk�nl�k 
Performans gösterge değerler�ne ulaşılırken öngörülemeyen mal�yetler 
ortaya çıkmamış olup tahm�n� mal�yet tablosunda değ�ş�kl�k �ht�yacı 
bulunmamaktadır. 

Sürdürüleb�l�rl�k Performans gösterges�n�n devam ett�r�lmes�nde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. unsurlar açısından r�skler bulunmamaktadır.  
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4. Performans Bilgi Sisteminin 
Değerlendirilmesi 
Ulaşılmak istenen amaçlar doğrultusunda belirlenen 

hedef ve göstergeler ile bunlara ilişkin verilerden 

oluşan performans bilgisinin, maliyet bilgisini de 

kapsayacak şekilde toplanması, işlenmesi ve 

kullanılması amacıyla oluşturulan sistemdir. 

Bütçeleme ve yönetim süreçlerinde öngörülen hedef 

ve gösterge verilerinin belirlenmesi, toplanması, 

raporlanmasında kullanılan yöntemlere yer 

verilmektedir.

Gösterge Verilerin Belirlenmesi: Performans 

göstergeleri, belirlenen hedeflere ne ölçüde 

ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. 

Performans göstergeleri, ölçülebilirliğin sağlanması 

için miktar ve zaman boyutunu içerecek şekilde 

ifade edilir. Bu çerçevede performans göstergeleri 

girdi, çıktı, sonuç, kalite ve verimlilik göstergeleri 

olarak sınıflandırılır.

Performans Göstergesi Değeri Belirlenirken Dikkat 

Edilmesi Gereken Hususlar

• Gösterge, önceki dönem stratejik planlarında 

kullanılan ve yeni planda da kullanılacak bir gösterge 

ise gösterge değerine ilişkin geçmiş eğilim dikkate 

alınır.

• Gösterge değerleri kümülatif (birikimli) bir biçimde 

belirlenir.

• Göstergelerin başlangıç değeri, göstergenin 

niteliğine ve mevcut veriye göre o yıla kadar elde 

edilen kümülatif değer olabileceği gibi sadece 

başlangıç yılına ait değer de olabilir.

• Göstergelerin başlangıç değeri mevcut değil ya da 

bilinemiyorsa öncelikle ölçüm için bir yöntem 

geliştirilerek mevcut durum tahmin edilir. 

Göstergeye ilişkin mevcut durum verisine plan 

dönemi içerisinde ulaşıldığı durumlarda hedef 

değerlere dair güncelleme ihtiyacı olup olmadığı 

gözden geçirilir.

• Verisi olmayan performans göstergeleri için idare 

kendi veri bankasını oluşturur.

• Performans göstergeleri için verinin nasıl temin 

edileceği belirlenir. Veri kaynağı mevcut operasyonel 

sistemler olabileceği gibi anketler, odak grup 

çalışmaları, mülakatlar ve gözlemler aracılığıyla 

temin edilecek yeni kaynaklar da olabilir.

Gösterge verilerinin toplanması: Program bütçe 

sistemine veriler; aylık ve üç aylık olarak 

girilebilmektedir. İdaremiz üç aylık olarak veri 

girişlerini verinin elde edilme dönemini izleyen 

çeyrek dilimin sonunda; son üç aya ilişkin veri 

girişlerini de izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar 

girebilmektedir.

Ver� İzleme Sıklığı Ver�n�n Elde Ed�ld�ğ� 
Dönem 

S�stem�n Ver� G�r�ş�ne 
Kapatılacağı Tar�h 

3 AYLIK 

Ocak-Mart Haz�ran ayı sonu 
N�san-Haz�ran Eylül ayı sonu 
Temmuz-Eylül Aralık ayı sonu 
Ek�m-Aralık Ocak ayı sonu 
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Gösterge verilerinin raporlanması: 
Gerçekleşme oranı ilgili gösterge ile neyin ölçülmek 

istendiği değerlendirilerek hesaplamaktadır.  

Göstergeler, ulaşılmak istenen çıktı ve sonuçlara 

göre ifade edilerek olumlu veya olumsuz 

değerlendirilebilecek veriler sunabilir. Gerçekleşme 

oranı söz konusu göstergenin hedeflenen değerinde 

A. STRATEJİK PLANDA ÖNGÖRÜLMEYEN 
KURUMSAL KAPASİTE İHTİYAÇLARI
Hedeflere ve performans göstergesi değerlerine 

ulaşmada stratejik planda öngörülmeyen kurumsal 

kapasite ihtiyaçları (personel, fiziki, teknolojik ve mali 

kaynak) ortaya çıkmamıştır.

B. ÜSTÜNLÜKLER
1. Kurum çalışanlarının mesleki bilgi ve uzmanlık 

düzeyinin yeterli olması

2. Kurumun yapmış olduğu çalışmalarda yeniliğe ve 

değişime açık bir yaklaşım göstermesi

3. Esnek bürokrasi, hızlı karar mekanizması

4. Genç, dinamik ve kaliteli bir personel yapısına 

sahip olunması

5. Merkezde ve yereldeki kurum ve kuruluşlar ile iş 

birliğine açık ve katılımcı yapıya sahip olunması

6. Kurum çalışanlarına erişilebilirliğin kolay olması

7. Merkezi yönetime bağlı özel bütçeli bir kuruluş 

olması

meydana gelen artış ya da azalışın ortaya çıkardığı 

sonuç ile değişiklik göstermektedir.

İdaremiz tarafından program bütçe sistemine giriş 

yapılan gerçekleşme oranına göre, göstergeye ilişkin 

gerçekleşme durumu sistem tarafından aşağıda yer 

alan tabloda gösterildiği şekilde otomatik olarak 

üretilerek raporlanmaktadır.

Gerçekleşme Oran (%) Gerçekleşme Durumu 
100 üzer� Hedeflenen Değer Aşıldı 
100 Hedeflenen Değere Ulaşıldı 
100 �le 80 arası Hedeflenen Değere Kısmen Ulaşıldı 
80 altı Hedeflenen Değere Ulaşılamadı 

4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

8. Fiziki koşulların yeterli olması ve merkezi bir 

konuma sahip olması

9. Bölgesel kalkınmaya yönelik yenilikçi ve yaratıcı 

destek programlarının geliştirilmesi ve uygulanması

10. Kurum çalışanlarının Başkanlığa karşı güçlü bir 

aidiyet duygusunun olması

11. Kurum personeline yeni projelerin üretilip 

uygulamaya konulmasına imkân sağlanması

C. ZAYIFLIKLAR
1. Paydaşların Başkanlığımız görev alanlarına ilişkin 

bilgi düzeyinin yetersiz olması

2. Düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinin 

istenen düzeyde olmaması

3. Çok sektörlü çalışma alanı olduğundan bazı 

alanlarda personel eksikliği

4. 642 sayılı KHK gereği süreli bir kurum olması

5. Kurumsallaşma sürecinin devam etmesi

6. Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yetersiz 

kalması
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7. Çalışanlara yönelik sosyal imkânların ve özlük 

haklarının yetersiz görülmesi

8. Başarılı personele yönelik ödüllendirme sisteminin 

yeterli olmaması

9. İç Kontrol Sisteminin tam olarak kurulmaması

D. DEĞERLENDİRME
KOP Bölge Kalkınma İdaresi; insanı merkezine alan 

katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesinin 

tüm sektörlerdeki potansiyelini planlı ve programlı 

bir şekilde değerlendirerek bölge kalkınmasının 

hızlandırılmasına katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır. Bu kapsamında Başkanlığımız, 

sorumlu olduğu projelerle ilgili olarak ülkedeki ve 

KOP Bölgesi’ndeki değişen, gelişen şartları ve 

kalkınma prensiplerini dikkate alarak faaliyet 

kapsamı alanında bulunan 8 ilde (Aksaray, Karaman, 

Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat) 

kalkınma projeleri hazırlamakta ve uygulamaktadır. 

Bu kapsamda KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

2022 yılında da tarım ve hayvancılık sektörleri başta 

olmak üzere sanayi, turizm, kırsal kalkınma, eğitim ve 

kültür sektörlerinde katma değer ve verimliliğin 

artırılarak gelir seviyesi yüksek ve daha yaşanabilir, 

küresel ölçekte cazibe merkezi haline gelen bir bölge 

hedefine ulaşma vizyonuyla çalışmalarına devam 

etmiştir.

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin yürütmüş olduğu 

proje ve faaliyetlere ilişkin şeffaflık ve hesap 

verebilirlik ilkelerinin gereği temel bir çıktı olan 2022 

yılı Faaliyet Raporunda ayrıntılarla gösterilen 

çalışmalara ilişkin ödeneklerden yüzde 96’sının 

harcandığı görülmektedir. Önümüzdeki dönemde de 

Bölge kalkınmasına yönelik çalışmalara devam 

edilecektir. 

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER
642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, tespit 
edilen ihtiyaçlar doğrultusunda bölgesel kalkınmanın 
hızlandırılmasını misyon edinmiş ve KOP Bölgesi’ni 
küresel ölçekte bir cazibe merkezine dönüştürme 
vizyonuna sahip bir kurum olarak Konya Ovası Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; önümüzdeki 
dönemde görevlerini daha etkin bir şekilde yerine 
getirmek amacıyla aşağıda belirtilen tedbirleri 
yerine getirmek için çaba gösterecektir. 
• Başkanlığın fonksiyonlarının en iyi şekilde yerine 
getirilmesi amacıyla yeterli sayıda ve nitelikte 
personel istihdamının sağlanabilmesi için personel 
özlük haklarının iyileştirilmesi kapsamında 
çalışmalar yapılacak ve yetkili mercilere 
raporlanacaktır. 
• Bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya ivme 
kazandıracak şekilde kurumsal kapasitesinin 
geliştirilmesi amacıyla, mevcut insan kaynağına 
yönelik olarak farklı alanlarda uzmanlaşmayı 
sağlayacak etkin eğitim programları ve personelin 
motivasyonu ile birlikte kurumsal aidiyetini artıracak 
sosyal etkinlikler düzenlenecektir.
• Kurumsal yapının geliştirilmesi amacıyla mevcut 
organizasyon yapısı gözden geçirilerek görev 
tanımları yeniden oluşturulacak ve dokümante 
edilecektir.  
• Bölge kapsamında yürütülen başarılı proje ve 
programların kamuoyuna tanıtılması ve kamuoyu 
desteğinin sağlanması yönünde çalışmalar 
yapılacaktır. 
• Başkanlığımız ile Bölge dahilindeki kamu 
kurum/kuruluşları, kalkınma ajansları ve hatta diğer 
Bölge Kalkınma İdareleri ile daha sistemli bir iş 
birliğinin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar 
yapılacaktır.
• Başkanlığımızın bilgi teknolojilerinin kullanımı 
kapsamında iyi düzeyde bir teknolojik altyapıya 
kavuşması amacıyla yenilikçi adımlar atılacak ve 
gerekli tedbirler alınacaktır. 
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Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda 

ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine 

ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları 

ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, Başkanlığın menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadı-

ğını beyan ederim.

EKLER

EK 1: ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

KONYA

28.02.2023

Murat KARAKOYUNLU

Başkan
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Yönetim Hizmetleri Koordinatörü olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçleri-

nin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye 

raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2022 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve 

doğru olduğunu teyit ederim.

EK-2: MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

KONYA

28.02.2023

Mehmet Akif KAYA

Yönetim Hizmetleri Koordinatörü
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