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KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı: 

 

• KOP İdaresi 642 sayılı KHK ile Konya Ovası Projesinin 
uygulamalarını yerinde koordine etmek ve bu kalkınma 
projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği 
araştırma, planlama, programlama, projelendirme, 
izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin 
yerine getirilmesi suretiyle bu projelerin kapsadığı 
bölgenin kalkınmasını hızlandırmak üzere Kalkınma 
Bakanlığı ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’na bağlı 
tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur.  

• Kapsam alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde İlleri 
olan Başkanlık 5018 Sayılı Kanun’un 2 Sayılı Cetvelinde 
yer alan ‘Özel bütçeli Kurum’ statüsündedir. Kurumun 
merkezi Konya ilidir. 



KOP İdaresinin Başlıca Görevleri: 

 

• Bölgenin Kalkınması için eylem planları hazırlamak 

• Kurumlar arası koordinasyon sağlamak 

• Bölgedeki yürütülen yatırım projelerini izlemek ve 
değerlendirmek 

• Bölgedeki gelişme potansiyeline, sorunlarına ve 
imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler 
yapmak. 

• Mevcut proje ve programlarla mükerrerlik 
oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak 
ve uygulamak 

• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde 
yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, mali 
ve teknik destek sağlamak 



BÖLGENİN YÜZ ÖLÇÜMÜ (km²): 

KONYA  :    40.813,52 

KARAMAN  :      8.868,90 

AKSARAY       :      7.965,51 
NİĞDE   :      7.365,29 

GENEL TOPLAM :    65.013,22 

BÖLGENİN BİLEŞENLERi 



 

NÜFUS YAPISI 

 

KONYA  KARAMAN NİĞDE  AKSARAY BÖLGE 

NÜFUS 1.992.675 231.872 339.921 376.907 2.941.375 

Kentte yaşayan  
1.450.682 

(%72,80) 

155.932 

(%67,25) 

158.398 

(%46,60) 

223.727 

(%59,36) 

1.988.739 

(%67,61) 

Kırsal alanda 

yaşayan 
541.993 

(%27,20) 

75.940 

(%32,75) 

181.523 

(%53,40) 

153.180 

(%40,64) 

952.636 

(%32,39) 

BÖLGENİN TEMEL BİLEŞENLERİ 

 

Bölgede 4 il, 47 ilçe, 250 belde ve 987 köy 
bulunmaktadır 

 



 

İKLİMDURUMU: YILLIK YAĞIŞ  

 

KONYA  KARAMAN NİĞDE  AKSARAY Türkiye 

Yıllık ortalama 

(1970-2009)  

yağış (mm) 

 

317,7 327,7 323,8 340,2 640 

 

Bölge karasal iklim özelliklerine sahiptir.  

 

BÖLGENİN TEMEL BİLEŞENLERİ 



BÖLGEDE SULAMA KUYULARI? 

Bölgede %60’dan fazlası 

ruhsatsız 100 bin 

civarında kuyu var. 

 

ruhsatlı+ruhsatsız  



BÖLGEDE ÇOK KRİTİK SU SIKINTISI  

VE ÇÖLLEŞME OLAN ALAN 



KONYA KAPALI HAVZASINDA KRİTİK MERKEZ 



Mevcut su potansiyeli:   8.3 Milyar m3 

 

Kullanılabilir su potansiyeli:  4 milyar m3 

 

Yağışlar:     1 Milyar m3 

 

Yer üstü: Beyşehir Gölü’nden:  400 milyon m3 

 

Mavi Tünel (Bağbaşı Barajı):  400 milyon m3 (2016) 

 

Yeraltı suyu emniyetli rezervi:   2.7 Milyar m3.  

(Seviye her geçen yıl düşüyor). 



KOP ve GAP’ın Karşılaştırılması 

 
  GAP KOP KOP Fark 

Yüz ölçüm (km²) 75.193 65.013 -%13.6 

Tarıma elverişli arazi (ha) 3.100.000  3.057.312 Benzer 

Sulanabilir arazi (ha) 1.700.000  1.800.000 benzer 

Su potansiyeli (milyar m³) 55 8,3 
-46.7 

(-%85) 

KOP su kaynakları bakımından  

Türkiye’de en kritik bölge 



KURAKLIĞIN HUBUBATA ETKİSİ 
22 MAYIS 2007 - Göçü Köyü/KARATAY 

KURU  SULU 



KAYNAKLARIMIZ ve KOP BÖLGE KALKIMA İDARESİ SU 

KULLANIMI STRATEJİSİ:  

 
Mevcut Suyun 

Tasarruflu  Kullanımı 

Sulu Tarım Kuru Tarım 
Mavi Tünel 

400 milyon m3 

Dış Havzalardan 

Su Transferi 

? 

1 2 

? 



Sulu Tarım (%20-25) 

- Toplulaştırma hizmetleri, sulama sistemleri ile 

eşgüdümlü olarak yapılmalıdır. 

 

- Basınçlı sulama sistemlerine geçilmeli ve alt yapı 

modernize edilmeli 

 

- Kısıtlı sulama yapılarak su tasarrufu sağlanmalıdır. 

 

- Su miktarına göre bitki deseni oluşturulmalı 

 

- Eğitim çalışmalarına hız verilmeli 

 

- Anız yakma engellenmeli 

 



• Arazi Toplulaştırılması 

• Kuraklığa ve soğuğa toleranslı tahıl tür ve çeşitler. 

• Toprağın korunması ve nadas etkinliğinin artırılması 

çalışmaları 

– Toprağı işlemeden doğrudan ekimin yapılması 

– Hasat artıklarının geri toprağa geri dönüşümü 

(anız yangınları) 

– Organik gübrelemenin yaygınlaştırılması 

– Pulluk tabanını kırılması için dip kazan 

uygulamaları 

–  Toprağı parçalayan  yapısını bozan ve rüzgara 

açık hale getiren Yatay toprak işleme yerine, 

dikey toprak işleme 

 

 

Kuru Tarım (%75-80) 

KINA GİBİ TOPRAK!!!!!!!!!!! 

RÜZGAR EROZYONUNA DAVET 



Suyu koruma, erozyon önleme ve anız 

yakmayı engellemede ana strateji:  

Doğrudan Anıza Ekim 

• Temel sorunlar:  

– Su yetersizliği 

– Suyun toprakta korunması-tutulmasında anız 

yakma temelli toprak organik maddenin 

düşüklüğü 

• En temel çözüm: Doğrudan anız ekimin 

yaygınlaştırılması 

 



Neden Doğrudan Anıza Ekim 

Su, rüzgar erozyonu ve kaymak tabakası, 

düşük biyolojik faaliyet 
Daha az çatlama ve nem kaybı olur. 

Suyu daha uzun süre tutar. Daha yüksek 

biyolojik faaliyet olur. iyi bir strüktüre 

sahip olurlar.  

Kaymak 

tabakası, 

çatlama 



      

 
 

 
 

Anız 

Tohum yatağı 

Gübre 

Toprak 

Hairpinning 

Diskli  doğrudan anız ekim riskli:  

Tohumun mutlaka toprakla  

temas etmesi gerekiyor  



GÜBRE TOHUM 

Üstte tohum ve gübre yatağı profili 

 

Ekim sonrası elle açılmış bir sıra 

Ekici makine tohumu toprak buluşturulmalı, 

gübreyi alta düşürmelidir 

Toprak açıcı ayaklar 





  

Kırsal Dağlık Alanda 

Meyvecilik  
Kırsal Ovada Ağaçlandırma - 

Meyvecilik   

KOP AĞAÇLANDIRMA-MEYVECİLİK STRATEJİSİ 

Kentsel Alanda 

Ağaçlandırma 

Kırsal alanda 

Ağaçlandırma - Meyvecilik 





KOP ve Ağaçlandırma Stratejisi 
• Ağaçlandırmada mutlaka birden fazla 

fayda sağlayan ağaç- meyve veren türlerin 

dikiminin özendirilmesi 

• Ağaçlandırmada ova ve dağlık alanların 

ayrı değerlendirilmesi-planlanması 

• Ağaçlandırmada kırsal alan ile kentsel 

alanların ayrı değerlendirilmesi 

• Kavak söğüt gibi ekonomik olmayan ve 

suyu çok tüketen türlerden çıkış  

 



  
• Kırsal Ovada Ağaçlandırma – Meyvecilik  

– Tür, çeşit ve anaç belirleme 

– Toplulaştırma faaliyetleri ile entegre edilerek  

– Şahıs arazilerinde ekonomik getirisi olan 

ağaçlar (ceviz, badem, asma, kayısı vb.) 

– Mera ve ortak alanlarda orman ağaç türleri 

(nektarlı bitkiler) 

– Büyük alanlarda modern kapama yumuşak 

çekirdekli meyve bahçesi tesisleri 

 

 



• Kırsal Dağlık Alanlarda 

– Bölge Meyvecilik Ürün Desenin Çıkartılması  

• Tür, Çeşit, Anaç 

– Kavak ve söğüt gibi ekonomik olmayan 

türlerden çıkış 

– Küçük alanlarda (İTU ve Organik Tarım ile 

kombineli) aile işletmesi şeklinde meyvecilik 

– Ürün Hasat çıkışı planlaması 

– Pazar değeri Yüksek Çeşitler Pazarlama 

stratejisi 

 

 

 



Değişimin yaşanacağı alanlar 

Değişimin başlangıcı 



Değişimin gelecekteki görüntüsü 



Rüzgar Perdeleri   (TİGEM - Altınova) 

Tarla kenarları ağaçlandırılmalı ve yeşil kuşaklar oluşturulmalı (kalın kabuklu ve 

nektar veren ağaçlalar Özellikle: badem, dut, elma, erik, kayısı, ayva, armut, 

söğüt, ahlat, ceviz) Erozyon ve süne mücadelesi 



KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 

KOP EYLEM PLANI 

• 2012 Yılı içinde tüm paydaşların katılımıyla 

tabana yayılan bir plan hazırlanacaktır. 

• Su kaynaklarının etkin kullanımı ve temini temelli 

(Arazi toplulaştırması, basınçlı sulama 

sistemlerine geçiş, sulama alt yapısı 

modernizasyonu), 

• Tarım ve kırsal kalkınma odaklı fakat 

• Sanayi-Ticaret, Ulaştırma-lojistik, turizm, enerji 

ile kırsal alanda eğitim ve sağlık alanlarını da 

içeren bir plan olacaktır. 

 



   Sorularınız ? 
KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 


