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KOP...
Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük’te, 
Kadim medeniyet Selçuklu’nun başkenti Konya’da,
Mevlana’nın hoşgörüye çağrısının yankılandığı sokaklarda nefes almak, 
Aldığın nefesi Aksaray’ın bahar yeri Ihlara Vadisi’nde akan ışıl ışıl sulara bırakmak…
Somuncu Baba Türbesi’ne bakarken kamaşan gözünü, Niğde Alaeddin Camii’nde açmak… 

Karaman’da Hatuniye Medresesinin kapısında yazan; “İlim, kadın erkek her Müslümana farz-
dır” hadisini, Karamanoğlu Mehmet beyin yeniden ihya ettiği Türk diliyle insanlara tekrar 
ulaştırmak. 

Sultan Alparslan’ın Anadolu’ya attığı ilk adımı unutmadan;

Hz. Mevlana, Muhyiddin İbn-i Arabi, Sadruddin-i Konevi, Nasreddin Hoca, Ahi Evran, Hacı 
Bektaş-ı Veli gibi hâlâ evrensel niteliklerini koruyan nice erenlerin kadim medeniyet yolunda 
attığı adımı devam ettirmektir KOP…

Değerlerinden, özünden, kopmadan evrenseli yakalamak,

Bu coğrafyada yaşayan 3 milyon insanın hayatına dokunmak, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Os-
manlı’dan günümüze uzanan bir mirası yaşatmaktır KOP. 

Anadolu’nun, yüreği sıcak, eli hünerli, alnı işinin teri ile bezenmiş kadınının, suratı, suya has-
ret bozkır toprağı gibi çatlak, çizgili ve bir o kadar da kederli erkeğinin yüzünü güldürmektir 
KOP.

Başak tarlalarında koşan, yüzleri ayazda yanan, elma yanaklı çocuklarıngeleceği için çalış-
maktır KOP.

Ve… Türkiye’nin gücünü aldığı vefakâr ve fedakâr insanı merkezine alan bir beşeri kalkınma, 
bir toptan kalkınma sürecinin adıdır KOP...

Beşeri kalkınmada Selçuklu modelini diriltmek, beşeri sermayenin gücüyle güçlenmek, ha-
yatları değiştirmektir arzumuz… 

Yeni Türkiye’ye omuz vermek, bu yolda omuz omuza, kol kola, beraber yürümektir KOP…

KOP Yeni Türkiye’dir! 
Güçlü Bölge, Güçlü Ülke, Yeni Türkiye… 

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
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KONYA

AKSARAY

KARAMAN

NİĞDE

65,000km2

Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşmaktadır. 

KOP BÖLGESİ;

yüzölçümüyle 
11 Avrupa ülkesinden 
daha geniş bir alana sahiptir.

3 milyondan
fazla insana ev sahipliği

Adana

Mersin

Kayseri

Nevşehir

Kırşehir

AnkaraEskişehir

Afyon

Isparta

Antalya

yapmaktadır.

Bölge ülke su 
potansiyelinin sadece 
%4’üne sahip olmasına 
rağmen ülkede sulanan 
tarım arazilerinin %17’si 
bölgede yer almaktadır. 

%8,3’ünü
KOP Bölgesi Türkiyenin Yüzölçümünün

oluşturmaktadır.

%12,6’sını
Türkiye’de ki Tarım Alanalarının ise

oluşturmaktadır.

%96

Su
Potansiyeli

Türkiye

Türkiye

Kop Bölgesi

Kop Bölgesi

%4

Sulanan
Alan

%17

%83
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KOP Eylem Planı, KOP Bölgesi’ni bir bütün olarak ele alan
ilk resmi kalkınma planı olup, bölge potansiyelini, bölge insanı ve
ülke için en üst düzeyde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

KOP kamuoyunda bilindiği şekliyle sadece tarımsal 
sulama projesi olmayıp çok sektörlü insan odaklı 
bölgesel bir kalkınma hamlesinin adıdır.

KOP EYLEM PLANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

KOP Eylem Planı hazırlık süreci 30 Nisan 2012 tarihinde Bakanlıklar, Valilikler, Üniversiteler, 
Kalkınma Ajansları ile yapılan yazışmalarla başlatılmıştır.

KOP Eylem Planı 30 Aralık 2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’nda 
onaylanmıştır. 

KOP EYLEM PLANI’NIN TEMEL AMAÇLARI

• Bölge’de yaşayan insanların gelir düzeyini 
yükseltmek, 

• Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını 
azaltmaya yönelik olarak bölgenin ekonomik ve 
sosyal kapasitesini sürdürülebilir şekilde geliştirmek

• Ülkemizin Onuncu Kalkınma Planı ve 2023 
hedeflerine ulaşması için gerekli katkıyı sağlamaktır.

KOP EYLEM PLANI ANA GELİŞİM EKSENLERİ

• Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı, 

• Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi, 

• Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme, 

• Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi, 

• Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
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KOP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YER ALAN  

243
9 Milyar 927 Milyon₺

ADET PROJEYE

KAYNAK
TAHSİS
EDİLMİŞTİR
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KOP EYLEM PLANI NELERİ HEDEFLİYOR?

Tarımsal alanda değişimi ve sürdürülebilirliği sağlamayı,

Sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmeyi,

Eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetlere erişilebilirliği 
arttırmayı,

Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı, 

Yenilikçi bir yaklaşımla bölgenin rekabet gücünü arttırmayı,

Vatandaşımızın refah düzeyini arttırmayı hedeflemektedir.
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KOP Bölgesi kamuoyunda “Türkiye’nin Tarım Merkezi” olarak algılanmaktadır. İklim 
şartları ve giderek azalma tehdidi altında bulunan su varlığı ile Bölge’nin, sadece tarım 
odaklı kalkınmasının sürdürülebilir olamayacağı görülmektedir.

Başta tarım sektöründe değişim sağlanarak diğer tüm sektörlerle birlikte dönüşümü 
kapsayacak bir kalkınma programını uygulamak eylem planının temel politikasını 
oluşturmaktadır.

KOP EYLEM PLANI’NIN TEMEL POLİTİKASI

Bütün sektörlerde topyekûn dengeli kalkınma.

Mevcut Hedeflenen
G

üç
lü

 B
eş

er
i v

e 
So

sy
al

 Y
ap

ı

Tarım Tarım

Turizm
Turizm

Ulaşım Ulaşım
Eğitim

Eğitim

Sağlık
Sağlık

Sanayi
Ticaret

Sanayi
Ticaret

Enerji Enerji
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Onuncu Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejileri (BGUS) ve bölge planlarında 
ortaya konulan politika ve stratejiler ile uyumlu olarak hazırlanmış ve uygulama sürecinde 
kapsayıcı bir kalkınma anlayışı esas alınmıştır. 

KOP illerinde daha güçlü, müreffeh bir toplum yapısına ulaşmak ve beşeri sermayeyi 
güçlendirmeyi amaçlanmaktadır.

KOP Eylem Planının kurgusu, küresel gelişmeler ve bölgesel koşullar doğrultusunda, 
sürdürülebilir bölgesel kalkınma anlayışı ön planda tutularak oluşturulmuştur.

EYLEM PLANI DÖNEMİ SONUNDA

Bölge ihracatının plan dönemi sonunda
1.813.000.000 $ olan

3.500.000.000 $’a
yükselerek ülke ihracatının

KOP Bölgesinden
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

%1,26’sının

istihdam ve işgücüne katılma 
oranlarının ise 2018 yılına kadar

üzerine çıkartılması 
hedeflenmektedir.%50

Bölgede işsizlik oranın 
%2,9’a düşürülmesi hedeflenmektedir.

%
4,9

2013

2018

%
2,9

EYLEM PLANI
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EYLEM PLANI EKSENLERİ

Bu eksende yer alan
eylem başlığı altındaki proje paketi için15 35

2 Milyar 320 Milyon ödenek ayrılmıştır.₺

Bu eksende yer alan
eylem başlığı altındaki proje paketi için23 50

714 Milyon ödenek ayrılmıştır.₺

Bu eksende yer alan
eylem başlığı altındaki proje paketi için15 34

5 Milyar 110 Milyon ödenek ayrılmıştır.₺

Bu eksende yer alan
eylem başlığı altındaki proje paketi için25 110

1 Milyar 757 Milyon ödenek ayrılmıştır.₺

Bu eksende yer alan
eylem başlığı altındaki proje paketi için14 14

26 Milyon ödenek ayrılmıştır.₺

EKSEN 4

EKSEN 1 Toprak ve Su Kaynaklarının 
Sürdürelebilir Kullanımı

EKSEN 2 Ekonomik Yapının 
Güçlendirilmesi

EKSEN 3 Altyapının Geliştirilmesi 
ve Kentleşme

Beşeri ve Sosyal Yapının 
Güçlendirilmesi

EKSEN 5 Kurumsal Kapasitenin 
Geliştirilmesi
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176.000 
Hektar Alan
sulamaya açılacak

EKSEN 1 Toprak ve Su Kaynaklarının 
Sürdürelebilir Kullanımı

1.100.000 
ha’a çıkartılacak

924.000ha’dan
KOP Bölgesi’ndeki toplam sulanan alan

37.000ha
açık şebeke sulama altyapısını kapalı
sisteme dönüştürülecek. 

76.000ha
alan 2011 yılından bu yana KÖSİP ile 

basınçlı sulama sistemine kavuşturuldu. 
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1.392.000
Hektara Ulaştırılacak

Toplulaştırılmış tarım alanı miktarı

13.000ha
alan daha basınçlı sulama 
altyapısına kavuşturulacak. 
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10.550 ha

18.900

Ağaçlandırma 
Çalışmaları Kapsamında

Erozyon Kontrolu
Çalışmaları Kapsamında

Toplam 144.360 ha alanda çalışma yapılacaktır.

alanda bakım işleri
ha

hektar alanda tesis kurulumu

EKSEN 1 Toprak ve Su Kaynaklarının 
Sürdürelebilir Kullanımı

24.000
alanda tesis kurulumu

ha

43.200
alanda bakım işleri

ha
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60.000

10.000

20.000

ha

ha

ha

alanda doğrudan ekim

alanda yeşil gübre

alanda mera ıslah ve
amenajman çalışmaları 
tamamlanacak. 

uygulamasıyapılacak. 

yapılması sağlanacak.

Yıllık

Yıllık

Tarımsal Alanlarda;
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KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri 
Programı (KÖSİP) kapsamında
bölgenin modern sulama altyapısı

kadar tamamlanacak.
2018 yılına

kiraz, üzüm ve çilek
yetiştiriciliği
arıcılık, serbest sistem tavukçuluk, 
küçükbaş hayvancılık, örtü altı sebzecilik
Yaygınlaştırılacak

EKSEN 2
Bölgede KOP Tarımsal 
Eğitim ve Yayım Projesi 
(KOP TEYAP) uygulanacak.

Organik ağırlıklı

Ekonomik Yapının 
Güçlendirilmesi
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Ürünlerin pazar değerini artırmak için

yaygınlaştırılacak,
örgütlenme güçlendirilecek.

ürün işleme ve
Tarım dışı
gelir getirici

soğuk hava depoları faaliyetler arttırılacak, 
istihdama katkı sağlanacak. 

Bölgede küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi desteklenecek.

HAYVANCILIĞA ÖZEL DESTEKLER VERİLECEK
Bölgemize uyum sağlamış hayvan 
ırklarında kalite arttırılacak.

Süt sağım üniteleri, süt soğutma tankları ve süt 
toplama merkezlerinin yaygınlaşması desteklenecek.
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KOP Bölgesi’nin, nüfus, üretim ve iktisadi 
faaliyetlerin yoğunlaştığı Marmara Bölgesi’ni 
rahatlatacak yeni bir merkez olması yolunda 
çalışmalar yapılacak.

Türkiye’nin
Yeni Marmara’sı

Sanayide orta - yüksek teknolojiye geçisi 
sağlamaya ve katma değeri yüksek 
ürünlerin üretimdeki payını arttırmaya 
yönelik programlar uygulanacak.

Sanayi altyapısının geliştirilmesi 
desteklenecek. 
Ucuz ve altyapısı tamamlanmış 
arazi üretilecek.
Test ve kalite kontrol laboratuvarları 
kurulacak. 
“Dış Ticaret Geliştirme Programı” 
hazırlanacak. 
“Konya-Karaman-Mersin Sanayi 
ve Ticaret Koridoru” oluşturulması 
yönündeki çalışmalara hız verilecek.

AR-GE ve ÜR-GE destekleri verilecek.
Kurumsallaşmış firma sayısını 
çoğaltarak bölgede yaklaşık
5.000 işletme ve yeni 
girişimciye destek verilecek.

EKSEN 2 Ekonomik Yapının 
Güçlendirilmesi

KOP
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(EİEB)
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi

yatırıma açılarak, EİEB’lerin diğer bölge illerinde de kurulması sağlanacak.

Bölgenin enerji iletim 
altyapısı güçlendirilecektir.

Karapınar-Ayrancı ilçelerindeki

1,8 Milyar Ton
kömür rezervini değerlendirmek üzere
çevreci bir termik santralin kurulmasına yönelik 
planlama çalışmaları gerçekleştirilecek. 
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KOP Bölgesi Turizm 
Master Planı

Kırsal turizm 
altyapısı, doğa 

turizmi ve 
butik otelcilik 
desteklenecek

Yerli ve yabancı 
turistlerin ortalama

hazırlanarak turizm 
yatırımlarını desteklenecek.

1,6
gün
olan 

geceleme 
süresi

2,5
güne

çıkarılacak

EKSEN 2 Ekonomik Yapının 
Güçlendirilmesi
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rekreasyon çalışmaları yapılarak 
yerel turizm canlandırılacak.

Mevlevi Köyü

Ermenek Zeyve Pazarı

ve

Nasreddin Hoca
Dünya Mizah Köyü’nün
kurulmasına yönelik etüt 
çalışmalarını gerçekleştirilecek.

“KOP Bölgesi Ulusal ve 
Uluslararası Tanıtım 
Programı” uygulanacak. 
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Antalya-Konya-
Aksaray-Nevşehir-
Kayseri ve Kırşehir-
Aksaray-Ulukışla 
demiryolu (yük-
yolcu) hatlarının 
proje çalışmaları 
tamamlanacak.

2014 yılında başlanılan Konya-Karaman hızlı demiryolu 
hattı tamamlanacak. Konya-Karaman hattının devamı olan 
Karaman-Mersin demiryolu hattının iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalara devam edilecek. 

Konya YHT Gar Binası 
inşaatı tamamlanarak 
şehir içi ulaşım 
sistemine entegre 
edilecek. 

Konya Kayacık Lojistik 
Köyü başta olmak üzere 
lojistik köy/merkez ve 
bölünmüş yol projeleri 
tamamlanacak. 

EKSEN 3 Altyapının Geliştirilmesi 
ve Kentleşme
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SUKAP
kapsamında

içme suyu
121

kanalizasyon
138

toplamda

proje gerçekleştirelecektir
259

Konya ve Karaman illerine içme 
suyu sağlayacak isale hatlarının 
inşaaları tamamlanacak.
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Konya İli
Uluslararası Veri 
Merkezleri Bölgesi

Osmanlı’nın güvenli veri merkezi 
Konya şimdi Dünya’nın güvenli 
veri merkezi olma yolunda... 

kurulmasına yönelik araştırma 
projesi gerçekleştirilecek. 

Konya
Meram ilçesi Kozağaç mevkiinde

kurulması ile ilgili çalışmalar 
hızlandırılacak. 

Kamu Entegre Veri Merkezi

EKSEN 3 Altyapının Geliştirilmesi 
ve Kentleşme

22



Okul öncesi eğitimde

okullaşma oranı sağlanarak

Bölge’de 
beşeri sermaye 
güçlendirilecek.

Kamu, üniversite, 
özel sektör işbirliği 
sağlanarak 
kurumsal kapasite 
geliştirilecek. 

altına düşürülecek.

ilk ve orta öğretimde
derslik başına düşen öğrenci sayısı

%70 30’un

Yükseköğretimde öğretim elemanı
başına düşen öğrenci sayısı

36’ya
düşürülecek.

EKSEN 4 Beşeri ve Sosyal Yapının 
Güçlendirilmesi

Bütün eğitim 
kademelerinde fiziki 
ve beşeri altyapı 
geliştirilecek.

Okulların donanım ve 
tadilat ihtiyaçları ile 
konferans salonu, açık 
ve kapalı spor tesisleri 
gibi ihtiyaçlarını 
karşılanacak.
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Yeni yurt inşaatları

Bölge’deki mevcut 
hastane yatak 
sayısının ve niteliğinin 
arttırılmasına yönelik 
dönüşüm çalışmaları 
yapılacak. 

8540
60adet
zenginleştirilmiş
kütüphane yapılacak

ilave yurt
kapasitesi oluşturulacak.

gerçekleştirilerek; bölge illerinde

EKSEN 4 Beşeri ve Sosyal Yapının 
Güçlendirilmesi
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Mevlana, Şems-i 
Tebrizi, Nasreddin 
Hoca, Sadrettin 
Konevi, Ahi Evran, 
Somuncu Baba, 
Yunus Emre

gibi KOP Bölgesi ve kültür tarihimizin 
zirve şahsiyetlerine yönelik yayın ve 
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

65

Konya’da Kubad-ı Abad Sarayı, İnce Minare, 
Kilistra Antik Kenti, 

Karaman’da Binbir Kilise, 
Aksaray’da Merkez Darphane, 

Niğde‘de Niğde Kalesi ve çevresi olmak üzere 

KOP Bölgesi Kültür 
Varlıkları Envanteri Projesi 

gerçekleştirilecektir.

UNESCO Dünya Kültür Mirası
listesinde yer alan

bir alan müzesi yapılacak. 
Çatalhöyük’te

Nasreddin Hoca 
Çizgi Film Serisi 
Yapılacak.

restorasyon, restitüsyon, çevre 
düzenleme, sokak sağlıklaştırma 
uygulamaları ve kazı-temizlik 
çalışmaları gerçekleştirilecek.

Toplamda

Alanda
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EKSEN 5 Kurumsal Kapasitenin 
Geliştirilmesi

Bölge 
Kalkınma 
İdaresi ve 
Kalkınma 
Ajanslarının

kurumsal yetkinlik analizi gerçekleştirecek ve tespit edilen 
idari, mali, beşeri ve teknolojik eksiklikleri giderilecek.

Yerel yönetimler, merkezi idarelerin taşra teşkilatları,

STK’lar, 
üniversiteler ve 
kamu kurumu 
niteliğindeki 
meslek 
kuruluşları,
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Kalkınma Bakanlığı, 
Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı’nın 

(2014-2018)

KOP bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza ve tüm 
halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Ülkemizde bölgesel kalkınmanın önemli bir bileşenini 
oluşturan KOP Eylem Planı’nın hazırlanmasında başta 

Kalkınma Bakanımız Sayın Dr. Cevdet YILMAZ ve 
Bakanlığımız personeli olmak üzere hazırlık süreci 

boyunca emeği ve katkısı olan tüm kamu, özel ve sivil 
toplum kesimlerine teşekkür ediyoruz.

TEŞEKKÜR




