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ÖNSÖZ
Ülkemizin de÷iúim arzusunun güçlendi÷i bir dönemde 2002 yÕlÕndan itibaren gerçekleútirdi÷imiz
birçok reform programÕyla; ekonomiden sosyal politikalara, sa÷lÕktan e÷itime, temel hak ve
özgürlüklerden yargÕ sistemine, yerel yönetimlerden çevreye, toplu konuttan ulaúÕma, sosyal
güvenlik sisteminden yoksullu÷un azaltÕlmasÕ ve gelir da÷ÕlÕmÕnÕn iyileútirilmesine kadar birçok
alanda önemli mesafeler kat ettik. Kurdu÷umuz kalkÕnma ajanslarÕ ve bölge kalkÕnma idareleri ile
bölgesel kalkÕnmaya yeni bir boyut kazandÕrdÕk. Geride kalan 12 yÕl içerisinde Hükümetimizin
politikalarÕnÕ hazÕrlarken ve uygularken insanÕ esas alan ve vatandaúlarÕmÕzÕn refah ve mutlulu÷unu,
co÷rafi ayrÕm, Õrk, din, dil gözetmeksizin arttÕrmayÕ hedefleyen bir anlayÕúla hareket ettik. RefahÕn
tüm kesimlere ve ülke sathÕna adilane yaygÕnlaúmasÕ en önemli önceliklerimiz arasÕnda yer almÕútÕr;
almaya da devam edecektir.
Onuncu KalkÕnma PlanÕ (2014-2018) ve 2023 vizyonumuz do÷rultusunda yürüttü÷ümüz ve
planladÕ÷ÕmÕz çalÕúmalarla, bir taraftan ekonomik olarak güçlenmemizi sa÷larken di÷er taraftan
önümüzdeki dönemde insanÕmÕzÕn hayat standardÕnÕ yükseltecek sosyal ve bölgesel geliúmeyi daha
da hÕzlandÕraca÷Õz. Yeni dönem ekonomik ve sosyal kalkÕnmamÕzÕ sadece toplum kesimleri
bakÕmÕndan de÷il, aynÕ zamanda bölgeler itibarÕyla da güçlendirdi÷imiz bir dönem olacaktÕr.
Düúük gelirli bölgeler öncelikli olmak üzere yerel ve bölgesel kalkÕnma politikasÕnÕ ekonomik
ve sosyal refah hedeflerimizin odaklarÕndan birisi olarak belirledik.
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Bu do÷rultuda geçti÷imiz dönemde birçok yapÕsal dönüúüm gerçekleútirilmiú, bölgelerimizin
ihtiyaçlarÕ ve öncelikleri do÷rultusunda program ve projeler uygulanmÕútÕr. Kurmuú oldu÷umuz 26
kalkÕnma ajansÕ bölgesel geliúmiúlik farklarÕnÕ azaltma ve bölgesel rekabet gücünü artÕrma
bakÕmÕndan önemli bir yeniliktir. Yine bu anlayÕúla KalkÕnma BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak Güneydo÷u
Anadolu Projesi (GAP) Bölge KalkÕnma ødaresi BaúkanlÕ÷ÕnÕn yanÕ sÕra Do÷u Anadolu Projesi
(DAP), Do÷u Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya OvasÕ Projesi (KOP) Bölge KalkÕnma ødaresi
BaúkanlÕklarÕmÕz kurulmuútur. Bu idarelerimiz aracÕlÕ÷Õyla ihtiyaçlarÕ tespit ve analiz etmek
suretiyle bölgesel eylem planlarÕ hazÕrlayarak yatÕrÕmlarÕmÕzÕ daha planlÕ, etkili ve verimli bir
úekilde gerçekleútirece÷iz.
Konya KapalÕ HavzasÕ'nda bulunan Aksaray, Karaman, Konya ve Ni÷de illeri için kurulan KOP
Bölge KalkÕnma ødaresi (KOP BKø), KOP kapsamÕndaki projelerin uygulandÕ÷Õ illerdeki
yatÕrÕmlarÕn gerektirdi÷i araútÕrma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, de÷erlendirme
ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle bölgenin kalkÕnmasÕnÕ hÕzlandÕrmak
üzere, KalkÕnma BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak faaliyetlerini yürütmektedir.
KOP Bölgesi, tarih öncesinden baúlamak üzere birçok medeniyete ev sahipli÷i yapmÕútÕr.
Anadolu SelçuklularÕ ile de bir imparatorluk merkezi olmuútur. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî,
Muhyiddin øbn Arabi, Sadreddin Konevî, Somuncu Baba ve Nasreddin Hoca gibi evrenselleúmiú
úahsiyetleriyle köklü bir sosyal ve kültürel temel oluúturmuú; bir yönetim ve kültür merkezine
dönüúmüútür. ølerleyen dönemde tarÕmsal karakteri daha çok öne çÕkan bölgenin sosyal ve kültürel
de÷er ve birikimlerinin bölge kalkÕnmasÕna katkÕ sa÷layacak úekilde ortaya çÕkarÕlmasÕ ve
güçlendirilmesi gereklidir.
KOP Bölgesi fiziki olarak kapalÕ havza özelliklerine sahiptir ve mekânsal ve ekonomik olarak
di÷er bölgelerimiz arasÕnda kavúak konumundadÕr. Bölge ekonomisi sÕk yaúanan kuraklÕktan ve
buna ba÷lÕ çevresel sorunlardan olumsuz etkilenmektedir. KOP Eylem PlanÕ; bu bölgeyi ilk defa
bütün olarak ele alan, bölgenin mevcut sorunlarÕnÕ çözerek sektörel çeúitlenmeyi temin edecek,
bölgenin potansiyelini bölge insanÕ ve Türkiye için azami düzeyde faydaya dönüútürecek bir plan
niteli÷inde olup, Yüksek HÕzlÕ Tren ve Mavi Tünel gibi büyük projelerin tamamlanarak tümüyle
faaliyete geçirilmesi yanÕnda, ilave temel altyapÕ ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanmasÕ ve mevcut altyapÕnÕn
güçlendirilmesi suretiyle bölgede ekonomik kalkÕnmanÕn ve sosyal geliúmenin hÕzlandÕrÕlmasÕnÕ
hedeflemektedir.
Ülkemizde bölgesel kalkÕnmanÕn önemli bir bileúenini oluúturan KOP Eylem PlanÕ’nÕn ülkemiz
ve bölgemiz için hayÕrlÕ olmasÕnÕ diliyor, eme÷i ve katkÕsÕ olan tüm kamu, özel ve sivil toplum
kesimlerine teúekkür ediyorum.

Prof. Dr. Ahmet DAVUTOöLU
Baúbakan

4

KOP
EYLEM PLANI

6

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

ødøN'(.ø/(5

ÖNSÖZ............................................................................................................................................... 3
ødøN'(.ø/(5 ................................................................................................................................. 7
7$%/2/$5

....................................................................................................... 8

ù(.ø//(5 ....................................................................................................................................... 9
.ISA/7MA/A5 .............................................................................................................................10
1. Gø5øù

........................................................................................................................................13

2. G(N(/ d(5d(V( .................................................................................................................18
2.1. YÜ=gLdÜMÜ, ARA=ø VARL,ö, VE øKLøM ......................................................................18
2.2. NÜ)US VE DEMOGRA)øK YAP, ........................................................................................20
2.3. GAYRø SA)ø KATMA DEöER VE øLLERøN SOSYO-EKONOMøK GELøùMøùLøöø .......... 23
2.4. BgLGEDEKø KAMU YAT,R,MLAR,N,N MEVCUT DURUMU ......................................... 24
2.5. TOPRAK VE SU KAYNAKLAR, .......................................................................................... 26
2.6. EKONOMøK YAP, ................................................................................................................. 29
2.6.1. TarÕm ............................................................................................................................... 29
2.6.2. Sanayi ve Ticaret ............................................................................................................. 31
2.6.3. Turizm ............................................................................................................................. 34
2.7. ALTYAP, VE KENTLEùME .................................................................................................. 35
2.7.1. UlaútÕrma ve Enerji ........................................................................................................ 35
2.7.2. Kentleúme ve KÕrsal AltyaSÕ ............................................................................................ 38
2.8. BEùERø VE SOSYAL YAP, ................................................................................................... 41
2.8.1. østihdam ........................................................................................................................... 41
2.8.2. E÷itim ..............................................................................................................................43
2.8.3. Sa÷lÕk ...............................................................................................................................45
2.8.4. Kültür .............................................................................................................................. 46
2.9. KURUMSAL KAPASøTE ....................................................................................................... 47
3. 7(M(/ AMAd, P2/øTø.A V( H('(F/(5 ....................................................................... 48
4. G(/øùM( (.S(N/(5ø ............................................................................................................ 49
4.1. TOPRAK VE SU KAYNAKLAR,N,N SÜRDÜRÜLEBøLøR KULLAN,M,
........49
4.2. EKONOMøK YAP,N,N GÜdLENDøRøLMESø
.............................................51
4.3. ALTYAP,N,N GELøùTøRøLMESø VE KENTLEùME
.....................................53
.................................54
4.4. BEùERø VE SOSYAL YAP,N,N GÜdLENDøRøLMESø
4.5. KURUMSAL KAPASøTENøN GELøùTøRøLMESø
.........................................56
5. (Y/(M P/ANI .......................................................................................................................... 57
5.1. EYLEM PLAN,N,N YAP,S, ................................................................................................ 57
5.2. EYLEM PLAN,N,N UYGULANMAS,, KOORDøNASYONU VE øZLENMESø ............... 57
5.3. EYLEM PLAN,N,N ÖZET FøNANSMAN TABLOSU ....................................................... 58
5.4. EYLEMLER .......................................................................................................................... 59

7

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

TA%/2/A5

Tablo 1 KOP Bölgesi ve Türkiye Nüfus, Yüzölçümü Bilgileri (2013) .............................................20
Tablo 2 KOP Bölgesi ve Türkiye'nin YÕllara Göre Nüfusu (Kiúi, 2000-2013) .................................21
Tablo 3 KOP Bölgesi ve Türkiye YÕllar øtibariyle Nüfus ArtÕú HÕzÕ Bilgileri (Binde) .....................21
Tablo 4 KOP Bölgesi ve Türkiye YÕllar øtibariyle Kaba Do÷um HÕzÕ Bilgileri (Binde)...................22
Tablo 5 KOP Bölgesi YÕllar øtibariyle Net Göç HÕzÕ Bilgileri (Binde) .............................................22
Tablo 6 KOP Bölgesi ve Türkiye 2014-2023 Nüfus Projeksiyonu ...................................................23
Tablo 7 TR52, TR71 Bölgelerinin ve Türkiye’nin YÕllar øtibariyle GSKD Bilgileri (Milyon TL)...23
Tablo 8 KOP Bölgesi Kamu YatÕrÕmlarÕnÕn Sektörel Da÷ÕlÕmÕ (2009-2013)....................................24
Tablo 9 KOP Bölgesi Kamu YatÕrÕmlarÕnÕn Toplam Kamu YatÕrÕmlarÕna OranÕ (2009-2013).........25
Tablo 10 Bölgenin Kullanabilir Su KaynaklarÕ Potansiyeli (milyar m3 /yÕl) .....................................27
Tablo 11 KOP Bölgesi Sulama Projeleri ...........................................................................................28
Tablo 12 Bölgede Sanayi Sektöründe Öne ÇÕkan Alt Sektörler........................................................31
Tablo 13 KOP Bölgesi OSB, KSS SayÕlarÕ ve Doluluk OranlarÕ ......................................................32
Tablo 14 KOP Bölgesi KOSGEB Destekleri (2013) .........................................................................33
Tablo 15 KOP Bölgesi øller BazÕnda øhracat De÷erleri (1000 $) ......................................................33
Tablo 16 KOP Bölgesi øhracatçÕ Firma SayÕsÕnÕn øllere Göre Da÷ÕlÕmÕ ............................................34
Tablo 17 YatÕrÕm Belgeli ve øúletme Belgeli Tesis SayÕlarÕ (2012)...................................................35
Tablo 18 KOP Bölgesi’ne Gelen Turistlerin Ortalama Konaklama Süresi (Geceleme sayÕsÕ, 2012).35
Tablo 19 KOP Bölgesi ve Türkiye’de Yol UzunluklarÕ (km, 2008-2013) ........................................36
Tablo 20 KOP Bölgesi DemiryollarÕnda TaúÕnan Yolcu SayÕsÕ ve TaúÕnan Yük MiktarÕ (2013) .....36
Tablo 21 KOP Bölgesi'nin øl, ølçe, Belde ve Köy NüfuslarÕnÕn Toplam Nüfus øçerisindeki Da÷ÕlÕmÕ.38
Tablo 22 KOP Bölgesi øçme Suyu ve ArÕtma Tesisleri (2012)
............................40
Tablo 23 KOP Bölgesi ølleri ve Türkiye Temel øúgücü Göstergeleri (%, 2010-2013)......................42
Tablo 24 KOP Bölgesi øllerinde Okul, ùube ve Ö÷retmen BaúÕna Düúen
Ö÷renci SayÕlarÕ (2013-2014) .............................................................................................43
Tablo 25 KOP Bölgesi øllerinde E÷itim Seviyesine Göre Derslik BaúÕna Düúen
Ö÷renci SayÕlarÕ (2013-2014).............................................................................................. 43
Tablo 26 Ö÷retim YÕlÕ ve øllere Göre Okullaúma OranÕ (%, 2013-2014)..........................................44
Tablo 27 KOP Bölgesi’nde Yüz Bin Kiúiye Düúen Sa÷lÕk Personeli Durumu (2012)......................45
Tablo 28 KOP Bölgesi’nde Yüz Bin Kiúiye Düúen Yatak SayÕsÕ (2012)..........................................45
Tablo 29 KOP ølleri Tescil Edilmiú Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕ (2013)............................................47
Tablo 30 KOP Eylem PlanÕ’nÕn KatkÕsÕyla Bölgede UlaúÕlmasÕ Öngörülen Makro Hedefler...........49
Tablo 31 KOP Eylem PlanÕ Biçimi....................................................................................................57

8

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

ù(.ø//(5

ùekil 1 KOP Bölgesi Da÷lÕk, Düzlük, Sulak Alanlar ve Yerleúim Yerleri........................................19
ùekil 2 KuraklÕk Afeti Uzun YÕllar Alansal Da÷ÕlÕmÕ (1940-2010)...................................................20
ùekil 3 KOP Bölgesi Nüfusunun Türkiye Nüfusu øçerisindeki PayÕnÕn
YÕllara Göre De÷iúimi (2000-2013).......................................................................................22
ùekil 4 KOP Bölgesi 2009-2013 YÕllarÕ Kamu YatÕrÕmlarÕnÕn Sektörlere Göre Da÷ÕlÕmÕ (%) .........24
ùekil 5 KOP Bölgesi’nin Kamu YatÕrÕmlarÕndan AldÕ÷Õ PayÕn YÕllara Göre De÷iúimi (%) .............25
ùekil 6 KOP Bölgesi ve Konya KapalÕ HavzasÕ 3 Boyutlu Görüntüsü .............................................26
ùekil 7 KOP Bölgesi Su ve TarÕm AlanlarÕnÕn Türkiye Geneli ile KÕyaslamasÕ ...............................27
ùekil 8 Öne ÇÕkan TarÕmsal Ürünler BazÕnda KOP Bölgesi'nin Türkiye Üretimi øçindeki PaylarÕ (%)..30
ùekil 9 Öne ÇÕkan Hayvansal Ürünler BazÕnda KOP Bölgesi Üretiminin
Türkiye Üretimi øçinde PayÕ (%) ...........................................................................................30
ùekil 10 KOP ølleri ùehirleúme OranÕ (2013) ....................................................................................39
ùekil 11 øçme Suyu ùebekeleri ve ArÕtma Suyu Tesislerinin Belediye NüfuslarÕ
øçerisindeki Oransal Da÷ÕlÕmÕ (%).........................................................................................41

9

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

.ISA/TMA/A5

AB
AB'
A'N.S
AHø
ASM
AT
AYd
B(SY2
BGUS
BSA
BTY.
CA'
CAM
CBS
CNC
dATA.
dSGB
'AP B.ø
'G.dS
'2.AP B.ø
'PT
'Sø
(ø(B
(øH
(NSA5
(P'.
(T.B
GAP B.ø
G(S
GS.'
GTHB
H(S
IPA5'
IS(SC2
øøBF
øù-.U5
.BM
.2Bø
.2P B.ø
.2P
.2SG(B

Avrupa Birli÷i
Amerika Birleúik Devletleri
Adrese DayalÕ Nüfus KayÕt Sistemi
Apa - HotamÕú øletim HattÕ
Aile Sa÷lÕ÷Õ Merkezi
Arazi ToplulaútÕrmasÕ
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
Beden E÷itimi ve Spor Yüksek Okulu
Bölgesel Geliúme Ulusal Stratejisi
Beyúehir - Su÷la - Apa KanalÕ
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
Bilgisayar Destekli TasarÕm
Bilgisayar Destekli Üretim
Co÷rafi Bilgi Sistemleri
BilgisayarlÕ Nümerik Kontrol
Çevre AmaçlÕ TarÕm Arazilerini Koruma ProgramÕ
ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷Õ
Do÷u Anadolu Projesi Bölge KalkÕnma ødaresi BaúkanlÕ÷Õ
Do÷algaz Kombine Çevirim Santralleri
Do÷u Karadeniz Projesi Bölge KalkÕnma ødaresi BaúkanlÕ÷Õ
Devlet Planlama TeúkilatÕ
Devlet Su øúleri
Enerji øhtisas Endüstri Bölgesi
Enerji øletim HattÕ
Gönüllü E÷itmenler Koordinasyon ve E÷itim Birimi Projesi
Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurulu
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ
Güneydo÷u Anadolu Projesi Bölge KalkÕnma ødaresi BaúkanlÕ÷Õ
Güneú Enerji Santrali
Gayri Safi Katma De÷er
GÕda TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ
Hidroelektrik Santrali
KatÕlÕm Öncesi YardÕm AracÕ KÕrsal KalkÕnma
øslam E÷itim, Bilim ve Kültür TeúkilatÕ
øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi
Türkiye øú Kurumu
Kamu Biliúim Merkezleri
Küçük ve Orta Büyüklükteki øúletmeler
Konya OvasÕ Projesi Bölge KalkÕnma ødaresi BaúkanlÕ÷Õ
Konya OvasÕ Projesi
Küçük ve Orta Ölçekli øúletmeleri Geliútirme ve Destekleme ødaresi
BaúkanlÕ÷Õ

10

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

.ISA/TMA/A5

.ÖSøP
.SS
.T2
/PG
M(B
M(V.A
M2B(S(
MY2
NGS
2SB
2SøB
Ö'ÖP
Ö'S
PV
S(G(
S2G(P
ST.
SU.AP
T(YAP
TGB
TI(5
TøGH
T2'Aø(
T2.ø
T5
TS(
TSM
TÜBøTA.
TÜø.
UA
UN(SC2
UNø.2P
UTA(M
VMB
WiFi
YAS
YHT
YÖ.
YÜS

Küçük Ölçekli Sulama øúleri ProgramÕ
Küçük Sanayi Sitesi
Konya Ticaret OdasÕ
Likit Petrol GazÕ
Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ
Mevlana KalkÕnma AjansÕ
Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu
Meslek Yüksek Okulu
Nükleer Güç Santrali
Organize Sanayi Bölgesi
Orman ve Su øúleri BakanlÕ÷Õ
Öncelikli Dönüúüm ProgramlarÕ
øl Özel ødareleri, Devlet Su øúleri ve Sulama Birliklerince Yürütülen
Rehabilitasyon Nitelikli Projeler
Güneú Pili
Sosyo-Ekonomik Geliúmiúlik SÕralamasÕ
Sosyal Geliúim ProgramÕ
Sivil Toplum Kuruluúu
Su ve Kanalizasyon ProgramÕ
TarÕmsal E÷itim ve YayÕm ProgramÕ
Teknoloji Geliútirme Bölgeleri
Veri Merkezleri StandardÕ
Tarla øçi Geliútirme Hizmetleri
Türkiye ve Orta Do÷u Amme ødaresi Enstitüsü
Toplu Konut ødaresi BaúkanlÕ÷Õ
Türkiye
Türk StandartlarÕ Enstitüsü
Toplum Sa÷lÕ÷Õ Merkezi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraútÕrma Kurumu
Türkiye østatistik Kurumu
Uzaktan AlgÕlama
Birleúmiú Milletler E÷itim, Bilim ve Kültür Örgütü
KOP Bölgesi Üniversiteler Birli÷i
UluslararasÕ TarÕmsal AraútÕrma ve E÷itim Merkezi
Veri Merkezleri Bölgesi
Kablosuz Ba÷lantÕ AlanÕ
YeraltÕ Suyu
Yüksek HÕzlÕ Tren
Yüksekö÷retim Kurulu
Yerüstü Suyu

11

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

12

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

1. Gø5øù
Do÷al ve ekonomik kaynaklarÕ etkili ve verimli kullanarak kalkÕnmayÕ yurt sathÕna
yaymak, yerel dinamikleri ve fÕrsatlarÕ do÷ru biçimde de÷erlendirmek ve bölgeler arasÕ
geliúmiúlik farklarÕnÕ asgariye indirmek Türkiye’deki bölgesel kalkÕnma politikalarÕnÕn temel
hedef ve stratejileridir.
Onuncu KalkÕnma PlanÕ’nda (2014-2018) bölgesel geliúme politikasÕ “Yaúanabilir
Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” ekseni altÕnda yer almaktadÕr. Planda yer alan “ülke
genelinde sosyo-ekonomik uyumun güçlendirilmesi ve topyekûn kalkÕnmanÕn sa÷lanmasÕ için
bölgesel geliúmiúlik farklarÕ azaltÕlacak, bölge ve úehirlerin potansiyelleri de÷erlendirilerek ve
ekonomik tabanlarÕ geniúletilerek rekabet güçleri geliútirilecektir” ifadesi ile bölgesel
kalkÕnmanÕn önemine iúaret edilmektedir. Yine Onuncu KalkÕnma PlanÕ’nda imalat sanayi
baúta olmak üzere birçok sektörde bölgesel da÷ÕlÕmlarda dengesizlikler bulundu÷u ve
Türkiye’nin mevcut potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için Marmara dÕúÕndaki
bölgelerde de kapasitenin artÕrÕlmasÕ gerekti÷i vurgulanmaktadÕr.
Bölgesel Geliúme Ulusal Stratejisi (BGUS) çalÕúmalarÕ kapsamÕnda sosyo-ekonomik ve
mekânsal olarak bütünleúmiú, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle daha dengeli
ve topyekûn kalkÕnmÕú bir Türkiye vizyonuna ulaúmak için; Bölgesel geliúmiúlik farklarÕnÕn
azaltÕlarak refahÕn ülke sathÕna daha dengeli yayÕlmasÕ; tüm bölgelerin, potansiyellerinin
de÷erlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artÕrÕlmasÕ suretiyle ulusal kalkÕnmaya azami düzeyde
katkÕ sa÷lamasÕ; ekonomik ve sosyal bütünleúmenin güçlendirilmesi ve ülke genelinde daha
dengeli bir yerleúim düzeni oluúturulmasÕ ve mekânsal geliúmenin desteklenmesi öncelikli
amaçlar olarak belirtilmiútir.
BGUS çalÕúmalarÕnda ayrÕca; Türkiye’de nüfus ve iktisadi faaliyetlerin baúta østanbul ve
Marmara Bölgesi olmak üzere ülkenin batÕ kesiminde yo÷unlaútÕ÷Õ, bu durumun yo÷unluktan
kaynaklÕ sorunlarÕ ve riskleri artÕrmakta oldu÷u, göçü tetikledi÷i ve di÷er bölgelerin
kalkÕnmasÕnÕ sÕnÕrlayÕcÕ bir iúlev gördü÷ü tespiti yapÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmalar kapsamÕnda söz
konusu sorunlarÕn çözümü ile birlikte bölgelerin ve bölgelerdeki farklÕ nitelikteki
yerleúimlerin kaynak ve potansiyellerinin en verimli úekilde de÷erlendirilmesi için yerleúme
sisteminin etkinleútirilmesi, daha dengeli bir yapÕnÕn kurulmasÕ, yerleúmeler arasÕ iliúkilerin
güçlendirilmesi ve mekâna duyarlÕ kalkÕnma politikalarÕnÕn geliútirilmesi gerekti÷i
belirtilmektedir. Bu kapsamda, Anadolu’da mevcut metropol kentleri dengeleyecek yeni alt
merkezlerin oluúturulmasÕ, bölgelerin ve yerleúimlerin ulusal kalkÕnmada sahip olduklarÕ
roller dikkate alÕnÕp bunlara özgü politikalar geliútirilerek kalkÕnmanÕn ülke geneline
yayÕlmasÕ gerekti÷ine iúaret edilmektedir. Bu durum farklÕ kültürel ve ekonomik yapÕdaki
ülkelere sahip yakÕn co÷rafyasÕ ile yo÷un bir etkileúim sa÷layabilecek Türkiye için bir
gereklilik olarak ortaya çÕkmaktadÕr.
2014-2016 ve 2015-2017 Dönemi Orta Vadeli Program’da ise “GAP, DAP, KOP ve
DOKAP bölgelerinde eylem planlarÕ kapsamÕnda; özel sektör yatÕrÕmlarÕnÕ destekleyecek
ekonomik ve sosyal altyapÕ ile beúeri kaynaklarÕn geliútirilmesine yönelik projelerin ve eylem
planlarÕndaki di÷er projelerin gerçekleútirilmesine devam edilecektir” ve “bölgesel geliúme
politikalarÕyla bölgeler arasÕ geliúmiúlik farklarÕ azaltÕlacak, tüm bölgelerin potansiyeli
de÷erlendirilerek bölgesel rekabet güçleri artÕrÕlacak ve büyümeye katkÕlarÕ azami seviyeye
çÕkarÕlacaktÕr” ifadeleri yer almaktadÕr.
KOP Bölgesinde özellikle 2002 yÕlÕ sonrasÕnda alÕnan kamu yatÕrÕmlarÕnda önemli artÕúlar
kaydedilmiútir. 2002 yÕlÕnda alÕnan kamu yatÕrÕmÕ 144,7 milyon TL iken bu tutar 2008 yÕlÕnda
649 milyon TL’ye, 2014 yÕlÕnda ise 1,4 milyar TL’ye ulaúmÕútÕr. Bu ba÷lamda tutarlarÕn
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Türkiye kamu yatÕrÕmlarÕ içerisinde aldÕ÷Õ paylar aynÕ yÕllar için sÕrasÕyla %1,99, %4,70 ve
%4,23 olmuútur. Sektörel bazda kamu yatÕrÕmlarÕ incelendi÷inde 2002 yÕlÕnda di÷er kamu
hizmetlerine 51,2 milyon TL, imalat sektörüne 24,9 milyon TL, e÷itim sektörüne 23,4 milyon
TL, sa÷lÕk sektörüne 18,8 milyon TL, tarÕm sektörüne 15,2 milyon TL tahsis edildi÷i
görülmüútür. 2014 yÕlÕna gelindi÷inde ise tarÕm sektörü 395,4 milyon TL tutarÕnda yatÕrÕm
alarak yatÕrÕm büyüklü÷ü bakÕmÕndan ilk sÕrada yer almÕútÕr. TarÕm sektörünün ardÕndan
sÕrasÕyla e÷itim sektörüne 354,6 milyon TL, ulaútÕrma-haberleúme sektörüne 311,6 milyon
TL, di÷er kamu hizmetlerine 251,7 milyon TL ve sa÷lÕk sektörüne 65,5 milyon TL ödenek
aktarÕlmÕútÕr.
Bölgesel geliúme politikalarÕnÕn tutarlÕlÕ÷ÕnÕ ve etkinli÷ini artÕrmaya yönelik olarak 1950’li
yÕllarÕn baúÕndan itibaren ülkemizin farklÕ bölgelerinin kalkÕnmasÕ için hazÕrlanan bölgesel
geliúme planlarÕndan beklenen sonuçlar elde edilememiútir. Ancak, 2008 yÕlÕnda hazÕrlanan
GAP Eylem PlanÕ ile ihtiyaç duyulan finans kaynaklarÕ tahsis edilerek GAP Bölgesi’nde
örnek bir bölgesel kalkÕnma süreci yaúanmÕútÕr. Di÷er taraftan son dönemde kÕrsal kalkÕnmayÕ
sa÷lamaya yönelik yenilikçi programlar (KÖYDES, BELDES, SODES ve SUKAP)
geliútirilerek hayata geçirilmiútir.
2005 yÕlÕnda baúlatÕlan KÖYDES Projesinin temel amacÕ, kÕrsal kesimde süregelen içme
suyu ve yol sorunlarÕnÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕdÕr. Projeye 2005-2014 döneminde (østanbul ve
Kocaeli hariç) Türkiye genelinde 9,15 milyar TL kaynak tahsis edilmiútir. Yeni Büyükúehir
YasasÕ ile birlikte KÖYDES Projesi, büyükúehir belediyesi olmayan 51 ilde uygulanmaktadÕr.
Bu dönemde KOP Bölgesindeki illere toplam 295 milyon TL (%3,22) kaynak tahsis
edilmiútir. 2005-2014 yÕllarÕnÕ kapsayan uygulama döneminde KOP’ta yol projelerinde; 1.670
km stabilize, 4.325 km asfalt olmak üzere toplam 6.050 km uzunlu÷unda yol yatÕrÕmÕ
yapÕlmÕútÕr. Bunun yanÕnda, köy içi yollarda ve köy meydanÕ düzenlemelerinde 1.097.748 m²
parke yatÕrÕmÕ gerçekleútirilmiútir. øçme suyu projelerinde; 47 susuz ve 758 suyu yetersiz
olmak üzere toplam 805 üniteye içme suyu yatÕrÕmÕ götürülmüútür. Küçük ölçekli sulama
yatÕrÕmlarÕ kapsamÕnda 1.155 ha alanda sulama yatÕrÕmÕ, 1 ünitede de 373 kiúinin yararlandÕ÷Õ
atÕk su yatÕrÕmÕ gerçekleútirilmiútir.
2008 yÕlÕnda uygulanmaya baúlanan Sosyal Destek ProgramÕ (SODES), dezavantajlÕ
bölgelerimizin beúeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleúme sürecine destek
olmak amacÕyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve iúsizlik gibi sorunlarÕn ve de÷iúen sosyal
yapÕnÕn ortaya çÕkardÕ÷Õ ihtiyaçlara kÕsa sürede karúÕlÕk vermeyi hedefleyen bir sosyal
kalkÕnma programÕdÕr. Bu kapsamda toplam bütçesi yaklaúÕk 875 Milyon TL olan 7.388 adet
projenin desteklenmesi uygun görülmüútür. KOP Bölgesinin Aksaray ve Ni÷de illerinde 2013
yÕlÕndan itibaren uygulanmaya baúlanan (SODES) ile meslek edindirme, sosyal içerme,
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gibi alanlarda yaklaúÕk 6 milyon TL kaynakla 57 proje
desteklenmiútir.
2011 YÕlÕnda, Yüksek Planlama Kurulu KararÕ ile nüfusu 25.000 ve altÕnda olan
belediyelerin içme suyu, içme suyu arÕtma, ya÷mur suyu, kanalizasyon úebeke ve atÕk su arÕtma
projelerini kapsayan SUKAP ProgramÕna Ülke genelinde 2673 Proje dâhil edilmiú ve
merkezi
bütçeden
yaklaúÕk
2
milyar
TL
yatÕrÕm
ayrÕlmÕútÕr. ProgramÕ
kapsamÕnda 01.09.2014 tarihi itibariyle KOP Bölgesinin 125’i içme suyu 141’i kanalizasyon
olmak üzere toplam 266 projesi yer almakta olup, bu projelerden 112’sine baúlanÕlmÕútÕr.
Türkiye’de bölgesel geliúme politikasÕnÕ belirleyen temel unsurlardan birisi de AB’ye
katÕlÕm sürecidir. Bu kapsamda, AB bölgesel programlarÕ, ulusal programlar ve bu do÷rultuda
Düzey 2 bölgelerinin belirlenmesi, “Bölgesel Politika ve YapÕsal AraçlarÕn Koordinasyonu”
baúlÕklÕ 22. FasÕl önemli belirleyiciler olmuútur.
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2004-2006 döneminde öncelikli olarak tespit edilen 12 Düzey 2 Bölgesine yönelik olarak
AB bölgesel kalkÕnma ve sÕnÕr ötesi iúbirli÷i programlarÕ uygulanmÕútÕr. 235 milyon Avrosu
AB katkÕsÕ, 43 milyon Avrosu ülkemiz katkÕsÕ olmak üzere toplamda 278 milyon Avroluk bir
kaynak, yüzde 90’larÕ aúan kullanÕm oranlarÕ ile düúük gelirli bölgelerimizin ekonomik ve
sosyal kalkÕnmasÕna katkÕ sa÷lamÕútÕr. Toplam 43 ilde yürütülen bu programlar, bölgesel
geliúme alanÕnda AB’nin politika ve uygulama süreçlerine dair tecrübesinin ülkemize
aktarÕlmasÕ açÕsÕndan çok önemli bir rol oynamÕútÕr. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2
Bölgesini de içeren A÷rÕ-Konya-Kayseri-Malatya (AKKM) Bölgesel KalkÕnma ProgramÕ
kapsamÕnda 90,67 milyon Avro kaynak KOBø’lerin geliúmesi, sosyal kalkÕnma ve yerel
yönetimlerin altyapÕ projelerine kullandÕrÕlmÕútÕr.
Avrupa Birli÷i MüktesebatÕna Uyum ProgramÕ kapsamÕnda “Bölgesel Politika ve YapÕsal
AraçlarÕn Koordinasyonu” baúlÕklÕ 22. faslÕn KasÕm 2013’te müzakereye açÕlmasÕ ile birlikte
ülkemizin AB Bölgesel PolitikasÕna uyumu ve bunun en önemli aracÕ olan Uyum PolitikasÕ
fonlarÕnÕn kullanÕmÕna yönelik hazÕrlÕk çalÕúmalarÕ hÕz kazanmÕútÕr.
Küreselleúme süreci ve günümüzde yaúanan sosyo-ekonomik geliúmeler, bölgesel
kalkÕnma politikalarÕnÕ yeniden úekillendirmektedir. Yeni bölgesel kalkÕnma anlayÕúÕnÕn
temelinde bölgelerin görece geri kalmÕúlÕklarÕnÕn giderilmesi hedefinin yanÕnda ülke
kalkÕnmasÕna ve rekabet gücüne katkÕ verebilmelerini temin etmek üzere bölgelerin sahip
olduklarÕ potansiyel ve iç dinamiklerden en üst seviyede faydalanabilmek için bölgeler
düzeyinde farklÕ nitelikte politikalar geliútirilmesi de yer almaktadÕr. AnÕlan bölgesel
politikalarÕn merkezi birimler ile koordineli olarak oluúturulmasÕ ve yerel düzeyde
uygulanabilmesi için yeni ve bölgelere özgü kurumsal yapÕlarÕn oluúturulmasÕ gereklili÷i
do÷muútur.
Yerel potansiyelin harekete geçirilerek, kaynaklarÕn yerinde ve etkin kullanÕlmasÕnÕ
sa÷lamak amacÕyla 2006 yÕlÕndan itibaren Düzey 2 bölgelerinde kalkÕnma ajanslarÕ kurulmaya
baúlanmÕútÕr. Dokuzuncu KalkÕnma PlanÕ (2007-2013) döneminde 26 Düzey 2 bölgesinin
tamamÕnda kalkÕnma ajanslarÕ faaliyete geçirilmiútir. KOP Bölgesi, Düzey 2 bazÕnda yer alan
TR52 bölgesi illerinin tamamÕ ile beú ilden oluúan TR71 bölgesi illerinin ikisini
kapsamaktadÕr. Bu Düzey 2 bölgelerinde Mevlana KalkÕnma AjansÕ (TR52; Konya, Karaman)
ve Ahiler KalkÕnma AjansÕ (TR71; Aksaray, Ni÷de) faaliyet göstermektedir. Bölgesel
düzeyde sosyo-ekonomik geliúme e÷ilimlerini ve yerleúmelerin geliúme potansiyelini
belirleyen bölge planlarÕ kalkÕnma ajanslarÕ koordinasyonunda hazÕrlanmaktadÕr. 3194 sayÕlÕ
ømar Kanunu kapsamÕnda kalkÕnma ajanslarÕ KalkÕnma BakanlÕ÷Õ’nca yetkilendirilerek 20142023 bölge planlarÕ hazÕrlamÕútÕr.
1989 yÕlÕnda kurulmuú olan Güneydo÷u Anadolu Projesi Bölge KalkÕnma ødaresi’ne
(GAP BKø) ilave olarak Do÷u Anadolu Projesi (DAP), Do÷u Karadeniz Projesi (DOKAP) ve
Konya OvasÕ Projesi’nin (KOP) uygulamalarÕnÕ yerinde koordine etmek ve bu kalkÕnma
projelerinin uygulandÕ÷Õ illerdeki yatÕrÕmlarÕn gerektirdi÷i araútÕrma, planlama, programlama,
projelendirme, izleme, de÷erlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi
suretiyle bu projelerin kapsadÕ÷Õ bölgelerin kalkÕnmasÕnÕ hÕzlandÕrmak amacÕyla 2011 yÕlÕnda
642 sayÕlÕ Kanun Hükmünde Kararname ile Do÷u Anadolu Projesi Bölge KalkÕnma ødaresi
(DAP BKø), Do÷u Karadeniz Projesi Bölge KalkÕnma ødaresi (DOKAP BKø) ve Aksaray,
Karaman, Konya ve Ni÷de illerini kapsayan Konya OvasÕ Projesi Bölge KalkÕnma ødaresi
(KOP BKø) kurulmuútur. ødareler, bölgelerin kalkÕnmasÕ yönünde kamu yatÕrÕmlarÕnÕn
koordinasyonunu sa÷lamak, a÷ÕrlÕ÷Õ kamu yatÕrÕm, proje ve faaliyetlerinde olmak üzere
kalkÕnma ajanslarÕyla iúbirli÷i içinde eylem planlarÕnÕ hazÕrlamakla görevlendirilmiútir.
Bölgesel kalkÕnmanÕn yerel aya÷ÕnÕ oluúturan kalkÕnma ajanslarÕ ile bölgesel kalkÕnmanÕn
merkezi yönetim aya÷ÕnÕ oluúturan KOP BKø arasÕnda dinamik ve etkin bir süreç
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tasarlanmÕútÕr. KOP BKø tarafÕndan KOP Eylem PlanÕ kapsamÕnda düzenlenen çalÕútaylara ve
hazÕrlÕk çalÕúmalarÕna AHøKA ve MEVKA etkin bir katÕlÕm sa÷lamÕú olup, ajanslarÕn bölge
planlarÕnÕn hazÕrlÕk sürecinde de KOP BKø aktif bir rol almÕútÕr.
AynÕ dönemde bölgesel geliúme politikalarÕnÕn bütünlü÷ünü ve koordinasyonunu
sa÷lamak, merkezi politikalar ile bölgesel geliúme politikalarÕ arasÕnda planlama, uygulama
ve izleme bakÕmÕndan ba÷daúÕklÕ÷Õ ve koordinasyonu sa÷lamak üzere Bölgesel Geliúme
Yüksek Kurulu ve Bölgesel Geliúme Komitesi oluúturulmuútur.
BaúlangÕç aúamasÕnda a÷ÕrlÕklÕ olarak sulama projelerinden oluúan Konya OvasÕ Projesi
yüzyÕlÕ aúan bir geçmiúe sahiptir. Ülkemizin ilk resmi sulama projesi olma özelli÷ini de
taúÕyan Konya OvasÕ’na su getirme çalÕúmalarÕ, OsmanlÕ ømparatorlu÷u döneminde, 1800’lü
yÕllarÕn sonunda baúlamÕú ve bölgenin en büyük tatlÕ su kayna÷Õ olan Beyúehir Gölü’nden
Çumra OvasÕ’na su aktarÕlmÕútÕr. Cumhuriyet Hükümetleri döneminde bölgede geliútirilen
yeni büyük sulama projeleri Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü (DSø) tarafÕndan 1985 yÕlÕndan
itibaren, gayri resmi olarak Konya OvalarÕ Projesi (KOP) olarak ifade edilmeye baúlamÕútÕr.
Konya KapalÕ HavzasÕ’nda bulunan Ni÷de ve Aksaray illerindeki sulama projeleri de 2011
yÕlÕndan sonra KOP kapsamÕna dâhil edilmiútir.
Konya KapalÕ HavzasÕ’nda su ve tarÕm alt yapÕsÕnÕn yetersizli÷i nedeniyle tasarruflu su
kullanÕmÕ amacÕyla önce Devlet Planlama TeúkilatÕ (DPT) MüsteúarlÕ÷Õ, 2011 yÕlÕndan
itibaren ise KalkÕnma BakanlÕ÷Õ tarafÕndan bir dizi çalÕúma yapÕlmÕútÕr. Bu çalÕúmalar
neticesinde bölgenin tarÕmda daha rekabetçi üretim yapmasÕnÕ temin için tarÕmsal su
yönetimi ve sulama altyapÕsÕnÕn geliútirilmesi, arazi toplulaútÕrma ve tarla içi geliútirme
hizmetlerinin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, çevresel sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ, tarÕmsal üretimde
verimlili÷in ve çeúitlili÷in arttÕrÕlmasÕ ve kÕrsal alanda sosyal hayatÕn geliútirilmesi gibi
tedbirleri içeren Taslak KOP TarÕm Eylem PlanÕ hazÕrlanmÕútÕr. Akabinde yatÕrÕm
programlarÕna giren DSø ve di÷er kurumlara ait bazÕ projelere “KOP” rumuzu ile ödenek
tahsisine baúlanÕlmÕú ve böylece “KOP” ifadesi ilk defa resmi olarak çalÕúmalarda yer almÕútÕr.
KOP Bölge KalkÕnma ødaresi'nin kurulmasÕyla KOP, sadece sulama projeleri ve tarÕm
sektörüyle sÕnÕrlÕ kalmayan resmi bir bölgesel kalkÕnma programÕna dönüútürülmüútür.
KOP Bölge KalkÕnma ødaresi, 2012 yÕlÕndan itibaren, bir yandan bölgede yapÕlan tüm
kamu yatÕrÕmlarÕnÕn topyekûn bir yaklaúÕmla planlanmasÕ, izlenmesi ve koordinasyonunu
gerçekleútirirken, di÷er yandan da KOP Eylem PlanÕ hazÕrlÕklarÕna baúlamÕútÕr.
Eylem planlarÕnÕn, toplumun tüm kesimlerine yönelik hedef birli÷i içermesi, orta ve uzun
vadeli bakÕú açÕsÕyla ve bütüncül bir perspektifle hazÕrlanmasÕ önem arz etmektedir. KOP
Eylem PlanÕ da bu do÷rultuda bölgenin daha yüksek refah seviyesine ulaúmasÕnda, kÕsa vadeli
yaklaúÕmlarÕn ötesine geçerek orta ve uzun vadeli temel amaç ve öncelikleri ortaya koyan bir
anlayÕúla tasarlanmÕútÕr.
Eylem planÕ hazÕrlÕk sürecinde yerel ve merkezi kuruluúlarÕn azami katÕlÕmÕ gözetilmiútir.
Bu çerçevede 16 BakanlÕk, KOP illeri valilikleri ve kalkÕnma ajanslarÕna proje önerilerinin
talep edildi÷i yazÕlar yazÕlmÕútÕr. Bu yazÕlar çerçevesinde, valilikler bünyesinde tüm ilgili
aktörlerin katÕlÕmÕyla “KOP Eylem PlanÕ øl ÇalÕúma GruplarÕ” oluúturulmuútur. Bu çalÕúma
gruplarÕ ve BakanlÕklardan gelen proje önerileri eksenler bazÕnda de÷erlendirilip,
önceliklendirilerek yerel ve merkezi kurumlarÕn görüúüne sunulmuútur. Gelen görüúler
do÷rultusunda “Taslak KOP Eylem PlanÕ” oluúturulmuútur. Eylem planlarÕnÕn temelini
oluúturan ana unsurlardan birisi de bölge planlarÕdÕr. KalkÕnma ajanslarÕnÕn koordinasyonunda
hazÕrlanan bölge planlarÕ eylem planlarÕnÕn sorun, durum tespitinde ve amaçlarÕn/stratejilerin
belirlenmesinde oldu÷u gibi geliútirilen eylemlerde de temel teúkil etmiútir.
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Onuncu KalkÕnma PlanÕ ile birlikte ulusal boyuttaki kritik müdahale alanlarÕnÕ ve bu
alanlara yönelik stratejileri ortaya koyan Öncelikli Dönüúüm ProgramlarÕ (ÖDÖP), Eylem
PlanÕ çalÕúmalarÕnda göz önüne alÕnmÕú, bölgesel eylemlerin ulusal politikalar ile uyumlu
olmasÕna azami ölçüde dikkat edilmiútir.
Bölgesel Geliúme Yüksek Kurulu’nca onaylanan “KOP Eylem PlanÕ”, KOP Bölgesi’ni bir
bütün olarak ele alan ilk resmi kalkÕnma planÕ olup, bölgenin potansiyelini bölge insanÕ ve
ülkemiz için en üst düzeyde de÷erlendirmeyi hedeflemektedir.
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2. G(N(/ d(5d(V(
Aksaray, Karaman, Konya ve Ni÷de illerini içine alan KOP Bölgesi, tarih öncesi ça÷lardan
günümüze kadar uzanan her dönemde, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda önemli bir merkez
olmuú ve çok sayÕda uygarlÕ÷a ev sahipli÷i yapmÕútÕr. ønsanlÕ÷Õn kültürel geliúim sürecinde
üretim, beslenme, teknoloji, inanç ve sosyal yaúam unsurlarÕnÕn yeniden biçimlenme
faaliyetleri, baúta Çatalhöyük olmak üzere, bölgedeki kültürel alanlarda hayat bulmuútur. Bu
önemli geliúmelerle bölge, Anadolu Selçuklular’ÕnÕn Baúkentini içermesiyle ve Mevlana
Celaleddin-i Rumi, Muhyiddin øbn Arabî, Sadreddin-i Konevi, Karamano÷lu Mehmet Bey,
Somuncu Baba ve Nasreddin Hoca gibi hâlâ evrensel niteliklerini koruyan úahsiyetleriyle
bilimsel ve kültürel bir merkez olmuútur.
Geniú tarÕm arazisi varlÕ÷Õ nedeniyle bir tarÕm merkezi olmaya yönelen bölge sÕk sÕk
yaúanan kuraklÕk vakalarÕna ra÷men, bitkisel ve hayvansal üretimde suyu göreli olarak çok
tüketen bir üretim ve tarÕma dayalÕ sanayileúme yapÕlanmasÕna girerek tarÕm odaklÕ geliúimine
devam etmiútir. Türkiye'nin en kurak iklim úartlarÕ yanÕnda su kaynaklarÕ da yetersiz olan
bölgede, son dönemlerde sÕklaúan don zararÕ ve fÕrtÕnalar da tarÕma dayalÕ bölge ekonomisine
önemli zarar verebilmektedir. Bölgenin pazar ve ürün çeúitlili÷inin azlÕ÷Õ, katma de÷eri düúük
ürünler üretilmesi ve yetersiz ulaúÕm altyapÕsÕ nedeniyle limanlara hÕzlÕ ve ucuz eriúim
sa÷lanamamasÕ bölgenin ihracatÕnÕ da olumsuz yönde etkilemektedir. Göçler nedeniyle
bölgedeki üretim kapasitesini artÕrmak için ihtiyaç duyulan nitelikli iúgücü eksikli÷i, yetiúmiú
iúgücünün de uygun sektör ve úartlarda de÷erlendirilememesi, yetersiz enerji üretim
kapasitesi, sanayide orta-yüksek teknolojiye geçiúin sa÷lanamamasÕ bölgenin geliúmesini
sekteye u÷ratmaktadÕr.
KOP Bölgesi'nin sosyo-ekonomik yapÕsÕ ve sahip oldu÷u de÷erler bu bölümde ortaya
konulmaktadÕr. Bölgenin tahÕllar baúta olmak üzere bitkisel ve hayvansal üretimde Türkiye
için stratejik bir öneme sahip oldu÷undan yola çÕkarak tarÕmda toprak ve su kaynaklarÕnÕn
etkin ve sürdürülebilir kullanÕmÕnÕ temin edecek bir de÷iúime girilmesi öncelikli
görülmektedir. Öte yandan bölgenin salt tarÕm odaklÕ kalkÕnmasÕnÕn da sürdürülebilir
olamayaca÷Õ, bölgenin tarihi ve sosyal birikimi, inanç ve kültür turizmi potansiyeli, sanayi
altyapÕsÕ, yenilenebilir enerji üretim potansiyeli ve merkezi konumu gibi güçlü yönleri ve
fÕrsatlarÕnÕ etkili de÷erlendirmesini temin etmek üzere bir bölgesel plan dâhilinde bütünleúik
kalkÕnma sürecine girilmesinin önemli bir ihtiyaç oldu÷u açÕktÕr.
2.1. Yüzölçümü, Arazi VarlÕ÷Õ ve øklim
KOP Bölgesi 65.014 km2 yüzölçümü ile ülkemizin alan olarak %8,3'üne, 3,02 milyon ha
tarÕm alanÕ ile ülkemiz tarÕm alanlarÕnÕn yaklaúÕk %12’sine sahiptir. Bölgenin %59,4’ü düzlük
(%7 e÷ime kadar olan alanlar), %36,4’ü da÷lÕk ve %4,2’si göl, baraj vb. sulak alanlardÕr
(ùekil 1, Tablo 1). Bu sulak alanlarÕn yarÕya yakÕnÕnÕ (%48) Türkiye tuz üretiminin yaklaúÕk
%60'ÕnÕ karúÕlayan Tuz Gölü oluúturmaktadÕr.
Bölge illerinden Konya 40.814 km2 yüzölçümü ile Türkiye’nin en büyük ilidir. 6360 SayÕlÕ
“On Dört ølde Büyükúehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ølçe KurulmasÕ øle BazÕ Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde De÷iúiklik YapÕlmasÕna Dair Kanun” gere÷ince Konya
Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕna giren beldeler ve 584 köy mahalleye dönüútürülmüú,
Konya’da yerel yönetim statüsündeki 31 ilçe büyükúehir sÕnÕrlarÕna dâhil edilmiútir. Aksaray
ilinde 7 ilçe, 175 köy, Karaman ilinde 6 ilçe, 158 köy ve Ni÷de ilinde 6 ilçe, 130 köy olmak
üzere bölgede toplam 50 ilçe ve 463 köy bulunmaktadÕr.
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ùekil 1 .2P Bölgesi 'a÷lÕk, 'üzlük, Sulak Alanlar ve Yerleúim Yerleri

KOP Bölgesi son yÕllarda iklim de÷iúikli÷i kaynaklÕ olarak de÷iúmeye baúlayan karasal
iklim úartlarÕna sahiptir. YÕllÕk ortalama 330 mm toplam ya÷Õú ile Türkiye'de en düúük ya÷ÕúÕn
görüldü÷ü bölgelerden birisidir. Kar örtülü gün sayÕsÕ gittikçe azalmaktadÕr.
Uzun yÕllar alansal da÷ÕlÕm haritasÕna göre KOP Bölgesi kuraklÕk açÕsÕndan
olarak göze çarpmakta, ayrÕca don ve úiddetli fÕrtÕnalÕ-rüzgârlÕ gün sayÕsÕ artmaktadÕr (ùekil 2).
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ùekil 2 KuraklÕk Afeti Uzun YÕllar Alansal Da÷ÕlÕmÕ (1940-2010)
Kaynak: Türkiye¶de øklim 'e÷iúikli÷i 5isk <|netimi øklim 'e÷iúikli÷i ,,. Ulusal %ildirimi, devre ve ùehircilik %ak., 2013

2.2. Nüfus ve Demografik YapÕ
2013 yÕlÕ Adrese DayalÕ Nüfus KayÕt Sistemi (ADNKS) sonuçlarÕna göre bölgede
3.043.628 kiúi yaúamaktadÕr (Tablo 1).
Tablo 1 KOP Bölgesi ve Türkiye Nüfus, Yüzölçümü Bilgileri (2013)

øLLER

NÜFUS
(kiúi)

GÖL DÂHøL
YÜZÖLÇÜMLERø
(km2)

GÖL HARøÇ
YÜZÖLÇÜMLERø
(km2)

TÜRKøYE'DE
ALAN
SIRALAMASI

NÜFUS
YOöUNLUöU
(kiúi/km2)

Aksaray

382.806

7.966

7.570

40

51

Karaman

237.939

8.869

8.845

33

27

Konya

2.079.225

40.814

38.873

1

53

Ni÷de

343.658

7.365

7.352

45

47

KOP
Bölgesi

3.043.628

65.014

62.640

-

49

Türkiye

76.667.864

783.562

769.604

-

100

3,9

8,3

8,1

-

-

KOP/TR (%)

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, [Eriú. Tar.:22/05/2014], TÜøK
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Karaman, kilometrekareye 27 kiúi ile ülkemizin en düúük nüfus yo÷unlu÷una sahip 10
ilinden birisidir. Bölgenin nüfus yo÷unlu÷u kilometrekareye 49 kiúi ile Türkiye ortalamasÕnÕn
(100) yarÕsÕndan daha azdÕr. Bu durum bölgenin mekânsal olarak geliúime açÕk oldu÷unu
göstermektedir (Tablo 1).
Konya ili tek baúÕna bölge nüfusunun %68,4’ünü ve alanÕnÕn %62,8'ini oluúturmaktadÕr.
Aksaray, Karaman ve Ni÷de illerinin bölge nüfusu içindeki paylarÕ sÕrasÕyla %12,7, %7,8 ve
%11,1 iken, alan içindeki paylarÕ ise sÕrasÕyla %12,2, %13,7 ve %11,3 'dür.
KOP Bölgesi nüfusu yÕllar itibariyle artmasÕna ra÷men, bölge nüfusunun Türkiye nüfusuna
oranÕ azalÕú göstermektedir (Tablo 2).
Tablo 2 KOP Bölgesi ve Türkiye'nin YÕllara Göre Nüfusu (Kiúi, 2000-2013)
øLLER

2000

2007

2009

2011

2013

Aksaray

396.084

366.109

376.907

378.823

382.806

Karaman

243.210

226.049

231.872

234.005

237.939

Konya

2.192.166

1.959.082

1.992.675

2.038.555

2.079.225

Ni÷de

348.081

331.677

339.921

337.553

343.658

3.179.541

2.882.917

2.941.375

2.988.936

3.043.628

67.803.927

70.586.256

72.561.312

74.724.269

76.667.864

4,7

4,1

4,1

4,0

3,9

KOP Bölgesi
Türkiye
KOP/TR (%)

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr [Eriú. Tar.:22/05/2014], TÜøK

2008-2013 yÕllarÕ arasÕnda KOP Bölgesi’nin yÕllÕk nüfus artÕú hÕzÕ, Türkiye’nin yÕllÕk nüfus
artÕú hÕzÕ de÷erlerinden daha düúük oranlarda gerçekleúmiútir (Tablo 3).

Tablo 3 KOP Bölgesi ve Türkiye YÕllar øtibariyle Nüfus ArtÕú HÕzÕ Bilgileri (Binde)
øLLER

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Aksaray

16,9

1,6

3,5

2,9

7,6

Karaman

7,5

3,3

5,9

6,1

10,6

Konya

11,5

10,6

12,2

6,7

13,0

Ni÷de

4,4

-5,9

-1,1

8,0

9,9

KOP Bölgesi *

11,1

6,9

9,1

6,3

11,8

Türkiye

14,5

15,9

13,5

12,0

13,7

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr [Eriú. Tar.:22/05/2014] , TÜøK, * KO3 %Kø.

2009-2013 yÕllarÕ arasÕnda bölge illerinde kaba do÷um hÕzÕnÕn genel olarak Türkiye
ortalamasÕnÕn üzerinde seyretti÷i görülmektedir (Tablo 4).
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Tablo 4 KOP Bölgesi ve Türkiye YÕllar øtibariyle Kaba Do÷um HÕzÕ Bilgileri (Binde)
øLLER

2009

2010

2011

2012

2013

Aksaray

20,0

19,5

19,0

18,3

17,8

Karaman

17,3

15,6

15,5

15,6

16,0

Konya

17,8

17,4

17,3

17,5

17,2

Ni÷de

19,6

18,4

17,7

17,9

17,3

Türkiye

17,6

17,2

16,8

17,1

16,9

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr [Eriú. Tar.:22/05/2014], TÜøK

Bölge illerinde kaba do÷um hÕzÕnÕn yüksek olmasÕna (Tablo 4) ra÷men yÕllar itibariyle net
göç hÕzlarÕnÕn negatif yönde yüksek seyretmesi (Tablo 5) bölgenin nüfus artÕú hÕzÕnÕn Türkiye
ortalamasÕnÕn altÕnda gerçekleúmesine neden olmuútur (ùekil 3, Tablo 2). Göç e÷iliminin
nitelikli iúgücünü oluúturan, e÷itim seviyesi yüksek kesimlerde daha fazla olmasÕ Bölge
kalkÕnmasÕ için önemli bir tehdit oluúturmaktadÕr.
Tablo 5 KOP Bölgesi YÕllar øtibariyle Net Göç HÕzÕ Bilgileri (Binde)
øLLER
Aksaray
Karaman
Konya
Ni÷de

2009
-6,3
-2,5
-2,5
-9,3

2010
-8,1
-6,2
-4,4
-14,9

2011
-6,2
-7,5
-1,2
-15,4

2012
-4,5
0,5
1,8
-3,4

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr [Eriú. Tar.:22/05/2014], TÜøK

ùekil 3 KOP Bölgesi Nüfusunun Türkiye Nüfusu øçerisindeki PayÕnÕn YÕllara Göre
De÷iúimi (2000-2013)
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr, TÜøK
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KOP Bölgesi nüfus dinamikleri, ileriki yÕllarda bölgenin nüfus artÕú hÕzÕnÕn düúece÷ini,
orta ve üstü yaú grubunun genç nüfusa oranla daha fazla olaca÷ÕnÕ, kaba do÷um hÕzÕnÕn düúüp,
kaba ölüm hÕzÕnÕn azalaca÷ÕnÕ ve ortalama yaúam süresinin artan yaúam kalitesi ile artaca÷ÕnÕ
göstermektedir.
TÜøK tarafÕndan gerçekleútirilen Türkiye 2014-2023 nüfus projeksiyonu çalÕúmasÕna göre
ülkemizin 2023 yÕlÕnda nüfusunun 84.247.088 kiúi olmasÕ beklenmektedir. øllere göre verilen
nüfus projeksiyon tablosunda 2023 yÕlÕ nüfus beklentisi Aksaray için 379.050 kiúi, Ni÷de için
333.416 kiúi olup, gerekli tedbirler alÕnmazsa, uzun vadede bu illerin nüfusundaki azalma
e÷iliminin devam edece÷i öngörülmektedir (Tablo 6).
Tablo 6 KOP Bölgesi ve Türkiye 2014-2023 Nüfus Projeksiyonu
øLLER

2014

2017

2020

2023

Aksaray

381.031

381.629

380.964

379.050

Karaman

237.108

239.298

241.043

242.350

2.079.367

2.116.077

2.148.046

2.175.214

Konya
Ni÷de
Türkiye

340.103

338.927

336.687

333.416

77. 323.892

79.766.012

82.076.788

84.247.088

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr [Eriú. Tar.:22/05/2014], TÜøK

2.3. Gayri Safi Katma De÷er ve øllerin Sosyo-Ekonomik Geliúmiúli÷i
KOP Bölgesi, Konya ve Karaman’Õ içine alan TR52 Bölgesi’nin tamamÕnÕ ve TR71
Bölgesi’nde yer alan beú ilden ikisi olan Aksaray ve Ni÷de illerini kapsamaktadÕr. 2007-2011
yÕllarÕ arasÕnda Gayri Safi Katma De÷er (GSKD) verileri incelendi÷inde TR52 ve TR71
Bölgelerinin Türkiye içerisinde aldÕ÷Õ payÕn genel olarak de÷iúiklik göstermedi÷i
görülmektedir (Tablo 7).
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ tarafÕndan yayÕmlanan øllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik
Geliúmiúlik SÕralamasÕ AraútÕrmasÕ’na (SEGE-2011) göre Konya 20., Karaman 32., Aksaray
55. ve Ni÷de 56. sÕrada yer almaktadÕr. Bölge heterojen durumda olup, bölge içi geliúmiúlik
farklarÕnÕn oldu÷u görülmektedir. 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayÕlÕ “YatÕrÕmlarda Devlet
YardÕmlarÕ HakkÕnda Karar” ile yürürlü÷e giren yeni teúvik sistemine göre Konya ili 2. bölge,
Karaman ili 3. bölge, Ni÷de ve Aksaray illeri ise 5. bölge teúviklerinden yararlanmaktadÕr.
Tablo 7 TR52, TR71 Bölgelerinin ve Türkiye’nin YÕllar øtibariyle GSKD Bilgileri (Milyon TL)
DÜZEY
2

2007
GSKD

2008
(%)

GSKD

2009
(%)

GSKD

2010
(%)

GSKD

2011
(%)

GSKD

(%)

TR52

17.708

2,3

20.270

2,4

20.929

2,4

22.735

2,3

26.967

2,3

TR71

11.416

1,5

12.940

1,5

13.281

1,5

15.038

1,5

17.776

1,5

754.385

100

854.585

100

864.450

100

980.547

100

1.150.453

100

TR

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr [Eriú. Tar.:22/05/2014], TÜøK
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2.4. Bölgedeki Kamu YatÕrÕmlarÕnÕn Mevcut Durumu
KOP Bölgesi’ne 2009-2013 yÕllarÕ arasÕnda cari fiyatlarla toplam 4.378.286.000 TL kamu
yatÕrÕmÕ tahsis edilmiútir. En çok kamu yatÕrÕmÕ 1.197.005.000 TL ile tarÕm sektöründe, en az
yatÕrÕm ise 13.306.000 TL ile turizm sektöründe gerçekleúmiútir (Tablo 8).
Tablo 8 KOP Bölgesi Kamu YatÕrÕmlarÕnÕn Sektörel Da÷ÕlÕmÕ (2009-2013)*
SEKTÖRLER

2009

2010

2011

2012

2013

TOPLAM

TarÕm

131.510

189.780

260.837

256.786

358.092

1.197.005

UlaútÕrma

113.599

120.246

144.004

147.585

291.741

817.175

E÷itim

88.924

116.027

163.328

193.605

235.250

797.134

Enerji

219.927

263.802

71.661

64.331

39.001

658.722

DKH

75.185

70.711

82.779

158.401

191.578

578.654

Sa÷lÕk

16.500

55.550

46.600

24.550

58.600

201.800

Madencilik

13.692

14.103

21.796

24.114

10.428

84.133

ømalat

-

6.688

3.813

-

6.181

16.682

Konut

1.282

1.388

2.155

2.596

6.254

13.675

Turizm

2.336

2.250

813

2.157

5.750

13.306

662.955

840.545

797.786

874.125

1.202.875

4.378.286

Toplam

Kaynak: 2013 <ÕlÕ Kamu <atÕrÕmlarÕnÕn øllere G|re 'a÷ÕlÕmÕ, Sf 1-5, KalkÕnma %akanlÕ÷Õ
* Veriler cari fiyatlarla %in TL bazÕnda toplanmÕú olup muhtelif projeler toplama dâhil edilmemiútir.

KOP Bölgesi’ne yapÕlan kamu yatÕrÕmlarÕnÕn son 5 yÕllÕk sektörel da÷ÕlÕmÕ incelendi÷inde
tarÕm sektörünün almÕú oldu÷u %27,3’lük pay ile a÷ÕrlÕklÕ konumunu sürdürdü÷ü
görülmektedir. Bu sektörü %18,7 ile ulaútÕrma, % 18,2 ile e÷itim ve %15 ile enerji sektörleri
izlemektedir. ømalat (%0,4), konut (%0,3) ve turizm (%0,3) sektörleri ise bölgede en az kamu
yatÕrÕmÕ yapÕlan sektörler olmuútur (ùekil 4).

ùekil 4 KOP Bölgesi 2009-2013 YÕllarÕ Kamu YatÕrÕmlarÕnÕn Sektörlere Göre Da÷ÕlÕmÕ (%)
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TarÕm yatÕrÕmlarÕnÕn büyük bir kÕsmÕ, 2016'dan itibaren tam kapasiteye ulaúarak bölgeye
dÕú havzadan 414 milyon m3 civarÕnda su temin edecek Mavi Tünel adÕyla bilinen proje
paketiyle ilgilidir. Enerji yatÕrÕmlarÕ daha çok iletim ve da÷ÕtÕm yatÕrÕmlarÕ olup üretime
yönelik de÷ildir. UlaútÕrma yatÕrÕmlarÕ ise a÷ÕrlÕklÕ olarak bölünmüú yollar ve Ankara-Konya
Yüksek HÕzlÕ Tren (YHT) projesi için gerçekleútirilen yatÕrÕmlardan oluúmaktadÕr.

Tablo 9 KOP Bölgesi Kamu YatÕrÕmlarÕnÕn Toplam Kamu YatÕrÕmlarÕna OranÕ (2009-2013)
BÖLGE/ÜLKE
KOP Bölgesi *
Türkiye *
KOP/TR (%)

2009

2010

2011

2012

2013

662.955

840.545

797.786

874.125

1.202.875

15.452.499

18.517.995

19.509.693

22.844.247

27.105.019

4,3

4,5

4,1

3,8

4,4

Kaynak: 2013 <ÕlÕ Kamu <atÕrÕmlarÕnÕn øllere G|re 'a÷ÕlÕmÕ, Sf 1-5, KalkÕnma %akanlÕ÷Õ
*%in TL-Muhtelif Projeler b|lge toplamÕndan ve genel toplamdan hariç tutulmuútur.

KOP Bölgesi’nin kamu yatÕrÕmlarÕ içerisinden aldÕ÷Õ pay 2009 yÕlÕnda %4,3, 2010 yÕlÕnda
%4,5, 2011 yÕlÕnda %4,1, 2012 yÕlÕnda %3,8 ve 2013 yÕlÕnda ise %4,4 olarak gerçekleúmiútir.
2009-2013 dönemi incelendi÷inde, bölgenin kamu yatÕrÕmlarÕ içerisinde almÕú oldu÷u payÕn
aynÕ seviyelerde seyretti÷i görülmektedir (Tablo 9, ùekil 5).

ùekil 5 KOP Bölgesi’nin Kamu YatÕrÕmlarÕndan AldÕ÷Õ PayÕn YÕllara Göre De÷iúimi (%)
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2.5. Toprak ve Su KaynaklarÕ
Bölge, co÷rafi yapÕsÕ itibariyle güney ve batÕdan hilal úeklinde da÷larla çevrili kapalÕ bir
havza konumundadÕr (ùekil 1, ùekil 6).

ùekil 6 KOP Bölgesi ve Konya KapalÕ HavzasÕ 3 Boyutlu Görüntüsü
Kaynak: Aksaray Üniversitesi, 'oç. 'r. Semih Ekercin, 2013

Bölge, Türkiye yüzölçümünün %8,3'ünü, sahip oldu÷u tarÕma elveriúli 2,9 milyon ha
arazisi ile de Türkiye tarÕm alanlarÕnÕn %12,2’sini bünyesinde barÕndÕrmaktadÕr. Bu alanÕn
sadece 924 bin ha’lÕk kÕsmÕnda ve yeraltÕ suyu a÷ÕrlÕklÕ olmak üzere sulu tarÕm (%30,8),
kalanÕnda ise kuru tarÕm yapÕlmaktadÕr. TarÕm alanlarÕnÕn %28’ine karúÕlÕk gelen 845 bin ha
alanda ya÷Õú yetersizli÷i nedeniyle zorunlu olarak nadas uygulanmaktadÕr. Bölgede ayrÕca
yaklaúÕk 1,6 milyon ha düúük verimli ve bozulma sürecine girmiú çayÕr-mera alanlarÕ
bulunmaktadÕr.
Türkiye’deki ekili alanlarÕn %10,5’i, nadas alanlarÕnÕn %20,4’ü, tahÕllar ve di÷er bitkisel
ürünler bazÕnda ekilen alanlarÕn %12,2'si, sebze alanlarÕnÕn %5,7'si, süs bitkileri alanlarÕnÕn
%3,4’ü, meyve, içecek ve baharat bitkileri alanlarÕnÕn ise %3,3'ü bölgede bulunmaktadÕr. Bu
anlamda Türkiye tarÕmsal üretiminde bölgenin önemli bir konumu bulunmaktadÕr.
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Bölge, co÷rafi konumu itibariyle ülkemizin en az ya÷Õú alan bölgesidir. Türkiye’nin uzun
yÕllar yÕllÕk ya÷Õú ortalamasÕ 643 mm olmasÕna karúÕn bölgedeki ortalama 330 mm
civarÕndadÕr. Bölgenin sahip oldu÷u yÕllÕk toplam su potansiyeli 21,4 milyar m3 olup bu
rakam Türkiye yÕllÕk su potansiyelinin %4'üne tekabül etmektedir (ùekil 7).

ùekil 7 KOP Bölgesi Su ve TarÕm AlanlarÕnÕn Türkiye Geneli ile KÕyaslamasÕ
Kaynak: TarÕm Alan %ilgisi; TÜøK, 2013
Su Potansiyeli ve Sulanan Alan %ilgisi; 'Sø Takdim 5aporu, 2014

Mevcut bitki deseni ve yÕllÕk ortalama 5.000 m3/ha su hesabÕyla bölge tarÕm arazilerinin
tümünün sulanabilmesi için yÕllÕk yaklaúÕk 15 milyar m3 sulama suyuna ihtiyaç bulunmasÕna
karúÕn bölgenin yÕllÕk toplam kullanÕlabilir su miktarÕ 4,365 milyar m3 olup, bu kayna÷Õn
1,930 milyar m3’ü (%44,2) yerüstü ve 2,435 milyar m3’ü (%55,8) yeraltÕ suyundan
oluúmaktadÕr (Tablo 10).
Tablo 10 Bölgenin Kullanabilir Su KaynaklarÕ Potansiyeli (milyar m3/yÕl)
SU
KAYNAöI
Yerüstü suyu

KONYA

KARAMAN

NøöDE

AKSARAY

KOP

1,640

0,146

0,045

0,099

1,930

YeraltÕ suyu

1,539

0,244

0,394

0,258

2,435

Toplam

3,179

0,390

0,439

0,357

4,365

Kaynak: 'Sø 4.%|lge Md. 2014 Takdim 5aporu-Konya, 'Sø 18.%|lge Md.2014 Takdim 5aporu-,sparta
(Akúehir ve Tuzlukçu kapsamÕnda)

TarÕm altyapÕsÕnÕn yeterli olmamasÕ ve çiftçilerin ekonomik nedenlerle su ihtiyacÕ fazla
olan bitkilere yönelmesi (Bölüm 1.6.1) tarÕm alanlarÕnÕn ancak %30'u sulanabilen bölgede su
varlÕ÷ÕnÕ tehdit eder hale gelmiútir. KullanÕlabilir su potansiyelinin %44’ünü oluúturan yerüstü
su kayna÷Õ yetersiz oldu÷undan, sulama büyük ölçüde sayÕlarÕ 100 bini aúan ve ço÷unlu÷u
ruhsatsÕz yeraltÕ suyu kuyularÕndan yüksek enerji sarfiyatlarÕ ile gerçekleútirilen çekimlere
ba÷lÕ olarak sürdürülebilmektedir.
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Arazi varlÕ÷Õna göre kullanÕlabilir su kaynaklarÕ kÕsÕtlÕ olmasÕna ra÷men geniú ve tarÕma
uygun arazileri olan bölgede tarÕmsal üretim a÷ÕrlÕklÕ bir kapasite geliútirme ve kalkÕnma
politikasÕ uygulanmÕútÕr. Bu kapsamda baúta bölgeye havza dÕúÕndan su getirecek olan Mavi
Tünel Projesi olmak üzere çok sayÕda sulama yatÕrÕmÕ hayata geçirilmiútir (Tablo 11).
Mavi Tünel Projesi’ne su sa÷l
depolanacak olup, Ba÷baúÕ BarajÕ’nÕ besleyen Afúar ve BozkÕr BarajlarÕnÕn da
tamamlanmasÕyla birlikte yÕlda ortalama 414 milyon m su, 17 km uzunlu÷undaki Mavi
Tünel Projesi ile Konya KapalÕ HavzasÕ’na akÕtÕlacaktÕr.
Bölgede DSø tarafÕndan 246 bin ha alan sulamaya açÕlmÕú olup, 3 adet baraj/depolama
tesisi ve 47 adet gölet sulamasÕ inúa halindedir. Bu projelerin inúaatÕnÕn tamamlanmasÕyla da
32 bin ha alan daha suya kavuúacaktÕr. Plan döneminde etüt ve plan çalÕúmalarÕ devam eden 2
adet baraj/depolama ve 40 adet gölet ve sulamalarÕ ile 82.500 ha alanÕn sulamaya açÕlmasÕ
öngörülmektedir (Tablo 11).
Tablo 11 KOP Bölgesi Sulama Projeleri
PROJENøN
DURUMU

246.000

123.000

YILLIK
GELøR (**)
(MøLYON
TL/YIL)
1.353

67.000

33.500

368,5

213.000

106.500

1.171,5

Halk SulamalarÕ (YÜS)

97.000

48.500

533,5

YAS ùahÕs SulamalarÕ

301.000

150.500

1.655,5

Toplam

PROJEYø YAPAN
KURULUù

SULANAN
ALAN
(HA)

DSø
øl Özel ødareleri

øúletme
Halinde
Bulunan
Sulama
Projeleri

YAS Kooperatif SulamalarÕ

øSTøHDAM (*)
(Køùø)

924.000

462.000

5.082

ønúa Halindeki
Sulama
Projeleri

DSø

32.000

16.000

176

øl Özel ødareleri

26.000

13.000

143

Toplam

58.000

29.000

319

Planlama
Halindeki
Sulama
Projeleri
Genel Toplam

DSø

82.500

41.250

454

øl Özel ødareleri

35.500

17.750

195

Toplam

118.000

59.000

649

1.100.000

550.000

6.050

Kaynak: KOP %Kø, A÷ustos 2012 'Sø TarafÕndan KOP øllerinde Uygulanacak Olan Su KotalarÕnÕn %itki
Üretimine OlasÕ Etkileri 5aporu
* Proje sahasÕnda iki hektara bir kiúi istihdam edilece÷i kabul edilmiútir ('Sø 2014 <ÕlÕ Takdim 5aporu)
** Sulu tarÕm alanlarÕnda, hektara ortalama gelir 5.500 TL olarak alÕnmÕútÕr.

Bölgede Mülga Toprak Su Genel Müdürlü÷ü, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlü÷ü ve
øl Özel ødarelerinin hizmet sürelerince yapmÕú olduklarÕ projelerle 67.000 ha alan sulamaya
açÕlmÕútÕr. KOP illerinde KalkÕnma BakanlÕ÷Õ ve KOP Bölge KalkÕnma ødaresi BaúkanlÕ÷Õ
tarafÕndan Bölge øl Özel ødarelerine (2014 yÕlÕndan itibaren Konya ilinde Konya Büyükúehir
Belediyesine) aktarÕlan ödenek ile uygulanan KOP Küçük Ölçekli Sulama øúleri ProgramÕ
(KÖSøP) kapsamÕnda 2011-2013 yÕllarÕ arasÕnda 272 proje tamamlanmÕútÕr. Bu projelerle
41.000 ha alan basÕnçlÕ sulama úebekesine kavuúturulmuú olup, bu alanÕn yaklaúÕk %70’i
iúletme halinde olan sulama úebekelerinin rehabilite edildi÷i alanlardan, %30 luk kÕsmÕ ise ilk
defa sulamaya açÕlan sahalardan oluúmaktadÕr. HâlihazÕrda KOP KÖSøP kapsamÕnda 75
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projenin inúasÕ devam etmekte olup bu projelerin tamamlanmasÕ ile 26.000 ha alanÕn daha
basÕnçlÕ sulanmasÕ gerçekleúecektir. KOP KÖSøP ile 2014-2018 döneminde sulama úebekesi
olmayan yaklaúÕk 35.500 ha alanda daha basÕnçlÕ sulama altyapÕsÕnÕn kurulmasÕ
planlanmaktadÕr.
Bölgede yürütülmekte olan söz konusu sulama projeleri ile çok önemli kazanÕmlar elde
edilmektedir. Ancak iklim de÷iúikli÷i kaynaklÕ kuraklÕk ve sulu tarÕmdan elde edilen gelir
artÕúÕ, suya talebi artÕrmakta ve bu durum da zaten kÕsÕtlÕ olan su kaynaklarÕnÕn hÕzla
azalmasÕna neden olmaktadÕr.
Bölgenin yeraltÕ su seviyesi aúÕrÕ çekimler nedeni ile her yÕl ortalama 3 metre azalmakta ve
sulamada sürdürülebilirlik dengesi bozulmaktadÕr. Bu bakÕmdan su temini projelerinin hÕzla
tamamlanmasÕ kadar bölgenin sahip oldu÷u kÕsÕtlÕ suyu daha verimli ve daha tasarruflu
kullanabilmesine imkân sa÷layacak baúta arazi toplulaútÕrmasÕ (AT) ve tarla içi geliútirme
hizmetleri (TøGH) ile kapalÕ sulama sistemine geçiúler olmak üzere; tarÕm altyapÕsÕnÕn
modernleútirilmesine yönelik uygulamalarÕn ivedilikle hayata geçirilmesi ve bitki deseninde
suyu az tüketen ürünlere geçilerek sulama e÷itimlerinin verilmesi bölge tarÕmÕnÕn
sürdürülebilirli÷i açÕsÕndan oldukça önemlidir.
YeraltÕ suyuna olan ba÷ÕmlÕlÕ÷Õn azaltÕlabilmesi, Mavi Tünel Projesi ve di÷er projeler
kapsamÕnda temin edilecek suyun, AT ve TøGH hizmetleriyle paralel olarak kapalÕ sistemle
arazilere ulaútÕrÕlmasÕ ve yüksek su kayÕplarÕ yaúanan eski sulama úebekelerinin kapalÕ sisteme
geçirilmesi ile mümkün olacaktÕr. Bahsedilen çalÕúmalar ile bölgede en az 20 bin yeraltÕ
sulama kuyusuna olan ihtiyaç ortadan kalkacaktÕr. Di÷er taraftan havza dÕúÕndan su transferi
olanaklarÕnÕn de÷erlendirilmesi ile yeraltÕ suyuna olan ihtiyaç daha da azaltÕlabilecektir.
KOP Eylem PlanÕ önceli÷ini kuru ve sulu tarÕm alanlarÕ ile do÷al kaynaklarÕn sürdürülebilir
kullanÕmÕna vermektedir. Su kaynaklarÕnÕ tasarruflu kullanabilmek için altyapÕnÕn
modernleútirilmesi, kuru tarÕm alanlarÕnÕn rehabilitasyonu, bitki deseni ve yetiútirme
tekniklerinin gözden geçirilmesi gibi yapÕsal tedbirler yanÕnda bölgenin risklerini azaltacak
úekilde di÷er sektörlerin geliútirilmesi amacÕyla uygun tedbirlerin alÕnmasÕ gerekmektedir.
2.6. Ekonomik YapÕ
Bölge ekonomisinde tarÕm sektörü önemini halen korumaktadÕr. Türkiye genelinde tarÕm
sektörünün sa÷ladÕ÷Õ katma de÷er %9 düzeyindeyken bu oran bölgede yaklaúÕk %22’dir. Son
yÕllarda küçük ve orta ölçekli iúletmelere dayalÕ esnek üretim yapÕsÕ ve kendine has
dinamikleri ile geliúmekte olan sanayi sektörü, tarÕma dayalÕ sanayilerin deste÷iyle bölge
katma de÷erinin yaklaúÕk %23’ünü üretmektedir. Ancak sanayi ve tarÕm sektörünün 20042011 yÕllarÕ arasÕnda bölge ekonomisi içindeki payÕ azalÕrken hizmet sektöründe belirgin bir
artÕú yaúanmaktadÕr. 2011 yÕlÕ itibarÕ ile hizmet sektöründen sa÷lanan katma de÷er bölge
ekonomisinin %54’ünü oluúturmaktadÕr. Bu durum bölgenin tarÕm sektöründen çÕkÕú
arayÕúÕnda oldu÷unu göstermektedir. Yürütülecek programlarÕn bu amaca hizmet edecek
nitelikte olmasÕ gerekmektedir.
2.6.1. TarÕm
Bölge nüfusunun ana geçim kaynaklarÕnÕn baúÕnda tarÕm gelmektedir. Bölgenin 2,9 milyon
hektarlÕk iúlenebilir tarÕm arazisiyle, ülkenin tarÕma elveriúli arazilerinin %12’sine, toplam su
varlÕ÷ÕnÕn ise %4'üne sahip olmasÕna ra÷men, sulanan tarÕm arazilerinin %17’sine sahip
olmasÕndan, bölgede sulu tarÕm alanlarÕnÕn artÕrÕlarak ekonomik getirinin yükseltilmesinin
hedeflendi÷i anlaúÕlmaktadÕr. Yetersiz tarÕmsal üretim altyapÕsÕ (parçalÕ arazi, klasik sulama
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sistemi vb.) ile birlikte daha fazla su tüketen yazlÕk ürünlerin bitki deseninde a÷ÕrlÕk
kazanmasÕ ve yanlÕú tarÕmsal uygulamalar bölge tarÕmÕnÕn sürdürülebilirli÷ini tehdit eden en
önemli faktörleri oluúturmaktadÕr.
Türkiye østatistik Kurumu (TÜøK) 2013 verilerine göre bölge, Türkiye tarÕmsal üretimi
içinde bu÷dayda %14, kuru fasulyede %54, úeker pancarÕnda %40, patateste %29,
ayçiçe÷inde %23, arpada %17, çavdarda %28, tane mÕsÕrda %10 ve yoncada %13’lük paya
sahiptir. Bu veriler bölgenin, Türkiye’nin tahÕl ambarÕ olarak bilinmesine ra÷men yazlÕk ekimi
yapÕlan ve su ihtiyacÕ yüksek ürünlerin üretiminde ön plana çÕktÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Bölge
mevcut üretim deseni ve mevcut tarÕmsal altyapÕ ile sürdürülebilir bir konumda de÷ildir. Bu
nedenle, tarÕmsal yatÕrÕmlar bu bölgede tarÕmsal ekonomiyi güçlendirmek yanÕnda bölgenin
sürdürülebilir su kullanÕmÕ ve ülke gÕda güvenli÷ini dikkate almak durumundadÕr (ùekil 8).

ùekil 8 Öne ÇÕkan TarÕmsal Ürünler BazÕnda KOP Bölgesi'nin Türkiye Üretimi øçindeki
PaylarÕ (%)
Kaynak: TÜøK, 2013

Bölge elma üretiminde %32, kiraz üretiminde %15 pay ile Türkiye üretiminde önemli bir
konuma sahiptir. HayvancÕlÕk sektörü incelendi÷inde ise bölgenin Türkiye üretimi içerisinde
büyükbaú hayvan varlÕ÷Õnda %7, küçükbaú hayvan varlÕ÷Õnda %10, süt üretiminde %9 ve
yumurta tavu÷u varlÕ÷Õnda %15’lik paya sahip oldu÷u görülmektedir (ùekil 9).

ùekil 9 Öne ÇÕkan Hayvansal Ürünler BazÕnda KOP Bölgesi Üretiminin Türkiye Üretimi
øçinde PayÕ (%)
Kaynak: TÜøK, 2013
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Türkiye mera varlÕ÷ÕnÕn %11’ine sahip ve çiftçilerinin hayvan yetiútiricili÷i gelene÷i
olmasÕndan dolayÕ, bölgede hayvancÕlÕk yatÕrÕmlarÕna verilen desteklemelerin artÕrÕlmasÕ ile
önemli ilerlemeler sa÷lanabilecektir.
2.6.2. Sanayi ve Ticaret
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÕ÷Õ tarafÕndan 2013 yÕlÕ AralÕk ayÕnda yayÕnlanan 81 øl
Sanayi Durum Raporu’na göre Konya ilinde sanayi siciline kayÕtlÕ iúletme sayÕsÕ 2.815’tir.
Türkiye'de toplam sanayi iúletmeleri içerisinde %4’lük bir oran ile Konya sanayi geliúiminde
5. ildir. Türkiye ilk 500 Büyük Sanayi kuruluúu listesinde Konya’dan 9 firma, økinci 500
Büyük Sanayi Kuruluúu listesinde ise 15 firma yer almaktadÕr. Karaman, Ni÷de ve
Aksaray’da sanayi siciline kayÕtlÕ iúletme sayÕsÕ ise sÕrasÕyla 218, 178 ve 237’dir.
KOP Bölgesi’nde toplam iúletme sayÕsÕ 3.448’dir. Tablo 12’de bölge illerindeki öne çÕkan
sanayi sektörleri, iúletme sayÕlarÕnÕn oranÕna bakÕlarak il bazlÕ belirlenmiú, Türkiye ve bölge
içindeki oranlarÕ ifade edilmiútir. Konya ilinde makine ve ekipman imalatÕ ve gÕda ürünleri
imalatÕ ön plana çÕkarken, di÷er üç ilde gÕda ürünleri imalatÕ ilk sÕrada yer almaktadÕr.
Bölgedeki toplam firmalarÕn %18’i gÕda ürünleri imalatÕnda, %17’si makine ve ekipman
imalatÕnda, %6’sÕ madencilik ve taú oca÷Õ iúletmecili÷inde faaliyet göstermektedir. AyrÕca
bölgede tarÕm ve orman makineleri sektöründe toplam 363 firma faaliyet göstermekte olup
Türkiye’de aynÕ sektörde imalat yapan firma sayÕsÕnÕn %23,4’ünü oluúturmaktadÕr. Ülkemizde
güçlü olan alt sektörler bölgede de öne çÕkmakla beraber, bölge özelde enerji ve kimya alt
sektörlerinde geri planda kalmÕútÕr.
Tablo 12 Bölgede Sanayi Sektöründe Öne ÇÕkan Alt Sektörler
ALT
SEKTÖRLER
Makine ve Ekipman
ømalatÕ
GÕda Ürünleri
ømalatÕ
Madencilik ve Taú
Oca÷Õ øúletmecili÷i

øùLETME SAYISI (ADET)
AKSARAY

KARAMAN

KONYA

NøöDE

KOP

TÜRKøYE

19

24

535

4

582

6.503

62

68

450

32

612

10.837

26

33

112

21

192

3.468

Kaynak: http://www.sanayi.gov.tr [Eriú. Tar.:02/06/2014], %ilim, Sanayi ve Teknoloji %akanlÕ÷Õ, 81 øl 5aporu, AralÕk 2013

Onuncu KalkÕnma PlanÕ’nda yer alan “ømalat sanayiinin bölgesel da÷ÕlÕmÕnda dengesizlik
sürmektedir. Türkiye’nin potansiyelini kullanabilmesi için Marmara dÕúÕndaki bölgelerde de
üretim kapasitesinin artÕrÕlmasÕ gerekmektedir.” tespiti do÷rultusunda Marmara Bölgesi’ne
sÕkÕúan imalat sanayisinin mekânsal olarak rahatlatÕlabilmesi için KOP Bölgesi uygun
alternatiflerin baúÕnda gelmektedir.
Konya ilinde iúletme sayÕsÕ bakÕmÕnda tarÕma dayalÕ imalat sanayisinin toplam imalat
sanayi içindeki payÕ %22,45 olup, sektör bu oran ile sanayi sektörünün alt sektörleri arasÕnda
2. sÕrada yer almaktadÕr. TarÕma dayalÕ imalat sanayiinde istihdam edilen 35.450 kiúi
bulunmaktadÕr. Bu sayÕnÕn %86,30’u gÕda ürünleri alanÕnda çalÕúmaktadÕr. Konya ilinde úeker,
un, yem, makarna, süt-süt ürünleri ve iúlenmiú et ürünleri önemli gÕda ürünlerindendir.
Karaman ilinde 32.956 kiúi istihdam edilmektedir. Bu sayÕnÕn %97,9’luk kÕsmÕ gÕda ürünleri
imalatÕ alanÕnda çalÕúmaktadÕr. Karaman ilinde bisküvi, kek, gofret, çikolata, úekerleme;
Aksaray ilinde et ve et ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri, tahÕl-un ve unlu mamuller ile
úekerli ürünler; Ni÷de ilinde ise meyve suyu ve meyve konsantresi iller bazÕnda imalatÕ
yapÕlan en önemli gÕda ürünleridir.
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KOP Bölgesi’nde otomotiv sanayii önemli bir konuma sahiptir. Bölge de otomotiv
sanayiinin geliúti÷i Konya ili ülke içerisinde yedek parça üretiminde bir üs haline gelmiútir.
Türkiye’de üretilen mevcut otomobil markalarÕnÕn yanÕ sÕra yurtdÕúÕnda da önemli markalara
parça üretilmekte ve dünyanÕn birçok ülkesine ihracat yapÕlmaktadÕr. Otomotiv yedek parça
sanayiinin Konya ili toplam ihracatÕndaki payÕ yaklaúÕk %20’dir. Aksaray ilinde ise gÕda
sektöründen sonra en fazla istihdamÕn oldu÷u sektör yaklaúÕk 1.500 kiúiyle otomotiv
sektörüdür. AyrÕca Ni÷de ilinde de otomotiv yedek parçasÕ, makine yedek parçasÕ üretimi
yapan iúletmelerin bulundu÷u görülmektedir.
KalkÕnma ajanslarÕ tarafÕndan yapÕlan de÷erlendirmelere göre Konya-Karaman
bölgesinde gÕda, fabrikasyon metal ürünleri imalatÕ, makine ekipman sektörleri olgun küme,
ana metal sanayi sektörü potansiyel küme, deri, a÷aç - a÷aç ürünleri, kauçuk ve plastik, di÷er
metalik olmayan mineral ürünler, otomotiv yan sanayi sektörleri ise aday küme özelli÷ini
göstermektedir. Aksaray ve Ni÷de’de ise gÕda, otomotiv gibi sektörlerde kümelenme
çalÕúmalarÕna baúlanacaktÕr.
Kümelenme çalÕúmalarÕnda bölge önemli bir potansiyele sahip olmakla birlikte, bu
çalÕúmalarda istenilen baúarÕ elde edilememiútir. Bu potansiyeli de÷erlendirebilmek için
bölgede yenilikçi kümelenme programlarÕnÕn uygulanmasÕna duyulan ihtiyaç devam
etmektedir.
Bölgenin sanayi sektörü açÕsÕndan önemli avantajlarÕ olmasÕna ra÷men mevcut
potansiyelini tam olarak kullanamadÕ÷Õ görülmektedir. Sanayi iúletmelerinin kurumsallaúma
ve markalaúma alanlarÕnda istenilen geliúmeyi kaydedememiú olmasÕ, genel olarak ürün
kalitesinde belli bir standardÕn yakalanamamÕú olmasÕ, kümelenme çalÕúmalarÕnÕn yetersiz
kalmasÕ, istenilen nitelikte iú gücünün bulunamamasÕ bölge sanayisinin en önemli sorunlarÕ
olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
Bölgede toplam 13 adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve 30 adet Küçük Sanayi Sitesi
(KSS) bulunmaktadÕr. Konya, toplam 17 adet Küçük Sanayi Sitesi ile Türkiye’nin en çok
Küçük Sanayi Sitesi’ne sahip ilidir. Bölgedeki OSB’lerde 1.069 adet, KSS’lerde de 6.805 adet
iúletme bulunmaktadÕr (Tablo 13). Türkiye’de toplam 276 OSB bulunmakta ve tamamlanan
OSB’lerin toplam alanÕ 48.507 ha olup bu alanÕn %7,8’i (3.764 ha) KOP Bölgesi sÕnÕrlarÕ
içerisindedir.
Tablo 13 KOP Bölgesi OSB, KSS SayÕlarÕ ve Doluluk OranlarÕ

øLLER

ORGANøZE SANAYø BÖLGESø (OSB)

KÜÇÜK SANAYø SøTESø (KSS)

ADET

DOLULUK ORANI (%)

ADET

DOLULUK ORANI (%)

Aksaray

1

60

3

86

Karaman

1

58

2

98

Konya

9

39

17

91

Ni÷de

2

63

4

92

Kaynak: www.sanayi.gov.tr, 81 øl 'urum 5aporu [Eriú. Tar.: 22/05/2014],
%ilim, Sanayi ve Teknoloji %akanlÕ÷Õ, 81 øl 5aporu, AralÕk 2013
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KOSGEB Destek ProgramlarÕ kapsamÕnda 2013 yÕlÕ içerisinde KOP illerinde bulunan
1.533 iúletmeye toplam 14.674.148 TL tutarÕnda destek sa÷lanmÕútÕr. Bölgede yapÕlan
desteklemelerin Türkiye toplamÕ içerisinden aldÕ÷Õ pay %4,27 olarak gerçekleúmiútir (Tablo
14).
Tablo 14 KOP Bölgesi KOSGEB Destekleri (2013)
øLLER

DESTEKLENEN øùLETME SAYISI

DESTEK MøKTARI (TL)

Aksaray

139

1.781.115

Karaman

127

1.314.060

Konya

1.178

10.792.396

Ni÷de

89

786.577

KOP Bölgesi

1.533

14.674.148

Türkiye

33.500

343.153.182

Kaynak: KOSGE% Konya øl Müdürlü÷ü (02/06/2013)

KOP Bölgesi’nin Türkiye toplam ihracatÕ içerisindeki payÕ sürekli olarak artÕú
göstermektedir. 2008 yÕlÕnda %0,87 olan bu oran, 2013 yÕlÕnda %1,19’a kadar yükselmiútir.
KOP Bölgesi’nde iller bazÕnda ihracat de÷erleri incelendi÷inde en yüksek ihracat payÕnÕ
Konya ilinin aldÕ÷Õ görülmektedir. Konya ilinin 2013 yÕlÕ itibariyle ihracatÕnÕn bölge
içerisindeki payÕ yaklaúÕk %74 olmuútur (Tablo 15, Tablo 16).
Tablo 15 KOP Bölgesi øller BazÕnda øhracat De÷erleri (1000 $)
øLLER

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aksaray

69.250

56.620

56.915

83.658

62.720

65.834

Karaman

158.382

145.701

176.694

231.719

278.689

331.607

Konya

871.223

735.997

978.630

1.168.598

1.275.626

1.346.113

45.537

36.321

46.436

58.925

62.647

69.695

1.144.392

974.639

1.258.675

1.541.604

1.679.682

1.813.249

132.027.196

102.142.613

113.883.219

134.907.074

152.461.737

151.786.976

0,87

0,95

1,10

1,14

1,10

1,19

Ni÷de
KOP
Bölgesi
Türkiye
KOP/TR (%)

Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr, [Eriú. Tar.:16/06/2014]

Konya Ticaret OdasÕ (KTO) TÜYAP UluslararasÕ Fuar Merkezi 2013 yÕlÕnda 4 uluslar
arasÕ ve bir çok ulusal fuara ev sahipli÷i yapmÕútÕr. Söz konusu organizasyonlara toplam 1.181
firma katÕlmÕú ve stantlar yaklaúÕk 200 bin kiúi tarafÕndan ziyaret edilmiútir. Son eklemeler ile
geniúletilen fuar merkezinde 2014 MayÕs sonu itibariyle 1.075 firmanÕn katÕlÕmÕyla 4 fuar
organizasyonu gerçekleútirilerek yaklaúÕk 305 bin ziyaretçiye ev sahipli÷i yapÕlmÕútÕr. Fuar
alanÕ bölgenin tanÕtÕmÕ ve ihracatÕnÕn artÕrÕlmasÕ için dÕúa açÕlan en önemli unsuru
niteli÷indedir.
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Tablo 16 KOP Bölgesi øhracatçÕ Firma SayÕsÕnÕn øllere Göre Da÷ÕlÕmÕ
øLLER

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Aksaray

57

63

56

69

66

67

Karaman

64

86

83

78

85

90

Konya

915

975

1.086

1.194

1.316

1.427

Ni÷de

22

36

32

40

42

48

1.058

1.160

1.257

1.381

1.509

1.632

48.144

48.591

50.379

53.282

56.440

60.117

KOP Bölgesi
Türkiye

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr [Eriú. Tar.:01/07/2014],

Bölge ekonomisinin canlanmasÕ için sektörel bazda planlamaya ve bölgeye uygun özel
sektör yatÕrÕmlarÕnÕn artÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕna ihtiyaç vardÕr. Bölgenin
co÷rafi yapÕsÕna, yeraltÕ zenginliklerine, ulaúÕm a÷Õna, tarÕmsal ürün desenine, sanayi ve
kentsel altyapÕsÕna uygun bir teúvik sisteminin oluúturulmasÕ, bölgedeki kurumsal
iúbirliklerinin artÕrÕlmasÕ, sanayi sektörünün sorunlarÕna yönelik e÷itim ve destek
programlarÕnÕn hayata geçirilmesi ile altyapÕya yönelik iyileútirmelerin yapÕlmasÕ önem arz
etmektedir.
2.6.3. Turizm
KOP Bölgesi; do÷a, kültür ve inanç turizmi açÕsÕndan Mevlana Müzesi, Nasreddin Hoca
Türbesi, Ihlara Vadisi ve Çatalhöyük gibi uluslararasÕ ölçekte de÷erlere sahip olmasÕna
ra÷men bu zenginliklerinden yeterli ölçüde yararlanamamaktadÕr. Bölgede, kültür ve turizm
alanlarÕnda araútÕrma, planlama ve tanÕtÕm faaliyetlerinin gerçekleútirilmesi ile tarihi ve
kültürel varlÕklarÕn turizme kazandÕrÕlmasÕ ve bölge illerinin turizm yatÕrÕmlarÕnÕ birbirlerini
destekleyecek úekilde planlanmasÕ gerekmektedir.
KOP Bölgesi'ne ait turistik tesis rakamlarÕ incelendi÷inde yatak kapasitesi ve konaklama
tesis sayÕsÕnÕn oldukça düúük oldu÷u görülmektedir. Tesis ve yatak kapasitesi açÕsÕndan
Konya ilk sÕrayÕ almasÕna ra÷men bu sayÕlar sadece Konya ili için bile yetersiz kalmaktadÕr
(Tablo 17).
Aksaray, Karaman, Konya ve Ni÷de illeri arasÕnda ortalama geceleme süresi en düúük 1,4
gün, en yüksek 1,7 gün olmuútur (Tablo 18). Bölge, Türkiye’nin en çok ziyaretçi alan üçüncü
müzesi (2.046.798 ziyaretçi - 2013) olan Mevlana Müzesi’ni bünyesinde barÕndÕrmasÕna ve
müze ziyaretçi sayÕsÕ açÕsÕndan Türkiye ortalamasÕnÕn üzerinde olmasÕna ra÷men ortalama
konaklama süresi istenilen rakamlara ulaúamamaktadÕr. Ortalama geceleme süresinin
uzatÕlabilmesi için bölgedeki nitelikli tesis (butik otel, motel, pansiyon) ve yatak kapasitesi ile
turizm faaliyetlerindeki çeúitlili÷inin artÕrÕlmasÕ gerekmektedir.
Bölge turizminin ve ilgili altyapÕnÕn çevre illerle bütünlük içerisinde de÷erlendirilmesi;
özellikle bu sektörlerdeki planlamanÕn civar il ve bölgeler ile iúbirli÷i imkânÕnÕ artÕrmaya
yönelik bütüncül bir yaklaúÕmla ele alÕnmasÕ önem arz etmektedir.
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ølgili altyapÕlarÕn temininde ve faaliyetlerin yürütülmesinde ortak bir yaklaúÕmla hareket
edilmesi ölçek ve bölge ekonomisi için elzemdir. KOP Bölgesi sÕnÕrlarÕ içinde yer alan Ni÷de
ve Aksaray illerinin önemli bir kÕsmÕ Kapadokya bölgesindedir. Turizm planlama ve
yatÕrÕmlarÕnda yÕllÕk 2,1 milyon ziyaretçi a÷Õrlamakta olan KOP Bölgesi aynÕ ziyaretçilerin
ço÷unu içeren oluúan 2,6 milyon kiúiyi a÷Õrlayan baúta Nevúehir ilinin bir arada
de÷erlendirilmesi, bu sahada uygulanacak projelerin etkilerini ve verimlili÷ini artÕracak ve
bölge ekonomisine katkÕ sa÷layacaktÕr. AyrÕca uygulama projeleri hazÕrlanmakta olan Antalya
-Konya-Nevúehir-Kayseri hÕzlÕ tren projesinin hayata geçirilmesi ile yukarÕda bahsedilen
etkileúimin sÕnÕrlarÕ Antalya iline kadar uzayacaktÕr. Ahiler KalkÕnma AjansÕnÕn Nevúehir
baúta olmak üzere Kapadokya’ya yönelik planlama, araútÕrma ve destek çalÕúmalarÕnÕn KOP
Bölgesindeki benzer çalÕúmalarla bütünlü÷ü sa÷lanacaktÕr.

Tablo 17 YatÕrÕm Belgeli ve øúletme Belgeli Tesis SayÕlarÕ (2012)

øLLER

TURøZM YATIRIMI BELGELø
TESøSLER
TESøS
ODA
YATAK

TURøZM øùLETMESø BELGELø
TESøSLER
TESøS
ODA
YATAK

Aksaray

2

299

664

14

649

1.295

Karaman

2

152

320

5

256

516

Konya

13

2.343

4.893

20

1.703

3.480

Ni÷de

2

417

848

3

155

320

KOP Bölgesi

19

3.211

6.725

42

2.763

5.611

Kaynak: http://kultur.gov.tr/, [Eriú. Tar.: 22/05/2014]

Tablo 18 KOP Bölgesi’ne Gelen Turistlerin Ortalama Konaklama Süresi (Geceleme sayÕsÕ, 2012)
øLLER

YERLø

YABANCI

TOPLAM

Aksaray

1,5

1,6

1,5

Karaman

1,7

3,0

1,7

Konya

1,5

1,4

1,4

Ni÷de

1,6

3,1

1,7

Kaynak: http://kultur.gov.tr/ , [Eriú. Tar.: 22/05/2014]

2.7. AltyapÕ ve Kentleúme
2.7.1. UlaútÕrma ve Enerji
KalkÕnma hem zamansal hem mekânsal olarak süreklilik gerektiren bir süreçtir. Bu
ba÷lamda nispeten geliúmiú batÕ illerinin kalkÕnmÕúlÕ÷ÕnÕn, do÷u illeri baúta olmak üzere
ülkemiz sathÕna yaygÕnlaútÕrÕlabilmesi için KOP Bölgesi stratejik öneme sahiptir.
Ülkemizdeki hÕzlÕ kalkÕnma çabalarÕ sonucu bölgeler arasÕ üretim ve nüfus dinamiklerinde
yaúanmakta olan de÷iúimler de gözetilerek, bölgenin komúu bölgelerle de iliúkilerini geliútirici
úekilde sürdürülebilir bir kapasitesinin oluúturulmasÕ gerekmektedir.
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Bu çerçevede, hem bölgenin dönüúümü hem de alt merkez olarak di÷er bölgelerle
etkileúimine ve sektörel dönüúümüne katkÕ yapacak ulaúÕm a÷ÕnÕn kurulmasÕ, enerji
sektörlerinde kilit yatÕrÕmlarÕn programlanmasÕ ve bunlarÕn hayata geçirilmesi büyük önem
kazanmaktadÕr. Bölgenin güçlü tarÕmsal sanayisinin daha da güçlendirilmesi, tarÕm dÕúÕ
sanayide yeni özel sektör yatÕrÕmlarÕnÕn daha cazip hale getirilmesi, aynÕ zamanda ihracatÕ
artÕrÕp turizm, lojistik, e÷itim, sa÷lÕk gibi di÷er alanlarda kalkÕnmasÕ ile Türkiye'nin makro
hedeflerine katkÕ sa÷layacak hale gelmesi için bu iki alanda yapÕlacak yatÕrÕmlar hayati önem
taúÕmaktadÕr.
Bölge illerinden Konya’da 3.045 km il ve devlet karayolu, 590 km demiryolu ve yÕllÕk
6.520 iniú kalkÕú yapÕlan havalimanÕ bulunmaktadÕr. Karaman ilinde 652 km il ve devlet
karayolu, 106 km demiryolu, Ni÷de ilinde 470 km il ve devlet karayolu, 161 km demiryolu ve
114 km otoyol, Aksaray ilinde 495 km il ve devlet karayolu bulunmaktadÕr (Tablo 19).
Tablo 19 KOP Bölgesi ve Türkiye’de Yol UzunluklarÕ (km, 2008-2013)
øLLER

øL VE DEVLET YOLU
2008
487

2013
495

653

Konya

2.972

Ni÷de

Aksaray
Karaman

KOP
Türkiye

OTOYOL

KÖY YOLU

2013
-

-

2008
2.139

2013
2.182

652

-

-

1.905

3.045

-

-

6.825

474

470

-

114

4.586

4.662

-

114

62.023

63.496

1.922

2.127

2008

DEMøRYOLU
2013

2008
-

-

2.911

106

106

8.043

298

590

1.864

1.995

161

161

12.733

15.131

565

857

288.013

320.366

8.699

9.718

Kaynak: KarayollarÕ Genel Müdürlü÷ü, 'evlet 'emiryollarÕ øúletmesi Genel Müdürlü÷ü,
Mahalli ødareler Genel Müdürlü÷ü [Eriú. Tar.: 21/07/2014]

Bölge toplam karayolu uzunlu÷u bakÕmÕndan iyi durumda görünmesine ra÷men
kilometrekareye düúen ortalama bölünmüú yol uzunlu÷u Türkiye’de 29,5 metre iken KOP
Bölgesi’nde bu oran 21,1 metredir.
KOP Bölgesi’nde yüksek hÕzlÕ tren hattÕnÕn da devreye girmesiyle beraber 2013 yÕlÕnda
demiryolu ile yolculuk eden toplam yolcu sayÕsÕ 1.342.522 kiúiye ulaúmÕútÕr. AynÕ yÕl taúÕnan
toplam yük miktarÕ ise 1.193.139 ton olarak gerçekleúmiútir (Tablo 20).
Tablo 20 KOP Bölgesi DemiryollarÕnda TaúÕnan Yolcu SayÕsÕ ve TaúÕnan Yük MiktarÕ (2013)
øLLER
Aksaray
Karaman
Konya
Ni÷de
KOP Bölgesi

YOLCU SAYISI

YÜK MøKTARI (TON)
GøDEN YÜK
119.425
8.103
655.131
125.174
1.767
283.539
776.323
416.816

GELEN YÜK

174.732
1.129.127
38.663
1.342.522

Kaynak: T.C.'.' Konya øl Müdürlü÷ü, 2013
*<üksek +ÕzlÕ Tren (<+T) seferleri toplama dâhildir.
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Bölgenin sahip oldu÷u potansiyel ve ülke içindeki konumu dikkate alÕndÕ÷Õnda özellikle yük
taúÕmacÕlÕ÷Õnda demiryollarÕndan gere÷i kadar faydalanÕlamadÕ÷Õ görülmektedir. Bölge sanayisi
tarafÕndan a÷ÕrlÕklÕ olarak üretilen hacimli ve konvansiyonel ürünlerin limanlara düúük navlun
bedelleri ile ulaútÕrÕlabilmesi bölgenin rekabet edebilirli÷i ve farklÕ pazarlara ulaúÕlabilmesi
açÕsÕndan demiryolu yatÕrÕmlarÕ ve lojistik köy/merkez inúaatlarÕ büyük öneme sahiptir. KOP
Bölgesi’nin Kapadokya destinasyonu ve kÕyÕ turizminde ilk sÕrada yer alan Antalya
ba÷lantÕlarÕyla birlikte düúünülerek ulaúÕmÕn bu do÷rultuda planlanmasÕ bölgede hareketlili÷i
artÕracaktÕr.
Bölgenin kent içi ulaúÕm altyapÕsÕ incelendi÷inde Aksaray, Karaman ve Ni÷de illerinde
toplu taúÕma hizmeti için minibüs ve otobüs sayÕsÕ yeterli olmasÕna karúÕlÕk Konya’da her
geçen gün artÕú gösteren otomobil sayÕsÕna paralel olarak kent merkezinin trafik yükü ve
sÕkÕúÕklÕ÷Õ da artmaktadÕr. Bu sÕkÕúÕklÕ÷Õ azaltmaya yönelik olarak Konya yeni dÕú çevre
yolunun 22 km'lik kÕsmÕnda inúaat çalÕúmalarÕna 2014 yÕlÕ itibarÕ ile baúlanÕlmÕútÕr.
Konya kent merkezi, ölümlü ve yaralanmalÕ trafik kazalarÕndaki yaralÕ sayÕsÕna göre
de÷erlendirildi÷inde; 2012 yÕlÕnda üç büyük ilden sonra dördüncü sÕrada, araç baúÕna
gerçekleúen trafik kazasÕ oranÕnda ise birinci sÕrada yer almaktadÕr. 2012 yÕlÕnda Türkiye
genelindeki kent merkezlerinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalÕ trafik kazalarÕndaki
yaralanmalarÕn %5,4ƍü Konya kent merkezinde gerçekleúmiútir. Bu ba÷lamda, kent
merkezindeki taúÕt trafi÷inin düzenlenmesine yönelik eylemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi
gerekmektedir.
Bisikletin bir ulaúÕm aracÕ olarak görüldü÷ü Konya ilinde 38 ayrÕ istasyonda 500 adet
bisikletle hizmet verilen akÕllÕ bisiklet sistemi ve úehir merkezine yaygÕnlaútÕrÕlmÕú bisiklet
yollarÕ benzer iller için örnek teúkil etmektedir. Bu alandaki çalÕúmalarÕn devam etmesi ve
di÷er KOP illerinde de yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ kentsel yaúam kalitesinin artÕrÕlmasÕ açÕsÕndan önem
taúÕmaktadÕr.
UlaútÕrma yatÕrÕmlarÕnÕn hÕzla tamamlanmasÕ ve özellikle yük ve yolcu demiryollarÕ ile
lojistik merkezler kapsamÕnda bölgeyi di÷er bölgelerle bütünleútirecek yeni yatÕrÕmlarÕn
planlanmasÕnÕn yanÕ sÕra, kömür ve yenilenebilir enerji bakÕmÕndan yüksek potansiyele sahip
bölgenin Türkiye'nin enerji üretimi makro hedeflerine katkÕ yapacak hale getirilmesine ve
enerji potansiyelinden yararlanÕlmasÕna dönük politikalara ihtiyaç vardÕr.
Bölgedeki Hidroelektrik Santral (HES) yatÕrÕmlarÕ kapsamÕnda iúletme halinde 429 MW
kurulu güçle enerji üretimi gerçekleútirilmektedir. AyrÕca 356 MW kurulu güç ve 1.079
GWh/yÕl enerji üretimi ile ilgili projelerin planlama ve inúaat çalÕúmalarÕ devam etmektedir.
Termik, rüzgâr, güneú ve biyogaz kaynaklÕ lisansÕ alÕnmÕú yeni elektrik üretim santrallerinin
devreye girmesi ile bölgenin kurulu güç kapasitesi kÕsa vadede 2.838 MW’a yükseltilecektir.
KOP Bölgesi, ortalama radyasyon de÷erleri temel alÕndÕ÷Õnda Türkiye’nin en verimli
güneú enerji sahalarÕnÕ bünyesinde barÕndÕrmaktadÕr. Bölge, geniú düzlükleri, uzun
güneúlenme süreleri, düúük nem oranÕ ve uygun arazi maliyetleri ile güneú enerjisi yatÕrÕmlarÕ
açÕsÕndan elveriúli konumdadÕr. Bu çerçevede 8 Eylül 2012 tarihli ve 28405 sayÕlÕ Resmi
Gazete’de yayÕmlanan Bakanlar Kurulu KararÕyla, Konya ili KarapÕnar ilçesinde Enerji øhtisas
Endüstri Bölgesi (EøEB) kurulmuútur.
Enerji PiyasasÕ Düzenleme Kurulu (EPDK), Türkiye’ye tahsis edilen toplam 600 MW’lÕk
Güneú Enerji Santrali (GES) kurulu güç kapasitesinin 92 MW’lÕk kÕsmÕnÕ Konya iline, 38
MW’lÕk kÕsmÕnÕ Karaman iline, 26 MW’lÕk kÕsmÕnÕ ise Ni÷de-Aksaray-Nevúehir illerine
tahsis etmiútir.
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Bölge, 5.000 MW kapasiteye sahip olmasÕ öngörülen KarapÕnar-AyrancÕ Termik Santrali
ile yaklaúÕk 3.000 MW güç üretebilecek KarapÕnar EøEB ve KarapÕnar-AyrancÕ arasÕnda özel
sektör tarafÕndan kurulacak olan lisansÕ alÕnmÕú 1.000 MW’lÕk do÷algaz kombine çevirim
santrallerinin (DGKÇS) devreye alÕnmasÕ ile yaklaúÕk 65.000 MW olan ülkemizin kurulu güç
kapasitesine önemli oranda katkÕ sa÷layabilecek potansiyele sahiptir.
Bölge, güvenlik hassasiyeti olan stratejik yatÕrÕmlar açÕsÕndan önemli avantajlara sahiptir.
Bu ba÷lamda Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 25. ToplantÕsÕnda alÕnan
Türkiye Kamu Entegre Veri Merkezi kurulmasÕ yönündeki karar do÷rultusunda TÜRKSAT
tarafÕndan Meram Koza÷aç mevkiinde TIER3 sertifikasÕna sahip Co÷rafi Yedekleme ve
Felaket Kurtarma Merkezi kurulacaktÕr. AyrÕca KOP BKø bünyesinde sürdürülen Konya øli
UluslararasÕ Veri Merkezi Uygunluk AraútÕrmalarÕ çerçevesinde bölgede uluslararasÕ boyutta
kamu-özel sektör yatÕrÕmlarÕnÕ bünyesinde barÕndÕrabilecek bir veri merkezi için yer seçimi
yapÕlacak ve iúletme modelleri üretilecektir.
2.7.2. Kentleúme ve KÕrsal AltyapÕ
Bölge kendi içinde kÕrsal alandan kentsel alana do÷ru sürekli göç hareketi yaúamakta,
kÕrsal alan nüfusu her geçen yÕl azalmaktadÕr. Bu e÷ilim bölgede ekonomisi göreceli olarak
geliúmiú ilçe merkezlerinde de görülmektedir. Yaúanan göç hareketleri, kent merkezlerindeki
istihdam úartlarÕnÕ, konut ve yerleúim durumunu etkilemektedir. Di÷er taraftan göç eden
kesimlerin kentlere sosyo-ekonomik ve kültürel entegrasyonlarÕnda da sorunlar
yaúanmaktadÕr. Kent merkezi ve çeperindeki alanlarda çarpÕk yapÕlaúmayÕ, iúsizli÷i, sosyal
kargaúayÕ ve kültürel uyumsuzluklarÕ engellemek amacÕyla kentleúmenin planlÕ olarak
yürütülmesi gerekmektedir. Bunun yanÕ sÕra istihdamÕ destekleyici, insan kaynaklarÕnÕ
geliútirici ve sosyo-kültürel entegrasyonu sa÷layÕcÕ çalÕúmalarÕn çok yönlü uygulanmasÕ ve
yönetilmesi bölgenin kentleúme alanÕndaki öncelikli ihtiyaçlarÕdÕr.
6360 SayÕlÕ Kanun ile Büyükúehir statüsündeki 30 ildeki belde ve köylerin ilçe
belediyelerine mahalle olarak katÕlmasÕnÕn etkisiyle, Türkiye’de úehirleúme oranÕ 1 2013
yÕlÕnda %91,3’e yükselmiútir. Belde ve köy nüfuslarÕnÕn toplamÕndan oluúan kÕrsal nüfus oranÕ
2007 yÕlÕnda %33,6 iken 2012 yÕlÕnda %28,9’a düúmüútür (Tablo 21, ùekil 10). Bunun
sonucunda KOP Bölgesi’ndeki belde ve köy nüfusunun toplam nüfusa oranÕ %12,3 olmuútur.
Tablo 21 KOP Bölgesi'nin øl, ølçe, Belde ve Köy NüfuslarÕnÕn Toplam Nüfus øçerisindeki Da÷ÕlÕmÕ

øLLER

TOPLAM
NÜFUS

øL VE øLÇE
MERKEZLERø
NÜFUSU

2013

2013

øL VE øLÇE MERKEZLERø
NÜFUSUNUN TOPLAM
NÜFUS øÇøNDEKø ORANI
(%)

2012

2013

2013

2012

2013

Aksaray

382.806

239.740

62,2

62,6

143.066

37,8

37,4

Karaman

237.939

168.686

70,3

70,9

69.253

29,7

29,1

2.079.225

2.079.225

76,2

100

-

23,8

-

343.658

182.097

51,0

53,0

161.561

49,0

47,0

3.043.628

2.669.748

71,1

87,7

373.880

28,9

12,3

76.667.864

70.034.413

77,3

91,3

6.633.451

22,7

8,7

Konya
Ni÷de
KOP
Bölgesi
Türkiye

Kaynak: 2013 A'NKS sonuçlarÕ, http://www.tuik.gov.tr, [Eriú. Tar.:28/02/2014].

1

BELDE VE KÖY
NÜFUSUNUN TOPLAM
NÜFUS øÇøNDEKø ORANI
(%)

BELDE VE
KÖY
NÜFUSU

TÜøK ADNKS il ve ilçe merkezi nüfuslarÕ esas alÕnarak hazÕrlanmÕútÕr.
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øl ve ilçe merkezlerine olan yo÷un bölge içi göçün kÕrsal alanda tarÕm arazileri baúta olmak
üzere do÷al kaynaklarÕn kapasitesinde aúÕnmaya, kentlerdeki üretim ve hizmet kapasitesinin
de karúÕlanamaz taleplerle yüz yüze kalmasÕna neden olaca÷Õ öngörülmektedir.

ùekil 10 KOP ølleri ùehirleúme OranÕ (2013)

Bölge kentsel altyapÕlar açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde; özellikle il ve ilçe merkezlerinin
içme ve kullanma suyu úebeke altyapÕlarÕnÕn büyük ölçüde tamamlandÕ÷Õ görülmektedir.
Bölgede kiúi baúÕ ortalama su tüketimi 74,7 m3 olup tarÕmsal sulamada oldu÷u gibi içme suyu
ihtiyacÕnÕn da ço÷unlu÷u (%82) yeraltÕ sularÕndan temin edilmektedir (Tablo 22, ùekil 11).
øçme suyu arÕtma tesisleri açÕsÕndan bölgenin durumu incelendi÷inde toplam belediye
nüfusunun sadece %23,4’üne arÕtÕlmÕú su verilebilirken, Türkiye’de bu oran %56,3’tür. Bu
ba÷lamda uzun vadede ekonomik olmaktan çÕkacak olan yeraltÕ suyu kullanÕmÕna
ba÷ÕmlÕlÕktan kurtulmak için alternatif su temini projeleri ile içme suyu arÕtma tesislerinin
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ bölgenin öncelikli ihtiyaçlarÕ olarak ön plana çÕkmaktadÕr. Di÷er taraftan
bölgedeki kanalizasyon altyapÕsÕ genel ihtiyacÕ karúÕlamamakta olup kanalizasyon úebekesi ile
hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içerisindeki oranÕnÕn Türkiye ortalamasÕnÕn altÕnda
kaldÕ÷Õ görülmektedir.
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Tablo 22 KOP Bölgesi øçme Suyu ve ArÕtma Tesisleri (2012)
Toplam belediye nüfusu
Hizmet verilen belediye
nüfusu*
Hizmet verilen nüfus /
belediye nüfusu (%)*
Belediyeler tarafÕndan
çekilen yüzey suyu miktarÕ
(1000 m3/yÕl)*
Belediyeler tarafÕndan
çekilen yeraltÕ suyu miktarÕ
(1000 m3/yÕl)*
øçme suyu arÕtma
tesislerinden faydalanan
belediye nüfusu
ArÕtma tesisinden faydalanan
nüfus/belediye nüfusu (%)
Toplam tesis sayÕsÕ
Toplam kapasite (1000
m3/yÕl)
ArÕtÕlan miktar (1000 m3/yÕl)

AKSARAY

KARAMAN

KONYA

NøöDE

KOP

TÜRKøYE

319.277

185.426

1.860.236

283.218

2.648.157

63.743.047

310.872

185.426

1.859.856

280.916

2.637.070

62.649.551

97

100

100

99

-

98

6.224

-

28.892

-

35.116

2.592.253

15.891

10.905

105.914

29.910

162.620

2.344.090

173.136

-

445.875

-

619.011

35.868.415

54

-

24

-

-

56

4

-

11

-

15

258

26.352

-

50.165

-

76.517

4.629.842

12.284

-

31.377

-

43.661

2.729.430

Kaynak: TÜøK, Eriú. Tar.[24/03/2014] *øçme suyu ve kullanma suyu úebekesi

Sürdürülebilir kentsel geliúmenin sa÷lanabilmesi için bütünleúik ve etkin bir mekânsal
planlama, Co÷rafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapÕsÕ ile kaliteli kentsel yaúam alanlarÕnÕn
oluúturulmasÕ gereklili÷ini ortaya çÕkartmaktadÕr. ømar planÕ faaliyetleri açÕsÕndan Çevre
Düzeni PlanlarÕ bölge illeri açÕsÕndan yetersizdir. AyrÕca alt ölçekteki imar planlarÕnÕn
yeniden düzenlenmesine ihtiyaç oldu÷u görülmektedir. Mevcut planlarÕn 6360 SayÕlÕ Kanun
ile de÷iúen yeni idari yapÕlanmaya göre tekrar gözden geçirilmesi ve bu iller için kentsel
geliúme stratejilerini belirleyecek yeni planlama çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕ öncelikli konular
arasÕndadÕr.
Di÷er taraftan 6360 SayÕlÕ Kanunun yürürlü÷e girmesi ile bölgenin ve Türkiye’nin
yüzölçümü bakÕmÕndan en büyük ili olan 40.814 km2’lik Konya’nÕn tamamÕ Konya
Büyükúehir Belediyesi’nin hizmet alanÕna girerek kentsel alan olmuútur. Yüzölçümü
bakÕmÕndan en büyük 2. Büyükúehir olan Ankara’dan ve 3. Büyükúehir olan Erzurum’dan
yaklaúÕk 15.500 km2 geniú bir hizmet sahasÕnda faaliyetler yürütmesi gereken Konya
Büyükúehir Belediyesi’nin geçiú sürecinde çeúitli kapasite geliútirme ve uyum programlarÕ ile
desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.
Sosyal ve fiziki altyapÕnÕn yetersizli÷i, co÷rafi ve iklimsel koúullarÕn olumsuz etkisi, tarÕm
dÕúÕ gelir getirici faaliyetlerin çeúitlendirilememesi gibi faktörlerin etkisiyle sosyo-ekonomik
ve çevresel anlamda dezavantajlÕ durumda olan kÕrsal yerleúimler; düúük yaúam kalitesi
nedeniyle yerel potansiyelini yeterli düzeyde de÷erlendirememekte ve bölge dÕúÕna yo÷un göç
vermektedir.
Bölgede özellikle da÷lÕk alanlarda içme suyu ve kanalizasyon altyapÕlarÕnÕn
iyileútirilmesine ihtiyaç vardÕr. AltyapÕ sorunlarÕna ek olarak bölgenin dinamik nüfusun
harekete geçmesini sa÷layacak fiziki ve beúeri kaynaklarÕn, donanÕmlarÕn yetersizli÷i
sebebiyle bölgesel ve ulusal kalkÕnmaya katkÕlarÕ sÕnÕrlÕ düzeyde kalmaktadÕr.
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ùekil 11 øçme Suyu ùebekeleri ve ArÕtma Suyu Tesislerinin Belediye NüfuslarÕ øçerisindeki
Oransal Da÷ÕlÕmÕ (%) Kaynak: TÜøK, 2013

2.8. Beúeri ve Sosyal YapÕ
KOP Bölgesi sa÷lÕk, e÷itim, kültür ve istihdam verileri bakÕmÕndan genel olarak
de÷erlendirildi÷inde ülke ortalamasÕna yakÕn bir çizgide seyretmektedir. Bu nedenle bölgede
sosyal sektörlerde niceliksel altyapÕ yatÕrÕmlarÕndan ziyade hizmet kalitesini artÕrÕcÕ, yaúam
standartlarÕnÕ yükseltici niteliksel katkÕlara olan ihtiyaç ön plana çÕkmaktadÕr.
Bölge nüfusunun 2013 yÕlÕ itibariyle %17,2’si 15-24 yaú arasÕndadÕr. Bu oran Türkiye genç
nüfus oranÕ olan %16,6’dan daha büyüktür. KOP Bölgesi Üniversiteler Birli÷i Birleúik
Envanteri (2013) verilerine göre bölgenin 7 üniversitesinde e÷itim gören yaklaúÕk 132.000
ö÷renci ve 6.000 ö÷retim elemanÕ ile önemli bir potansiyele sahip dinamik bir nüfus yapÕsÕ
vardÕr. Bu beúeri potansiyelin kullanÕlarak bölge kalkÕnmasÕnÕn hÕzlandÕrÕlabilmesi için
e÷itimde kalitenin artÕrÕlmasÕ, sa÷lÕk alanÕnda ihtisaslaúmanÕn gerçekleútirilmesi, mesleki
e÷itimin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve nitelikli bireylerin yetiúmesinin sa÷lanmasÕ gibi toplumun
yaúam kalitesini artÕrmaya yönelik dokunuúlara ihtiyaç vardÕr.
KadÕn, çocuk, engelli ve yaúlÕlarÕn ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer almalarÕna ve
yaúam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik önemli adÕmlar atÕlmasÕ, yaúam alanlarÕnda sosyal
çevre ve kamusal hizmetlere eriúimle ilgili yatÕrÕmlarÕn gerçekleútirilmesi büyük önem arz
etmektedir.
2.8.1. østihdam
2008-2012 yÕllarÕ arasÕnda KOP illerinde temel iúgücü göstergeleri olan iúgücüne katÕlma,
iúsizlik ve istihdam verileri incelendi÷inde ortalama olarak ülke genelinden daha iyi durumda
olunmasÕna karúÕn bölge içinde iller arasÕ farklÕlÕklarÕn oldu÷u görülmektedir.
Ülke genelinde oldu÷u gibi bölgenin de istihdam açÕsÕndan temel sorunu, yeterince
istihdam alanÕ oluúturulamamasÕ ve oluúan alanlara yönelik nitelikli personel
yetiútirilememesidir. Bu alanlarda çalÕúabilecek nitelikli bireylerin yetiúmesi büyük önem arz
etmektedir.
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Türkiye’de 2013 yÕlÕnda genel olarak iúsizlik %9,7 olmuútur. Bölge illerinden Ni÷de’de
iúsizlik oranÕ 2010 yÕlÕnda %9,4 olarak gerçekleúirken, 2013 yÕlÕnda bu oran %6,1’e
gerilemiútir. Bölgenin en büyük ili olan Konya’da 2013 yÕlÕ iúsizlik oranÕ %4,7 olarak
gerçekleúmiútir. Karaman ise %4,2’lik iúsizlik oranÕ ile bölgenin ve Türkiye’nin en düúük
iúsizlik oranÕna sahip ilidir (Tablo 23).

Tablo 23 KOP Bölgesi ølleri ve Türkiye Temel øúgücü Göstergeleri (%, 2010-2013)

øSTøHDAM ORANI

øùSøZLøK ORANI

øùGÜCÜNE
KATILMA ORANI

2013
øSTøHDAM ORANI

øùSøZLøK ORANI

øùGÜCÜNE
KATILMA ORANI

2012
øSTøHDAM ORANI

øùSøZLøK ORANI

øùGÜCÜNE
KATILMA ORANI

2011
øSTøHDAM ORANI

øùSøZLøK ORANI

øLLER

øùGÜCÜNE
KATILMA ORANI

2010

Aksaray

48,7

9,2

44,2

49,4

6,5

46,2

48,6

5,8

45,8

50,1

5,8

47,2

Karaman

53,4

8,5

48,8

51,6

5,7

48,7

50,5

4,9

48

50,3

4,2

48,1

Konya

50,7

8,2

46,5

49

6,9

45,6

48,4

6,2

45,4

48,4

4,7

46,2

Ni÷de

47,2

9,4

42,8

47,9

7,7

44,2

47,6

6,1

44,7

49,3

6,1

46,3

Türkiye

48,8

11,9

43

49,9

9,8

45

50

9,2

45,4

50,8

9,7

45,9

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr [Eriú. Tar.:10/07/2014]

Bölgede göç hÕzÕnÕn yüksek olmasÕ ve bunun da etkisiyle iúsiz sayÕsÕndaki azalma oranÕnÕn
çalÕúan sayÕsÕndaki artma oranÕndan daha fazla artÕú göstermesi iúsizlik oranÕnÕn düúmesine
sebep olmaktadÕr.
TarÕm dÕúÕ sektörlerde iú artÕúÕnÕn olmasÕ istihdam ve iú gücü katÕlÕm oranlarÕnÕ
iyileútirmektedir. KadÕnlarÕn iú hayatÕna katÕlÕmÕ düúük kalmaya devam ederken dezavantajlÕ
gruplar ve kentlerin dÕúÕnda yaúayanlar istihdam hizmetlerine eriúmekte zorluklarla
karúÕlaúmaktadÕrlar. KayÕt dÕúÕ istihdam ülke genelinde oldu÷u gibi bölge için de bir sorun
olmaya devam emektedir.
Baúta gençler ve kadÕnlarda olmak üzere iúgücüne katÕlÕmÕn ve istihdamÕn artÕrÕlmasÕ,
iúsizli÷in azaltÕlmasÕ, iú kazalarÕnÕn ve kayÕt dÕúÕ istihdamÕn önlenmesi, iúgücü niteli÷inin
yükseltilmesi ve kÕrÕlgan istihdamÕn azaltÕlmasÕ gibi hususlar önemini korumaktadÕr. Bölgede
hedeflenen dönüúüm sürecinde geliúmekte olan enerji, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde
ihtiyaç duyulan nitelikli personel sayÕsÕnÕ arttÕrmak için mesleki e÷itimlerle bilgi ve
becerilerini sürekli güncelleyen, kendi alanÕndaki geliúmeleri takip eden ve yenilikçi
yaklaúÕmlar ortaya koyan bir toplum yapÕsÕnÕn oluúturulmasÕ için bölgeye has istihdam
politikalarÕnÕn uygulanmasÕ gerekmektedir.
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2.8.2. E÷itim
Bölgeye yapÕlan kamu yatÕrÕmlarÕ incelendi÷inde 2009-2013 yÕllarÕ arasÕnda e÷itim
sektörünün almÕú oldu÷u payÕn %18,2 oldu÷u görülmektedir. Bu oran ile e÷itim sektörü
bölgede tarÕm ve ulaútÕrma sektörlerinden sonra en çok yatÕrÕmÕn yapÕldÕ÷Õ üçüncü sektör
olmuútur.
Tablo 24 KOP Bölgesi øllerinde Okul, ùube ve Ö÷retmen BaúÕna Düúen Ö÷renci SayÕlarÕ (2013-2014)
øLLER

øLKOKUL

ORTAOKUL

ORTAÖöRETøM (LøSE)

OKUL

ùUBE

ÖöRETMEN

OKUL

ùUBE

ÖöRETMEN

OKUL

ùUBE

ÖöRETMEN

Aksaray

142

22

18

187

24

16

282

23

15

Karaman

127

18

16

228

23

15

292

21

15

Konya

196

22

17

273

25

18

328

21

16

Ni÷de

150

21

16

202

24

16

304

22

14

Türkiye

195

22

19

304

27

18

375

23

16

Kaynak: http://meb.gov.tr// , [Eriú. Tar.: 22/05/2014]

Bölgede 2013-2014 dönemi için okul, úube ve ö÷retmen baúÕna düúen ö÷renci sayÕlarÕ
Türkiye ortalamasÕnÕn altÕndadÕr.

Tablo 25 KOP Bölgesi øllerinde E÷itim Seviyesine Göre Derslik BaúÕna Düúen Ö÷renci SayÕsÕ (2013-2014)

øLLER

øLKOKUL
ORTAOKUL

ORTAÖöRETøM

GENEL
ORTAÖöRETøM

Aksaray

21

15

28

MESLEKø VE
TEKNøK
ORTAÖöRETøM
22

Karaman

15

23

25

22

Konya

18

27

27

28

Ni÷de

20

14

25

23

Türkiye

29

29

29

29

Kaynak: http://meb.gov.tr// , [Eriú. Tar.: 22/05/2014]

Bölge; 2013-2014 dönemi ilkokul, ortaokul ve ortaö÷retimde derslik baúÕna düúen ö÷renci
sayÕsÕnda da Türkiye ortalamasÕnÕn altÕndadÕr (Tablo 24, Tablo 25). Ancak bazÕ ilçelerde ve
kent merkezlerindeki bazÕ bölgelerde derslik ihtiyacÕ bulunmaktadÕr. Bölgede e÷itim kalitesini
artÕrmak için donanÕm ihtiyaçlarÕnÕn giderilmesi önem arz etmektedir.
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Tablo 26 Ö÷retim YÕlÕ ve øllere Göre Okullaúma OranÕ (%, 2013-2014)
øLLER

OKUL ÖNCESø

øLKÖöRETøM
(øLK+ORTA)

øLKOKUL

ORTAOKUL

ORTAÖöRETøM
(LøSE)

3-5

4-5

5

Aksaray

26,97

37,29

45,99

99,55

99,65

93,03

68,80

Karaman

34,68

47,45

58,24

99,38

99,51

95,67

84,19

Konya

26,78

37,24

45,66

99,61

99,68

95,52

75,50

Ni÷de

28,49

39,77

48,97

98,49

99,17

93,73

73,27

Türkiye

27,71

37,46

42,54

99,31

99,57

94,52

76,65

Kaynak: http://meb.gov.tr// , [Eriú. Tar.: 22/05/2014]

KOP Bölgesi’ndeki okulöncesi e÷itim ve ilkö÷retim okullaúma oranlarÕnÕn Türkiye
ortalamasÕnÕn üzerinde oldu÷u görülmektedir. Ortaö÷retim okullaúma oranlarÕnda ise;
Karaman ilinin Türkiye ortalamasÕnÕn üzerinde oldu÷u, di÷er KOP illerinin ise Türkiye
ortalamasÕnÕn altÕnda kaldÕ÷Õ gözlenmektedir (Tablo 26).
Bölgede gelecek nesillere yönelik yaúam kalitesinin yükseltilmesinin yanÕ sÕra teknolojiyi
kullanmakla yetinmeyen, araútÕran ve güncel olanÕ takip eden, yenilikçi yaklaúÕmlarla farklÕlÕk
yaratan bir toplum yapÕsÕ oluúturmaya yönelik politikalara ihtiyaç vardÕr.
KÕz çocuklarÕnÕn okullaúma oranÕ bölge içerisinde farklÕlÕklar göstermektedir. Bölge
içerisinde çocuk gelinlerin yaygÕn oldu÷u yerlerde kÕz çocuklarÕnÕn okullaúma oranÕnÕn düúük
oldu÷u bilinmektedir. Bu ba÷lamda kÕz çocuklarÕnÕn okullaúma oranÕnÕn artÕrÕlmasÕna yönelik
olarak bölgesel müdahalelere ihtiyaç duyulmaktadÕr.
E÷itim ve istihdamÕn eúgüdümlü ilerleyebilmesi için mesleki e÷itimdeki kaliteyi arttÕrarak
bölgedeki kalifiye eleman ihtiyacÕ duyulan sektörlere yönelik yatÕrÕmlarÕn bölge geneline
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, kalkÕnma sürecine bir dinamizm katacaktÕr. Bölge içerisinde üniversite,
özel sektör, sivil toplum ve kamu iúbirli÷iyle oluúturulacak e÷itim alanlarÕ hem bölgenin
ihtiyacÕnÕ karúÕlayacak hem bölge dÕúÕna yetiúmiú kalifiye eleman sa÷lama konusunda önemli
bir noktaya gelinmesini sa÷layacaktÕr.
KOP Bölgesi üniversiteleri arasÕnda e÷itim-ö÷retim, araútÕrma-geliútirme ve toplumsal
hizmet gibi alanlarda akademik ve idari iúbirlikleri oluúturmak, üniversite-sanayi etkileúimini
ve üniversite-úehir bütünleúmesini ileri düzeye taúÕmak, ülkemizin gelecek vizyonuna ve
kalkÕnma çabalarÕna katkÕ sa÷lamak amacÕyla bölgede e÷itim veren beú devlet ve iki vakÕf
üniversitesi, KOP BKø’nin deste÷i ve koordinasyonu ile ‘KOP Bölgesi Üniversiteler Birli÷i’ni
(UNøKOP) kurmuútur. Öncelikli olarak Bölge üniversitelerinin sahip oldu÷u kaynaklarÕn,
altyapÕ olanaklarÕnÕn ve akademik-idari personel profilinin çÕkarÕlmasÕ amacÕyla bir envanter
çalÕúmasÕ yapÕlmÕú, böylelikle UNøKOP üniversitelerinin fiziki, mali ve beúeri kaynaklarÕ ve
ARGE potansiyeli tespit edilerek iúbirli÷i yapÕlabilecek sahalar belirlenmiútir.
Teorik e÷itimin yanÕnda uygulama alanlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ, ihtisaslaúmaya yönelik yeni
laboratuvarlarÕn kurulmasÕ ve mevcutlarÕn etkin kullanÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ bölgenin yenilikler
üreten, fark yaratan bir yapÕya ulaúmasÕnÕ sa÷layacaktÕr.
Bölge üniversitelerinin ö÷renciler tarafÕndan tercih edilebilirli÷ini artÕrmak için yurt
sayÕlarÕnÕn ve standardÕnÕn yükseltilmesi, sosyal ve beúeri alt yapÕnÕn güçlendirilmesi,
ulaúÕlabilir kampüs ortamlarÕnÕn oluúturulmasÕ önem arz etmektedir.
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2.8.3. Sa÷lÕk
Veriye dayalÕ politikalarla desteklenen, nitelikli ve sürdürülebilir sa÷lÕk hizmetlerinin
sunumu bireylerin yaúam kalitesinin ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve
kültürel hayata daha bilinçli, aktif ve sa÷lÕklÕ bir úekilde katÕlÕmlarÕnÕn sa÷lanmasÕ açÕsÕndan
önem arz etmektedir. Son yÕllarda KOP Bölgesi’nde nitelikli, yaygÕn ve kolay eriúilebilir
temel kamu hizmetleri sa÷lanabilmesi için özellikle sa÷lÕk alanÕnda önemli geliúim ve
dönüúümler gerçekleútirilmiútir. Hastane altyapÕsÕ bakÕmÕndan Türkiye ortalamasÕna göre
nispeten iyi durumda olan bölgenin sa÷lÕk personeli açÕsÕndan güçlendirilmesi gerekmektedir
(Tablo 27).
Tablo 27 KOP Bölgesi’nde Yüz Bin Kiúiye Düúen Sa÷lÕk Personeli Durumu (2012)
UZMAN
HEKøM

PRATøSYEN
HEKøM

ASøSTAN
HEKøM

Døù
HEKøMø

ECZACI

SAöLIK
MEMURU

HEMùøRE

EBE

Aksaray

59

51

0

17

35

171

151

81

Karaman

61

62

0

23

44

202

189

91

Konya

90

55

36

22

38

192

189

72

Ni÷de
KOP
Bölgesi
Türkiye

51

52

0

20

31

190

148

91

79

55

25

21

37

190

179

77

93

51

27

28

35

162

178

71

øLLER

Kaynak: http://tuik.gov.tr// , [Eriú. Tar.: 22/05/2014]

KOP Bölgesi’nde yüz bin kiúiye düúen hekim sayÕsÕ 159 olmakla birlikte bu rakam ülke
ortalamasÕ olan 171’in altÕndadÕr (Tablo 27). Bölgede yüz bin kiúiye düúen hemúire sayÕsÕ 179
ile Türkiye ortalamasÕnÕ yakalamÕútÕr.

Tablo 28 KOP Bölgesi’nde Yüz Bin Kiúiye Düúen Yatak SayÕsÕ (2012)

Aksaray

379.915

756

YÜZ BøN KøùøYE DÜùEN
YATAK SAYISI
199

Karaman

235.424

601

255

2.052.281

6.786

331

340.270

679

200

3.007.890

8.822

293

75.627.384

200.072

265

øLLER

Konya
Ni÷de
KOP
Bölgesi
Türkiye

NÜFUS (2012)

TOPLAM YATAK SAYISI

Kaynak: http://tuik.gov.tr// , [Eriú. Tar.: 22/05/2014]
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Bölgede 40 kamu, 19 özel, 3 üniversite hastanesi olmak üzere toplam 62 hastane faaliyet
gösterirken; 5.550’si kamu, 828’i özel, 2.444’ü üniversite hastanelerinde olmak üzere toplam
8.822 yatak kapasitesi bulunmaktadÕr. Bölge illerinde yüz bin kiúiye düúen hastane yatak
sayÕsÕ 293 adettir ve bu de÷er Türkiye ortalamasÕ olan 265’in üzerindedir. Bu açÕdan bölgede
yatak sayÕsÕnÕn de÷il nitelikli yatak sayÕsÕnÕn arttÕrÕlmasÕna yönelik yatÕrÕmlarÕn yapÕlmasÕ
gerekmektedir.
Bölgenin sa÷lÕk alanÕnda ihtiyaç duydu÷u ihtisaslaúmayÕ sa÷layarak, yatÕrÕmlarÕn belirli
ihtisaslaúma alanlarÕna göre planlanmasÕ gerekmektedir.
Di÷er taraftan bölgenin termal kaynaklarÕ ve özellikle úehir merkezlerindeki medikal
tesisleri sa÷lÕk turizmi açÕsÕndan önemli bir potansiyel teúkil etmektedir. Hastane, termal otel,
ileri yaú ve engelli bakÕm merkezleri gibi tesislerin sa÷lÕk turizminde kullanÕm imkânlarÕnÕn
geliútirilmesi, hizmet kalitelerinin iyileútirilerek rekabet güçlerinin artÕrÕlmasÕ, bölgenin sa÷lÕk
turizminden aldÕ÷Õ payÕn yükseltilmesi açÕsÕndan büyük önem arz etmektedir.

2.8.4. Kültür
Bölgede süregelen hÕzlÕ ve çarpÕk kentleúme, somut olmayan kültürel varlÕklar dâhil tüm
kültürel mirasÕ tehdit etmektedir. Son yÕllara kadar tarihsel dokularÕnÕ koruyan bölge kentleri,
kent merkezlerine yönelen nüfus hareketleri, imar baskÕlarÕ ile birlikte büyük sorunlarla karúÕ
karúÕya kalmaktadÕr. Bu sorunlarÕn çözümlenebilmesi için büyük ölçekli fiziki yatÕrÕmlar ve
mekânsal planlamalarÕn tarihsel-kültürel birikimlerle entegre bir úekilde tasarlanmasÕ
gerekmektedir. Bu planlamalar kültürel hizmetlere eriúimin arttÕrÕlmasÕ ve toplumun sosyo kültürel geliúimine katkÕ sa÷lamasÕ açÕsÕndan büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizde kültürel mirasÕ kurtarma, koruma ve belgeleme çalÕúmalarÕnda önemli ölçüde
ilerleme sa÷lanmasÕna ra÷men, bu alandaki ihtiyaçlar halen devam etmektedir. Bugüne kadar
KOP Bölgesi’nde faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluúlarÕn kültür varlÕklarÕnÕn tespit ve
belgelenmesine yönelik parçalÕ yaklaúÕmlarla merkez ve kÕrsal alan envanterleri
gerçekleútirdikleri bilinmektedir. ùimdiye kadar yapÕlan ve yayÕnÕ gerçekleútirilen envanter
çalÕúmalarÕnÕn; merkezi bir anlayÕúla hazÕrlanmamasÕndan dolayÕ eksik, birbirinin tekrarÕ
olmaktan öteye geçilememiútir. Kültür mirasÕnÕn korunup yaúatÕlmasÕna yönelik öneriler
geliútirilememiú, daha da önemlisi konunun bölgesel geliúim ve de÷iúim süreçleri içerisinde
de÷erlendirilmesi yapÕlamamÕútÕr. Bu çalÕúmalarÕn bütüncül bir úekilde tamamlanmasÕ ve
dokümantasyonunun sa÷lanarak gelecek kuúaklara aktarÕlmasÕ gerekmektedir.
Bölge birçok kültüre ve medeniyete ev sahipli÷i yapmÕútÕr. Bölgenin zengin kültürünün ve
de÷erlerinin geliútirilerek gelecek nesillere aktarÕlmasÕ, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin
desteklenerek yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ile milli kültür ve ortak de÷erler etrafÕnda toplumsal
bütünlü÷ün ve dayanÕúmanÕn güçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Bölge illerinden Aksaray’da 749, Karaman’da 512, Konya’da 1.820 ve Ni÷de’de 458 adet
tescil edilmiú taúÕnmaz kültür ve tabiat varlÕ÷Õ ile Aksaray’da 163, Karaman’da 88, Konya’da
668 ve Ni÷de’de 117 sit alanÕ bulunmaktadÕr (Tablo 29). AyrÕca bölgede 13 adet müze ve 66
adet kütüphane bulunmaktadÕr.
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Tablo 29 KOP ølleri Tescil Edilmiú Kültür ve Tabiat VarlÕklarÕ (2013)
AKSARAY

KONYA

KARAMAN

NøöDE

KOP

TÜRKøYE

SøT ALANLARI
Sit AlanlarÕ ToplamÕ

163

88

668

117

1.036

12.287

TAùINMAZ KÜLTÜR VE TABøAT VARLIKLARI
Sivil MimarlÕk Örne÷i

232

153

703

120

1.208

62.868

Dinsel YapÕlar

174

127

201

117

619

8.868

Kültürel YapÕlar

62

103

130

78

373

10.134

ødari YapÕlar

13

5

27

9

54

2.555

1

1

4

1

7

1.056

28

1

91

3.513

Askeri YapÕlar
Endüstriyel ve Ticari YapÕlar

62

MezarlÕklar

14

26

36

10

86

3.455

ùehitlikler

-

-

6

-

6

230

AnÕt ve Abideler

1

1

5

-

7

326

27

8

12

5

52

2.109

-

-

-

-

-

61

Toplam

586

424

1.152

341

2.503

95.175

GENEL TOPLAM

749

512

1.820

458

3.539

107.462

KalÕntÕlar
Korunmaya AlÕnan Sokaklar

Kaynak: www.ktb.gov.tr, [Eriú. Tar: 14/02/2014]

Not: 17.08.2011 tarihli ve 28028 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanarak yürürlü÷e giren 648 no’lu KHK kapsamÕnda
do÷al sit alanlarÕnÕn ve tabiat varlÕklarÕnÕn Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ’na devri söz konusu oldu÷undan;
bu alanlara iliúkin veriler bu tarihe kadardÕr.

2.9. Kurumsal Kapasite
Kurumsal kapasite bölgedeki organizasyonlarÕn görevlerini icra edebilmeleri için gerekli
becerileri ifade etmektedir ve idari, mali, beúeri ve teknolojik boyutlarÕyla ele alÕnabilir.
6360 sayÕlÕ kanunla yeni büyükúehir belediyeleri kurulmuú ve tümünün özellikle mekânsal
anlamda görev ve sorumlulu÷u artÕrÕlmÕútÕr. AyrÕca yatÕrÕm izleme ve koordinasyon
baúkanlÕklarÕ yeni bir yapÕ olarak ihdas edilmiútir. Di÷er taraftan, son dönemde sivil toplum
kuruluúlarÕnÕn ve üniversitelerin sayÕsÕnda da artÕú yaúanmÕú ve yerel kalkÕnma süreçlerine
katÕlÕmlarÕ yo÷unlaúmÕútÕr. AyrÕca kalkÕnma ajanslarÕnÕn faaliyetlerinin çeúitlenmesi ve KOP
Bölge KalkÕnma ødaresinin kurulmasÕ yerelde faaliyet gösteren kurumlarÕn sayÕ ve faaliyet
yo÷unlu÷unun artmasÕyla sonuçlanmÕútÕr. Bu durum yerel yönetiúimin sa÷lanabilmesi ve yerel
kurumlarÕn etkin úekilde çalÕúabilmesi için yerelde kurumsal kapasite geliútirilmesi
faaliyetlerinin önemini artÕrmaktadÕr.
Bu ba÷lamda bölgesel geliúmenin sa÷lanabilmesi için merkezi idarenin taúra teúkilatÕ, yerel
yönetimler, bölge kalkÕnma idareleri, kalkÕnma ajanslarÕ, sivil toplum kuruluúlarÕ ve
üniversiteler gibi yerelde faaliyet gösteren kurumlarÕn idari, mali, beúeri ve teknolojik
altyapÕlarÕndaki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Yerel kapasitenin geliútirilmesi yerel
hizmetlerin kalite ve verimlili÷inin artÕrÕlabilmesinin yanÕ sÕra eylem planÕnda öngörülen
faaliyetlerin baúarÕ ile yürütülebilmesinin de önemli koúullarÕndan biridir.
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Onuncu KalkÕnma PlanÕ’nda (OKP) da yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yirmi
beú öncelikli dönüúüm programÕndan biri olarak tasarlanmÕú ve bütüncül olarak tüm yerel
kurumlarÕn kurumsal kapasitelerinin artÕrÕlmasÕ hedeflenmiútir. Bu eylem planÕ OKP’nin
yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi öncelikli dönüúüm programÕ ile tamamlayÕcÕlÕ÷Õ
gözetilerek hazÕrlanmÕútÕr.
Eylem planÕnda kurumsal kapasite idari, mali, beúeri ve teknolojik kapasite olmak üzere
dört bileúen bazÕnda ve yerel kalkÕnma için önemli görülen kurumlarÕ kapsayacak úekilde
bütüncül bir biçimde ele alÕnmÕútÕr. Beúeri kapasitenin geliútirilmesine özellikle önem verilmiú
ve e÷itim ihtiyaç analizleri yapÕlarak tespit edilen alanlarda e÷itim programlarÕnÕn
tasarlanmasÕ öngörülmüútür.
KÕsa ve orta vadeli kurumsal kapasite geliúimi ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanmasÕnÕn yanÕ sÕra
kurumsal yetkinlik analizi gerçekleútirilerek uzun vadeli ihtiyaç tespitinin de yapÕlmasÕ ve
ilerleyen yÕllarda kurumsal kapasite alanÕnda ihtiyaç duyulacak alanlarÕn tespit edilmesi de
planlanmÕútÕr.
3. TEMEL AMAÇ, POLøTøKA ve HEDEFLER
KOP Eylem PlanÕ’nÕn temel amacÕ bölgede kapsamlÕ bir dönüúümü gerçekleútirmektir. Bu
çerçevede tarÕmsal yapÕda de÷iúimi ve sürdürülebilirli÷i sa÷layarak; sanayi, ticaret, ulaúÕm,
enerji gibi sektörleri güçlendirmek, e÷itim, sa÷lÕk, kültür ve di÷er sosyal hizmetlere
eriúilebilirli÷i artÕrmak, bölge içi ve bölgeler arasÕ geliúmiúlik farklarÕnÕ azaltmak, yenilikçi bir
yaklaúÕmla bölgenin rekabet gücünü geliútirmek, bölgenin ekonomik ve sosyal kapasitesini
güçlendirmek ve vatandaúlarÕmÕzÕn refah düzeyini yükseltmek temel önceliklerdir.
KOP Eylem PlanÕ’nda yer alan politika ve stratejiler, Onuncu KalkÕnma PlanÕ, BGUS
çalÕúmalarÕ ve bölge planlarÕnda ortaya konulan politika ve stratejiler do÷rultusunda
belirlenmiútir. Bu ba÷lamda uygulama sürecinde de kapsayÕcÕ bir kalkÕnma anlayÕúÕ esas
alÕnacaktÕr. ønsanÕ odak alan bu anlayÕú kalkÕnma sürecine her bir bireyin ve her yörenin
katÕlÕmÕnÕ azami düzeye çÕkarmayÕ, geliúmenin sonuçlarÕndan herkesin daha adil bir úekilde
pay almasÕnÕ sa÷lama anlayÕúÕ ile politikalarÕnÕ sürdürecektir.
KOP illerinde daha güçlü, müreffeh bir toplum yapÕsÕna ulaúmak ve beúeri sermayeyi
güçlendirmek üzere adalet, e÷itim, sa÷lÕk, istihdam, sosyal güvenlik ve kamu yönetimi gibi
alanlarda uyumlu ve bütünleúik politikalarÕn uygulanmasÕna devam edilecek, kentsel ve kÕrsal
yaúam kalitesinin artÕrÕlmasÕ için çalÕúÕlacaktÕr. Toplumsal yapÕmÕz ve bütünlü÷ümüz, ortak
mirasÕmÕz olan kültürel de÷erler çerçevesinde güçlendirilecektir.
Bölgesel geliúmenin sa÷lanabilmesi, nitelikli iúgücünün artmasÕ ve bölgedeki vatandaúlarÕn
daha donanÕmlÕ hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bölgedeki istihdam olanaklarÕnÕn
artmasÕnÕn yanÕnda oluúacak ihtiyaç alanlarÕnda özellikle gençlerin mesleki ve teknik
yetkinli÷i ve becerilerini artÕrarak istihdam fÕrsatÕ bulmalarÕ sa÷lanacaktÕr. Nitelikli, becerikli,
birlikte çalÕúma kültürüne yatkÕn, özgüveni yüksek, iletiúime ve yenili÷e açÕk, giriúimci
bireylerin geliúmesi için gerekli ortam oluúturulacaktÕr.
KOP Eylem PlanÕ, küresel geliúmeler ve bölgesel koúullar do÷rultusunda, sürdürülebilir
bölgesel kalkÕnma anlayÕúÕ ön planda tutularak kurgulanmÕútÕr. Bu ba÷lamda; bölgede ekolojik
dengenin korunmasÕ, tarihi ve kültürel varlÕklarÕn de÷erlendirilmesi, beúeri sosyal kapasitenin
güçlendirilmesi için yeni, sürdürülebilir strateji ve programlarÕn geliútirilmesi
öngörülmektedir.
KOP Eylem PlanÕ’nÕn, Onuncu KalkÕnma PlanÕ kapsamÕndaki makro hedeflere ulaúÕlmasÕnÕ
destekleyecek eylemler içermesi öngörülmüútür.
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Plan dönemi sonunda, KOP Bölgesi ile iliúkili olan TR52 (Konya, Karaman) ve TR71
(KÕrÕkkale, KÕrúehir, Nevúehir, Ni÷de, Aksaray) bölgelerinin 2011 verilerine göre kiúi baúÕ
gayri safi katma de÷erinin Türkiye ortalamasÕna oranÕ olan %77’nin, 2018 yÕlÕnda %80’e
ulaúmasÕ hedeflenmektedir. Bölge ihracatÕnÕn ise plan dönemi sonunda 3.5 milyar ABD
DolarÕna yükselerek ülke ihracatÕnÕn %1,26’sÕnÕn bölge tarafÕndan gerçekleútirilmesi
öngörülmektedir.
Tablo 30 KOP Eylem PlanÕ’nÕn KatkÕsÕyla Bölgede UlaúÕlmasÕ Öngörülen Makro Hedefler

GÖSTERGELER
Kiúi baúÕ GSKD’nin Türkiye
ortalamasÕna oranÕ (%)
øúsizlik OranÕ*
østihdam OranÕ*
øúgücüne KatÕlma OranÕ*
øhracat De÷eri (milyon dolar)**

BÖLGE DÜZEYø
TR52

2011
77

2012
-

2013
-

2018
HEDEFø
80

TR71

77

-

-

80

KOP
KOP
KOP
KOP

-

6,0
45,6
48,5
-

4,9
46,5
48,9
1.800

2,9
50
51,6
3.500

* øúgücüne katÕlÕm, istihdam ve iúsizlik tahminlerinde, illerin bölge iúgücü piyasasÕ içindeki göreli de÷erleri nüfuslarÕ ile
a÷ÕrlÕklandÕrÕlarak dikkate alÕnmÕútÕr. Bölgenin iúgücü piyasasÕ geliúiminin KalkÕnma PlanÕnÕn 2018 yÕlÕ hedefleri ile uyumlu
úekilde gerçekleúece÷i öngörülmektedir. Bu çerçevede bölgede iúsizli÷in 2018 yÕlÕ itibarÕyla yaklaúÕk olarak 2 yüzde puanÕ
düúmesi beklenmektedir. øúgücüne katÕlÕm ve istihdam oranlarÕnÕn da sÕrasÕyla 3,8 ve 4,5 yüzde puanÕ artmasÕ
beklenmektedir.
**Bölgelerin ve Türkiye’nin 2007-2013 dönemindeki ihracat de÷erlerindeki ortalama yÕllÕk artÕú hÕzÕ baz alÕnarak 2018 yÕlÕ
hedefi belirlenmiútir.

KOP Bölgesi’nin iúgücüne katÕlÕm, istihdam ve iúsizlik oranlarÕnÕn, Onuncu KalkÕnma PlanÕ
hedefleri ile paralel bir seyir izleyece÷i öngörülmekte olup bu kapsamda bölgenin 2013 yÕlÕnda
%4,9 olan iúsizlik oranÕnÕn 2018 yÕlÕnda %2,9 seviyesine gerileyece÷i, 2013 yÕlÕnda sÕrasÕyla
%46,5 ve %48,9 olan istihdam ve iúgücüne katÕlma oranlarÕnÕn yine sÕrasÕyla %50 ve %51,5
de÷erlerine ulaúmasÕ hedeflenmektedir.
4. GELøùME EKSENLERø
KOP Eylem PlanÕ kapsamÕnda 5 adet ana eksen tespit edilmiútir. Bunlar;
x
x
x
x
x

Toprak ve Su KaynaklarÕnÕn Sürdürülebilir KullanÕmÕ
Ekonomik YapÕnÕn Güçlendirilmesi
AltyapÕnÕn Geliútirilmesi ve Kentleúme
Beúeri ve Sosyal YapÕnÕn Güçlendirilmesi
Kurumsal Kapasitenin Geliútirilmesi

4.1. Toprak ve Su KaynaklarÕnÕn Sürdürülebilir KullanÕmÕ
Bölgenin sahip oldu÷u su kaynaklarÕ varlÕ÷Õ ile toprak kaynaklarÕ varlÕ÷Õ arasÕndaki
dengesizlik, son yÕllarda kullanÕlabilir su potansiyeli aleyhine bozularak tarÕmsal ve çevresel
sürdürülebilirli÷i tehdit eder duruma gelmiútir. Bu nedenle bölgede, salt tarÕm odaklÕ kalkÕnma
anlayÕúÕndan çok sektörlü bir kalkÕnma anlayÕúÕna geçilmesi gerekmektedir. Küresel iklim
de÷iúikli÷inin etkilerinin en çok hissedildi÷i bölgede, kullanÕlabilir su varlÕ÷Õ da dikkate
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alÕndÕ÷Õnda, tarÕmsal üretimde sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ için tarÕm sektöründe köklü bir
de÷iúime gidilmesi zaruri hale gelmiútir.
Toprak ve su kaynaklarÕnÕn etkin kullanÕmÕna ve sürdürülebilirli÷inin sa÷lanmasÕna
yönelik olarak; tarÕm arazilerinin toplulaútÕrÕlmasÕ (AT), tarla içi geliútirme hizmetlerinin
(TøGH) tamamlanmasÕ, klasik açÕk kanal sulama sistemine sahip sulama birli÷i ve sulama
kooperatifi sahalarÕnda sulama sistemlerinin rehabilitasyonu, tarla içi basÕnçlÕ sulama
sistemlerine geçilmesi, kuraklÕkla mücadele edilmesi, erozyon kontrolü ve a÷açlandÕrma
çalÕúmalarÕnÕn desteklenmesi sa÷lanacaktÕr. Arazi toplulaútÕrmasÕ, arazi ihtiyacÕ olan kamu
yatÕrÕmlarÕnda öncelikli olarak dikkate alÕnacak bir uygulama olacaktÕr.
x Bu kapsamda 434.000 ha alanda AT ve TøGH çalÕúmalarÕ tamamlanmÕú olan bölgede
plan döneminde öncelikle sulu tarÕm arazileri olmak üzere, 958.000 ha alanda daha
AT ve TøGH yapÕlarak toplamda 1.392.000 ha alanda çalÕúmalarÕn tamamlanmasÕ
hedeflenmektedir.
DSø Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan yürütülen baraj ve gölet sulama projeleri
tamamlanacaktÕr. Ek olarak, KÖSøP kapsamÕnda KalkÕnma BakanlÕ÷Õ ve KOP BKø
kaynaklarÕyla øl Özel ødareleri ile Konya Büyükúehir Belediyesi’nce yürütülen gölet ve
sulama projeleri tamamlanarak, da÷lÕk kÕrsal alanlarda yeni sulama projeleri hayata
geçirilecektir. Bölgedeki kurumlarla iú birli÷i içerisinde, yeraltÕ ve yerüstü sularÕnÕn kullanÕmÕ
için yol haritasÕ çÕkartÕlacaktÕr. Bölgedeki su kÕsÕtÕ da dikkate alÕnarak suyu az tüketen ve
ülkenin ya÷lÕ tohum baúta olmak üzere arz açÕ÷Õ olan ürünlerinin bölgede üretilmesine yönelik
çalÕúmalar yapÕlacak, destekleme sisteminin dönüútürülmesine yönelik altyapÕ
oluúturulacaktÕr. AyrÕca bölgenin su varlÕ÷ÕnÕ artÕrmaya yönelik ekonomik ve ekolojik olarak
uygulanabilir özellikte bölgeye havza dÕúÕndan su transferine imkan sa÷layacak projeler
geliútirilecektir. Bu kapsamda;
x Devam eden ve planlanan sulama projelerinin tamamlanmasÕ ile bölgedeki toplam
sulanan alanÕn 924.000 ha’dan, 1.100.000 ha’a çÕkartÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr.
x 88 bin yeni istihdam oluúturularak halen 462 bin kiúi olan tarÕmsal istihdam sayÕsÕnÕn
550 bin kiúiye yükselece÷i öngörülmektedir.
x Bölgede sulu tarÕm arazilerinden elde edilen yÕllÕk gelirin 6,050 Milyar TL’ye
yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Bu hedefler do÷rultusunda;
x Plan döneminde büyük sulama projeleri ile yaklaúÕk 114.500 ha alan DSø tarafÕndan
sulamaya açÕlacaktÕr.
x 177.000 ha alanda ise sulama úebekelerinin rehabilitasyonu ve YAS sulama sahasÕnda
bulunan yaklaúÕk 40.500 ha alanÕn yer üstü su kaynaklarÕndan desteklenmesi
öngörülmektedir.
x YAS kooperatif sahalarÕnda bulunan 76.500 ha alandaki sulama altyapÕsÕ TRGM
tarafÕndan kapalÕ sisteme dönüútürülecektir.
x KOP KÖSøP kapsamÕnda ço÷unlu÷u kÕrsal da÷lÕk bölgelerde bulunan 61.500 ha
alanda basÕnçlÕ sulama altyapÕsÕ kurulacaktÕr.
TarÕmsal üretimde sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ amacÕyla tarÕmda köklü bir de÷iúim
programÕ uygulanacaktÕr. Kurak úartlarda, topraklarÕn gere÷inden fazla ve uygun olmayan
mekanizasyonla iúlenmesi toprak yapÕsÕnÕn bozulmasÕna, verimlili÷in düúmesine ve su
kaynaklarÕnÕn azalmasÕna sebep olmuútur. Bölgede yÕllardÕr uygulanan tarÕm teknikleri ve
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anÕzÕn yakÕlmasÕ topraktaki organik madde miktarÕnÕ azaltmÕú, kuru ve sulu tarÕmda suya ve
kimyasal gübrelere olan ihtiyacÕ artÕrarak do÷al dengeyi bozmuútur. Kuru tarÕm alanlarÕnda
suyun yeterince depolanamamasÕ da büyük bir sorun olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
Bölgede kuru tarÕm arazilerinde toprak yapÕsÕnÕn iyileútirilmesi, toprakta oluúan taban
taúÕnÕn kÕrÕlmasÕ ve toprak bünyesindeki organik madde miktarÕnÕn artÕrÕlmasÕ gibi tedbirlerle
topra÷Õn su tutma kapasitesi yükseltilerek do÷al ya÷Õúlardan daha fazla istifade edilebilmesi
sa÷lanacaktÕr.
Bu ba÷lamda öncelikli olarak bölgedeki kuru tarÕm alanlarÕnÕn rehabilitasyonunu içeren
projeler hayata geçirilecektir. Bölgede çevresel sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ için sanayide
atÕk azaltÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ ve kaynak verimlili÷ine yönelik faaliyetlerin artÕrÕlmasÕnÕn yanÕ
sÕra sulu-kuru tarÕm alanlarÕnda dikey toprak iúlemenin ve ÇATAK kapsamÕnda do÷rudan
ekim-yeúil gübre uygulamalarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ; orman alanlarÕnda toprak muhafazasÕ,
erozyon kontrolü, çölleúme ile mücadele için a÷açlandÕrma çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr.
x Bölgede, a÷açlandÕrma çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 10.550 ha alanda tesis kurulumu,
18.900 ha alanda bakÕm iúleri; erozyon kontrolü çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 24.000 ha
alanda tesis kurulumu, 43.200 ha alanda bakÕm iúleri; orman içi mera ÕslahÕ
kapsamÕnda 2.500 ha alanda Õslah çalÕúmasÕ; rehabilitasyon çalÕúmalarÕ kapsamÕnda
29.730 ha alanda tesis kurulumu, 15.480 ha alanda bakÕm iúleri gerçekleútirilecektir.
x Bölgede do÷rudan ekim yapÕlan alanlar öncelikle 60.000 ha’a ulaútÕrÕlacak, topra÷Õ
koruyan ve su tasarrufu sa÷layan çevreci mekanizasyon kullanÕmÕ
yaygÕnlaútÕrÕlacaktÕr.
x YaklaúÕk 23.500 ha alanda mera Õslah ve amenajman çalÕúmalarÕ tamamlanacaktÕr.
Bölgenin özellikle ova kesiminde su çekimine ba÷lÕ olarak geliúti÷i düúünülen alanlar baúta
olmak üzere obruklarÕn oluúum mekanizmalarÕnÕn ve tarÕm arazilerinde geliúim süreçlerinin
saptanmasÕ ve aynÕ zamanda olasÕ tehlike alanlarÕnÕn belirlenmesine yönelik etüt çalÕúmalarÕ
yapÕlacaktÕr.
Bölgeye ait endemik bitkilerin envanteri çÕkarÕlarak ticari kullanÕm potansiyelleri
araútÕrÕlacaktÕr.
Hava kalitesinin yükseltilmesi, iklim de÷iúikli÷i uyumuna yönelik çalÕúmalar ve atÕk
yönetimi, endüstriyel simbiyoz ve ekosistemin korunmasÕna yönelik çevresel programlarÕn
uygulamasÕ yapÕlacaktÕr.
4.2. Ekonomik YapÕnÕn Güçlendirilmesi
Etkin, sürdürülebilir üretim ve dönüúüm modelleriyle; bölgenin rekabet gücünün
arttÕrÕlmasÕ, ekonominin yüksek katma de÷erli yapÕya dönüútürülmesi, bu do÷rultuda
uygulanacak kapsamlÕ ve uyumlu tedbirlerle enerji, sanayi ve hizmet altyapÕsÕ gibi alanlarÕn
hÕzla geliútirilmesi amaçlanmaktadÕr.
Plan döneminde Onuncu KalkÕnma PlanÕ’ndaki; ''kÕrsal ekonominin üretim ve istihdam
yapÕsÕ turizm, ticaret, gÕda sanayi, küçük ölçekli üretim gibi tarÕm dÕúÕ ekonomik faaliyetlerle
çeúitlendirilecek” vurgusu do÷rultusunda IPARD ile iúbirli÷i içerisinde çalÕúmalar
yapÕlacaktÕr. AyrÕca bölgenin hayvancÕlÕk stratejisi hazÕrlanmasÕna dair inceleme ve
araútÕrmalar yapÕlacaktÕr. Büyükbaú ve küçükbaú hayvancÕlÕ÷Õn desteklenmesi ve tarÕmsal
üretimde sürdürülebilirli÷inin sa÷lanmasÕ amacÕyla destek programlarÕ uygulanacaktÕr.
Bölgeye özgü, küçükbaú hayvancÕlÕ÷Õn geliútirilmesine yönelik destek politikalarÕ
…………………………………………………………………………………………………..
51

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

oluúturulacaktÕr. Bu kapsamda bölgede küçükbaú öncelikli olmak üzere hayvan varlÕ÷ÕnÕn
artÕrÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr. Çi÷ sütün uygun koúullarda toplanmasÕna yönelik altyapÕ
geliútirilecektir.
Da÷lÕk bölgelerde, arazilerin küçük ve sarp olmasÕ, tarÕm altyapÕsÕnÕn yetersizli÷i, sosyal
imkânlarÕn azlÕ÷Õ gibi sebeplerden dolayÕ büyük göçler yaúanmaktadÕr. Bu göçlerin önlenmesi
için kÕrsal da÷lÕk dezavantajlÕ alanlara yönelik bir kalkÕnma modeli uygulanacak, merkezi ve
yerel destek fonlarÕyla ekonominin çeúitlendirilmesine yönelik programlar yürütülecektir. Bu
kapsamda;
x Organik a÷ÕrlÕklÕ kiraz ve çilek yetiútiricili÷i ile ba÷cÕlÕ÷Õn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, serbest
sistem tavukçulu÷un, örtü altÕ tarÕm faaliyetlerinin, sertifikalandÕrma çalÕúmalarÕnÕn,
hasat, iúleme, paketleme, depolama, örgütlenme ve pazarlamanÕn geliútirilmesi için
GÕda TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ faaliyetlerini tamamlayÕcÕ destekleme ve yatÕrÕm
çalÕúmalarÕ yürütülecektir.
x Bölgede üretici ve çiftçilerin e÷itilmesi sa÷lanacak, “KOP TarÕmsal E÷itim ve YayÕm
ProgramÕ” (KOP TEYAP) uygulanacak ve farkÕndalÕk oluúturulacaktÕr. Bu kapsamda;
x Öncelikli olarak toprak ve suyun etkin kullanÕmÕnÕn artÕrÕlmasÕ, kadÕn ve genç
çiftçilerin e÷itilmesi, mera yönetimi, hayvancÕlÕk, koruyucu veteriner hekimlik
konularÕna yönelik e÷itim ve yayÕm faaliyetleri gerçekleútirilecektir.
Bölgenin ARGE yol haritasÕ hazÕrlanarak çalÕúmalar desteklenecektir. ARGE programlarÕ
ile bölge üniversitelerinin sahip olduklarÕ araútÕrma imkânlarÕnÕn ortaklÕ÷a dayalÕ bir model
çerçevesinde özel sektör ve kamu kurumlarÕ tarafÕndan etkin kullanÕmÕ sa÷lanacaktÕr. TarÕmda
do÷al kaynaklarÕ koruyacak, toprak verimlili÷ini arttÕracak, su tasarrufu sa÷layacak, kuraklÕk
ihtisas merkezli ARGE çalÕúmalarÕ yapÕlacak ve uygulama projeleri gerçekleútirilecektir. Bu
kapsamda;
x TarÕmda ve sanayide verimlili÷in artÕrÕlmasÕ için yenilikçilik ve ARGE çalÕúmalarÕna
a÷ÕrlÕk verilecektir.
Ticaret ile sa÷lanan katma de÷erin artÕrÕlmasÕ amacÕyla; yenilikçi yaklaúÕmlar
desteklenecek, sanayide modern yönetim, üretim ve pazarlama uygulamalarÕ geliútirilecek,
iúletmelerde markalaúma ve kurumsallaúmanÕn sa÷lanabilmesi için üretimde kalitenin
artÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalar yapÕlacaktÕr. DÕú ticarette bölge firmalarÕnÕn rekabet
güçlerinin artÕrÕlmasÕ ve bölge ürünlerinin tanÕtÕlmasÕ, pazarlanmasÕ için gerekli altyapÕ
tamamlanacak, ticari alanlarda e÷itim faaliyetleri düzenlenecektir. Sanayide orta yüksek
teknolojiye geçiú hÕzlandÕrÕlacaktÕr. Bölgedeki tarÕm ve gÕda makineleri üreten firmalarÕn
modernizasyonu yapÕlacak ayrÕca KOBø’ler ve kümelenme çalÕúmalarÕ desteklenecektir. Bu
kapsamda;
x Bölgede kamuya ait tarÕmla ilgili laboratuvar ve enstitüler ile e÷itim ve araútÕrma
kuruluúlarÕnÕn fiziki ve beúeri altyapÕlarÕ güçlendirilecektir.
x Katma de÷eri yüksek, teknolojinin yo÷un kullanÕldÕ÷Õ ürünler ortaya koyan, kurumsal
firma sayÕsÕ artÕrÕlarak bölgenin rekabet gücünün yükseltilmesi sa÷lanacak, yaklaúÕk
5.000 iúletme ve yeni giriúimciye destek verilecektir.
x Sanayi alanÕnda ürün denetiminin standartlaútÕrÕlarak, ticari güvenilirli÷in temin
edilebilmesi için test ve kalite kontrol laboratuvarlarÕ kurulacaktÕr.
x KOBø’lerin, e-ticaret altyapÕsÕ oluúturularak rekabet güçlerinin arttÕrÕlmasÕ, ihracat
destek programlarÕnÕn uygulanmasÕ ve kümelenmelerin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ
sa÷lanacaktÕr.
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x Devam eden Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi projelerinin
tamamlanacaktÕr.
Bölgede kurulan/kurulabilecek enerji tesislerinin koordinasyonu sa÷lanacak, yerli ve
yenilenebilir enerji üretiminin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕna iliúkin araútÕrmalar yapÕlacak, enerji
verimlili÷i e÷itimleri ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecektir. Bu kapsamda;
x KarapÕnar Enerji øhtisas Endüstri Bölgesi (EøEB) yatÕrÕma açÕlacak, EøEB’lerin di÷er
bölge illerinde de kurulabilmesi için gerekli çalÕúmalar yapÕlacaktÕr.
x KOP Bölgesi’nde güneú enerjisi potansiyelinin de÷erlendirilmesine yönelik çalÕúmalar
yapÕlacaktÕr.
x KarapÕnar-AyrancÕ ilçelerinde bulunan 1,8 milyar tonluk kömür rezervini
de÷erlendirmek üzere emisyon de÷erleri düúük bir termik santralin kurulmasÕna
yönelik planlama çalÕúmalarÕ gerçekleútirilecektir.
x Yerli enerji kaynaklarÕnÕn kullanÕlmasÕ ve enerji verimlili÷ine yönelik araútÕrma,
geliútirme, bilinçlendirme ve yaygÕnlaútÕrma faaliyetleri yürütülecektir.
x Bölgede do÷al kaynak potansiyelinin tespit edilmesine ve kaynaklarÕn ekonomiye
kazandÕrÕlmasÕna yönelik faaliyetler desteklenecektir.
x Bölgedeki elektrik iletim ve da÷ÕtÕm altyapÕsÕ iyileútirilerek kapasitesi artÕrÕlacaktÕr.
Önemli bir turizm potansiyeline sahip Bölgede, turizm altyapÕsÕ güçlendirilecek, turizmin
çeúitlendirilmesi sa÷lanarak markalaúmaya yönelik planlama çalÕúmalarÕ gerçekleútirilecektir.
Bu kapsamda;
x KOP Bölgesi Turizm Master PlanÕ hazÕrlanarak turizm altyapÕsÕ iyileútirilecek ve
turizm çeúitlendirilecektir.
x Yerli ve yabancÕ turistlerin ortalama 1,7 olan geceleme süresinin 2,5’a çÕkarÕlmasÕna
yönelik çalÕúmalar gerçekleútirilecektir.
4.3. AltyapÕnÕn Geliútirilmesi ve Kentleúme
Bölge; stratejik olarak uygulanacak ulaútÕrma, lojistik ve büyük ölçekli sanayi yatÕrÕmlarÕ
ile uzun vadede Do÷u Akdeniz’de oluúacak ticari geliúmeleri önemli ölçüde etkileyebilecektir.
Bölgenin ulusal ve uluslararasÕ eriúilebilirli÷inin arttÕrÕlmasÕ, bu amaçla demiryollarÕ baúta
olmak üzere lojistik altyapÕsÕnÕn çok modlu olarak geliútirilmesi büyük önem arz etmektedir.
UlaútÕrma yatÕrÕmlarÕ ile Türkiye'nin ba÷lantÕ noktasÕ haline gelecek bir KOP Bölgesi,
denizlere açÕlmasÕnÕn yanÕnda batÕ-do÷u bütünleúmesinde bir köprü görevi üstlenebilecektir.
Bölgenin demiryolu baúta olmak üzere ulaútÕrma altyapÕsÕ güçlendirilecektir. Bu kapsamda;
x Konya-Mersin demiryolu hattÕnÕn rehabilitasyonuna yönelik çalÕúmalara devam
edilecektir.
x Antalya-Konya-Aksaray-Nevúehir-Kayseri ve KÕrúehir-Aksaray-UlukÕúla demiryolu
(yük-yolcu) hatlarÕnÕn uygulama projeleri tamamlanacaktÕr.
x Lojistik köy/merkez ve bölünmüú yol projeleri tamamlanarak, karayollarÕnÕn standardÕ
yükseltilecektir.
x Hava taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn eksiklikleri tamamlanacaktÕr.
KÕrsal ve kentsel alanda yaúam kalitesinin arttÕrÕlmasÕna yönelik planlamalara iliúkin
stratejiler esas alÕnacak, bölge içinde dengeli bir mekânsal geliúim sa÷lanarak uzak-yakÕn
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kÕrsalda hizmetlere eriúim kolaylaútÕrÕlacak ve kent merkezlerine olan baskÕnÕn azaltÕlmasÕna
yönelik;
x Kentsel yaúam kalitesinin artÕrÕlmasÕ ve yaúam alanlarÕnÕn geliútirilmesine yönelik
úehirlerdeki rekreasyon alanlarÕ artÕrÕlacaktÕr.
x Kent içi ulaúÕm altyapÕlarÕ güçlendirilecektir. Bölge illerinde trafik kazalarÕnÕn
azaltÕlmasÕ, trafik güvenli÷inin artÕrÕlmasÕ için araútÕrma ve uygulamalar yapÕlacaktÕr.
x Bölge kentlerinin içme suyu ihtiyacÕnÕn karúÕlanabilmesi için isale hattÕ ve arÕtma
tesisleri inúa edilecektir. Bölgede SUKAP kapsamÕnda 121 içme suyu, 138
kanalizasyon olmak üzere toplam 259 proje tamamlanacaktÕr.
x Bölgede kÕrsal altyapÕnÕn yetersiz oldu÷u alanlarda iyileútirme çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr.
KapalÕ havza konumunda olan KOP Bölgesi’nde arÕtmaya tabi tutulmadan do÷aya
bÕrakÕlan kentsel ve sanayi atÕk sularÕ, zaten azalmakta olan yeraltÕ sularÕnÕ sürekli olarak
kirletmekte ve bu durum do÷al hayat için gün geçtikçe çok daha tehlikeli olmaktadÕr. Bu
nedenle kentsel yerleúimlerin ve sanayi alanlarÕnÕn kanalizasyon, arÕtma ve katÕ atÕk bertaraf
tesisleri gibi altyapÕ ihtiyaçlarÕ giderilecektir.
Jeo-stratejik avantajlarÕ ile bölgenin güvenlik hassasiyeti olan özellikle biliúim ve
haberleúme sektörü ile ilgili yatÕrÕmlardan daha fazla pay alabilmesine yönelik çalÕúmalar
yapÕlacaktÕr. Bu kapsamda;
x Bölgede Ulusal ve UluslararasÕ Veri Merkezi kurulmasÕna yönelik araútÕrma projesi
gerçekleútirilecektir.
x Bölgenin internet altyapÕsÕ geliútirilerek internet eriúimi yaygÕnlaútÕrÕlacaktÕr.
x Kamu Felaket Kurtarma ve Entegre Veri Merkezi kurulacaktÕr.
4.4. Beúeri ve Sosyal YapÕnÕn Güçlendirilmesi
Bölgenin kalkÕnmasÕ açÕsÕndan, ekonomik büyüme ile birlikte birey ve gruplarÕn ekonomik
ve sosyal hayata aktif katÕlÕmlarÕnÕn sa÷lanmasÕ, yaúam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal
dayanÕúma ve bütünleúmenin artÕrÕlmasÕ amaçlanmaktadÕr.
Sosyal, kültürel ve ekonomik alanlar bütüncül bir yaklaúÕmla de÷erlendirilerek KOP
Bölgesi’nde sosyal alanda da bir dönüúüm gerçekleútirilecektir. Öncelikli olarak özel politika
gerektiren gruplarÕ güçlendirmeye, yoksullukla mücadeleye, kÕrsal ve kentsel alanlarda
e÷itim, sa÷lÕk ve sosyal hizmet altyapÕsÕnÕ geliútirmeye, bölge dÕúÕna göçü önlemeye, kÕrdan
kente göçün olumsuz sosyo-ekonomik etkilerini azaltmaya ve sosyal içermeyi sa÷lamaya
yönelik eylemler uygulanacaktÕr. Bu kapsamda;
x Bölgede beúeri sermayenin güçlendirilmesi için çalÕúmalar desteklenecektir. Bu
kapsamda, kamu, üniversite, özel sektör iúbirli÷i sa÷lanarak kurumsal kapasitenin de
geliútirilmesi sa÷lanacaktÕr.
x E÷itime eriúimin arttÕrÕlmasÕ ve kalitenin geliútirilmesi amacÕyla bütün e÷itim
kademelerinde fiziki ve beúeri altyapÕ geliútirilecektir. Bu kapsamla;
x Okul öncesi e÷itimde %70 okullaúma oranÕ yakalanacak, ilk ve orta ö÷retimde derslik
baúÕna düúen ö÷renci sayÕsÕ 30’un üstünde olan ilçelerde 30’un altÕna düúürülecektir.
x Yüksekö÷retimde ise kalitenin arttÕrÕlmasÕ amacÕyla ö÷retim elemanÕ baúÕna düúen
ö÷renci sayÕsÕ 36’ya düúürülecektir.
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x Bölge illerinde 8540 ilave yurt kapasitesi oluúturulacaktÕr.
x Bölgede 60 adet zenginleútirilmiú kütüphane yapÕlacaktÕr. Okuma kültürünün
geliútirilmesi amacÕyla, çocuk ve halk kütüphanelerinin rehabilitasyonu yapÕlacak,
zenginleútirilmiú kütüphanelerin çocuk ve halk kütüphaneleriyle entegrasyonu
sa÷lanacaktÕr.
Sa÷lÕk göstergeleri açÕsÕndan ülke ortalamasÕnÕn üzerinde bir performans gösteren KOP
Bölgesi’nde, iller arasÕndaki dengesizliklerin giderilmesi amacÕyla, sunulan sa÷lÕk
hizmetlerini nicel ve nitel olarak geliútirmeye yönelik çalÕúmalar yapÕlacak, hizmetlerin tüm
bireyler için eriúilebilir olmasÕ ve dengeli bir úekilde sunulmasÕ sa÷lanacaktÕr. Bu kapsamda;
x Bölgedeki mevcut hastane yatak sayÕsÕnÕn niteli÷inin arttÕrÕlmasÕna yönelik dönüúüm
çalÕúmalarÕ yapÕlacak ve nitelikli yatak sayÕsÕ ülke ortalamasÕnÕn üzerine çÕkarÕlacaktÕr.
x Bölgenin sa÷lÕk sektöründe ihtisaslaúmasÕna yönelik çalÕúmalar yapÕlacaktÕr.
Tüm toplum kesimlerini güçlendirmeye yönelik alt ve üstyapÕ çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr. Bu
ba÷lamda sokakta yaúayan, madde ba÷ÕmlÕsÕ, kimsesiz ve/veya korunmaya muhtaç çocuklara
yönelik hizmet merkezlerinin altyapÕlarÕ geliútirilecek, bu merkezler yaygÕnlaútÕrÕlacak ve
merkezlerin hizmet kaliteleri yükseltilecektir. AyrÕca kadÕnlarÕn sosyo-ekonomik statülerini
yükseltmeye yönelik olarak e÷itim, bilgilendirme ve danÕúmanlÕk hizmetleri sunulmasÕnÕn
yanÕ sÕra kadÕn giriúimcili÷i desteklenerek kadÕnlarÕn ekonomik hayatta da etkin bir rol
almalarÕ sa÷lanacaktÕr. Bu amaçlar do÷rultusunda;
x Bölgesel ve sektörel iúgücü dinamikleri dikkate alÕnarak, baúta kadÕn ve gençler olmak
üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânlarÕnÕn geliútirilmesine destek
verilecektir.
x Mesleki e÷itimi yaygÕnlaútÕrmak için baúta øùKUR, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ, KOSGEB
ve di÷er ilgili kurumlarÕn iúbirli÷i ve koordinasyonu KOP BKø tarafÕndan sa÷lanacak,
bölgeye özgü uygulamalar desteklenecektir.
UNøKOP YaygÕn E÷itim Projesi ile yerel kurum/kuruluúlarÕn yeterli sayÕ ve nitelikte teknik
personele ve donanÕma sahip olmalarÕ desteklenerek proje hazÕrlama, uygulama, izleme ve
de÷erlendirme konularÕnda kapasiteleri artÕrÕlacak, kaynak kullanÕmÕnda etkinlik
sa÷lanacaktÕr. Bu kapsamda;
x Kamu kurumlarÕ, yerel yönetimler, sivil toplum kuruúlarÕnÕn (STK) kapasitelerinin
arttÕrÕlmasÕ ve kalkÕnma sürecine dâhil edilmesi sa÷lanacaktÕr.
x Hayat boyu ö÷renme yaklaúÕmÕ ile toplumun tüm kesimlerinin kiúisel geliúimlerini
sa÷lamaya yönelik çalÕúmalar yapÕlacaktÕr.
KOP Sosyal Geliúim ProgramÕ (KOPSOGEP) ile kurum/kuruluúlarÕn özellikle istihdam,
sosyal içerme, kültür-sanat, spor, giriúimcilik, hareketlilik, yaratÕcÕlÕk bileúenlerinde projeler
ile özellikle yoksul ve sosyal imkânlara eriúimde sÕkÕntÕ yaúayan; çocuklar, gençler, kadÕnlar,
iúsizler, göç etmiúler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaúayan kesimlere yönelik projeler
desteklenecektir. KadÕn, çocuk, genç ve engellilerin karar alma mekanizmalarÕna
katÕlabilmelerine yönelik politikalar üretilecektir. E÷itim ve danÕúmanlÕk hizmetlerinin
kapsamlÕ, etkin bir úekilde yürütülmesi sa÷lanacaktÕr. Spor, kültür ve sanat gibi alanlarda
geliúimlerini destekleyici projeler uygulanacaktÕr.
KOP Bölgesinde gençlik çalÕúmalarÕnÕn yapÕlmasÕ için gençlik merkezlerinin altyapÕsÕ
güçlendirilecektir. AyrÕca Bölgede model bir gençlik evi geliútirilmesine yönelik çalÕúmalar
yapÕlacaktÕr. YapÕmÕ devam eden spor tesisleri tamamlanacak, mevcut tesislerin
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modernizasyonlarÕ gerçekleútirilecektir. Nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelere spor salonlarÕ
yapÕlacaktÕr. HalkÕ spor yapmaya teúvik edecek projeler desteklenecektir.
Türkiye ortalamasÕnÕn üzerinde bir gençlik nüfusuna sahip bölgenin genç nüfusunu daha
aktif bir úekilde kullanmasÕna, üretime kazandÕrmasÕna yönelik tedbirler alÕnacaktÕr.
Güçlü tarihsel ve kültürel geçmiúi dikkate alÕnarak, ilgili tüm aktörlerle iúbirli÷i halinde
Orta Anadolu’nun kültür merkezi olmasÕ yönünde çalÕúmalar yapÕlacaktÕr. KOP Bölgesi kültür
envanteri çÕkarÕlacaktÕr. Kültür altyapÕsÕ iyileútirilerek kültürel alanlarÕn koruma kullanma
dengesi içerisinde de÷erlendirilmesi sa÷lanacaktÕr.
4.5. Kurumsal Kapasitenin Geliútirilmesi
Bölgede yer alan kurum ve kuruluúlar kalkÕnmanÕn temel unsurlarÕnÕn baúÕnda gelmektedir.
Bu nedenle bölgenin ihtiyaç duydu÷u her türlü plan, proje ve faaliyetin etkin bir úekilde
gerçekleútirilebilmesi, kurum/ kuruluúlarÕn yeterli sayÕ ve nitelikte personele, donanÕma sahip
olmalarÕ ile do÷rudan iliúkilidir.
Bölgede yer alan kamu kurum ve kuruluúlarÕ, üniversiteler, yerel yönetimler, KOP BKø,
KalkÕnma AjanslarÕ ve STK'larÕn her türlü faaliyet ve planlamalarÕnda bir bütünlük
oluúturulmasÕ amacÕyla kurumlar arasÕ tecrübe aktarÕmÕ, bilgi paylaúÕmÕ ve koordinasyonun
sa÷lanaca÷Õ bir ortamÕn oluúturulmasÕ gerekmektedir. Bu kapsamda; yerel yönetimler,
merkezi idarelerin taúra teúkilatlarÕ, STK'lar, üniversiteler ve kamu kurumu niteli÷indeki
meslek kuruluúlarÕ, bölge kalkÕnma idaresi ve kalkÕnma ajanslarÕnÕn kurumsal yetkinlik analizi
gerçekleútirilecek ve tespit edilen idari, mali, beúeri ve teknolojik eksiklikler giderilecektir.
Bölgede bulunan bakanlÕklarÕn taúra teúkilatlarÕ, yerel yönetimler, STK’lar ve üniversiteler
ile KOP BKø’nin ve KalkÕnma AjanslarÕnÕn e÷itim ihtiyaçlarÕnÕ analiz etmeleri
desteklenecektir. Bu ihtiyaçlarÕn giderilmesinde UNøKOP kapsamÕnda oluúturulacak e÷itmen
havuzlarÕ da kullanÕlacaktÕr.
Belediyelere biliúim stratejisi ve stratejik plan oluúturma konularÕnda teknik destek
sa÷lanacak, yerel yönetimler bünyesinde kurulacak Kamu Biliúim Merkezleri aracÕlÕ÷Õyla
bireylerin bilgi ve iletiúim teknolojilerine eriúim imkânlarÕ arttÕrÕlacaktÕr.
Konya ilinde 6360 SayÕlÕ Kanun çerçevesinde geniúleyen görev, yetki ve sorumluluk
alanlarÕyla uyumlu olarak mekânsal planlama ve uygulamayla ilgili kapasite güçlendirilecek,
Konya ilinde oluúabilecek sorunlarÕn çözümüne yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Bölgedeki STK'larÕn fiziki, kurumsal ve beúeri geliúimleri desteklenecektir. Bu kapsamda;
örgütlenme, yönetim, yönetiúim yapÕlarÕ, kayÕt sistemleri ve personel yetkinliklerinin
güçlendirilmesine ve proje hazÕrlama yetkinliklerinin artÕrÕlmasÕna yönelik e÷itim programlarÕ
düzenlenecektir. KalkÕnma BakanlÕ÷Õ ile KOP BKø arasÕnda bilgi ve tecrübe paylaúÕmÕ için
kurumsal mentorluk programÕ uygulanacaktÕr.
KOP Eylem PlanÕ’nÕn etkin bir úekilde izlenip de÷erlendirilmesi ve etki analizlerinin
yapÕlabilmesi için KOP BKø bünyesinde izleme-de÷erlendirme sistemi kurulacaktÕr.
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5. EYLEM PLANI
5.1. EYLEM PLANININ YAPISI
KOP Eylem PlanÕ geliúme ekseni, sektör, tedbir, eylem baúlÕklarÕ altÕnda kurgulanmÕútÕr.
Planda yer alan her eylem için; eylem no, eylem adÕ, yer, sorumlu kuruluú, iúbirli÷i yapÕlacak
kuruluúlar, baúlama-bitiú tarihi ve açÕklama sütunlarÕ bulunmaktadÕr.
Tablo 31 KOP Eylem PlanÕ Biçimi
Eylem
No

Eylem
AdÕ

Yer

Sorumlu
Kuruluú

øúbirli÷i YapÕlacak
Kuruluúlar

BaúlamaBitiú Tarihi

YapÕlacak øúlem ve
AçÕklama

x “Eylem No”, ilgili ekseni ve tedbiri ifade eden kod numarasÕdÕr.
x “Eylem AdÕ”, ne yapÕlaca÷ÕnÕ kÕsaca tanÕmlamaktadÕr.
x “Yer”, eylemin yürütülece÷i ili/illeri göstermektedir.
x “Sorumlu Kuruluú”, öngörülen eylemi ilgili yerel ve merkezi kuruluúlarla iúbirli÷i içinde
yürüterek, süresinde sonuçlandÕrmaktan ve raporlamaktan sorumlu kuruluútur.
x “øúbirli÷i YapÕlacak Kuruluúlar”, eylemlerin yürütülmesi ve sonuçlandÕrÕlmasÕ sürecinde,
gerçekleútirilecek eylem ile do÷rudan veya dolaylÕ iliúkisi bulunan ve sorumlu kuruluúla
iúbirli÷i yaparak somut destek verecek kuruluúlardÕr.
x “Baúlama ve Bitiú Tarihi”, eylemin tamamlanmasÕ için öngörülen süreyi göstermektedir.
x “YapÕlacak øúlem ve AçÕklama”, bölümü eylemin gerekçesini ve detayda yapÕlacak iúleri
ortaya koymaktadÕr.
5.2. EYLEM PLANININ UYGULANMASI, KOORDøNASYONU ve øZLENMESø
KOP Eylem PlanÕ’nÕn uygulanmasÕnda izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluú KOP
Bölge KalkÕnma ødaresi BaúkanlÕ÷ÕdÕr. PlanÕn bölge düzeyinde uygulanmasÕndan Eylem
PlanÕ'nda yer alan bütün kamu kurum ve kuruluúlarÕ sorumlu olacaklardÕr. Uygulama
yakÕndan takip edilecek, sorunlarÕ tespit edilecek ve KOP Bölge KalkÕnma ødaresi BaúkanlÕ÷Õ
zamanÕnda bilgilendirilecektir. Eylem PlanÕnda gerekli görülen revizyonlar KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ tarafÕndan gerçekleútirilecektir.
UygulamanÕn etkili biçimde yürütülmesi ve öngörülen hedeflere ulaúÕlmasÕnda aúa÷Õda
belirtilen ilke ve esaslara uyulacaktÕr.
x Eylem PlanÕ’nÕn amaçlarÕna ulaúÕlmasÕnda, kalkÕnma sürecinin ilgili tüm kesimlerce ve
taraflarca benimsenmesi, bütüncül bir yaklaúÕmla sürdürülmesi ve bu kapsamda insan
odaklÕlÕk, katÕlÕmcÕlÕk, kapsayÕcÕlÕk, hesap verebilirlik ve úeffaflÕk ilkeleri gözetilecektir.
x Eylem PlanÕ kapsamÕnda yapÕlacak uygulamalar ulusal ve bölgesel planlar ile strateji
belgelerine dayandÕrÕlacaktÕr.
x KOP Eylem PlanÕ’nda sorumlu kuruluú olarak belirtilen kurumlar bütçelerini ve yÕllÕk
iú programlarÕnÕ hazÕrlarken Plan’daki eylemlere özel önem vererek önceliklendirecektir.
x Projelerin ve faaliyetlerin uygulanmasÕnda tamamlayÕcÕlÕk, koordinasyon ve
eúzamanlÕlÕk sa÷lanacak, baúta Valilikler olmak üzere yerel yönetimler de çalÕúmalarÕ
hÕzlandÕrmaya yönelik tedbirleri zamanÕnda alacaklardÕr.
x Baúta tarÕm olmak üzere sanayi, e÷itim, sa÷lÕk, ulaútÕrma, hizmet gibi kalkÕnmayÕ
hÕzlandÕracak sektörlere iliúkin bütünleúmiú uygulamalara öncelik verilecektir.
x Bölgede dönüúümü hÕzlandÕracak yenilikçi yaklaúÕmlarÕn ve modellerin
geliútirilmesine özen gösterilecektir.
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5.3. EYLEM PLANININ ÖZET FøNANSMAN TABLOSU
(Milyon TL)
EKSENLER
Toprak ve Su KaynaklarÕnÕn
Sürdürülebilir KullanÕmÕ
Ekonomik YapÕnÕn
Güçlendirilmesi
AltyapÕnÕn Geliútirilmesi ve
Kentleúme
Beúeri ve Sosyal YapÕnÕn
Güçlendirilmesi
Kurumsal Kapasitenin
Geliútirilmesi
TOPLAM

2014

2015

2016

2017

2018

2014-2018

321

374

456

549

620

2.320

99

115

140

169

191

714

706

824

1004

1210

1366

5.110

243

283

345

416

470

1.757

4

4

5

6

7

26

1.373

1.600

1.950

2.350

2.654

9.927

Not: Merkezi Yönetim Bütçesinden tahsis edilecek yatÕrÕm ödeneklerini göstermekte olup; di÷er kaynaklardan sa÷lanacak ilave
finansman dâhil de÷ildir. AyrÕca, projelerin gerçekleúme durumuna göre ve bütçe imkânlarÕna ba÷lÕ olarak ilave kaynak tahsis
edilebilecektir.
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KOP
EYLEM PLANI

EYLEMLER
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KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ
oooGG 

61

Eylem Ad×

Yer

Sorumlu
KuruluĂ

ĀĂbirliÿi
Yap×lacak
KuruluĂlar

BaĂlamaBiWiĂ
Tarihi

62

Karaman

Arazi toplu laútÕrma
ve tarla içi geliútirme
Aksaray
TS.1.1
hizmetleri çalÕúmalarÕ
hÕzlandÕrÕlacaktÕr.

O
Orman
ve S
Su
øúleri BakanlÕ÷Õ,
Maliye
BakanlÕ÷Õ,
Çevre ve
GÕda TarÕm ve ùehircilik
BakanlÕ÷Õ,
HayvancÕlÕk
2014 - 2018
UlaútÕrma
BakanlÕ÷Õ
Denizcilik ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler
Orman ve Su
øúleri BakanlÕ÷Õ,
Maliye
BakanlÕ÷Õ,
Çevre ve
ùehircilik
GÕda TarÕm ve BakanlÕ÷Õ,
HayvancÕlÕk
2014 - 2018
UlaútÕrma
BakanlÕ÷Õ
Denizcilik ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

TS.1 TOPRAK YAPISININ KORUNMASI, VERĀMLĀLĀþĀN ARTTIRILMASI

Eylem
No

ølde arazi toplulaútÕrmasÕ (AT) ve tarla içi geliútirme hizmetleri
(TøGH) 85.675 ha alanda tamamlanmÕútÕr. Plan döneminde su
sorunu yaúanan alanlardaki tarÕm arazilerine öncelik verilerek
135.417 ha alanda AT ve TøGH yapÕlarak, sulanan arazilerin
tamamÕ olmak üzere, toplamda 221.092 ha alanda AT ve TøGH
çalÕúmalarÕ tamamlanacaktÕr.

ølde arazi toplulaútÕrmasÕ (AT) ve tarla içi geliútirme hizmetleri
(TøGH) 107.220 ha alanda tamamlanmÕútÕr. Plan döneminde su
sorunu yaúanan alanlardaki tarÕm arazilerine öncelik verilerek
190.160 ha alanda AT ve TøGH yapÕlarak, sulanan arazilerin
tamamÕ olmak üzere, toplamda 297.380 ha alanda AT ve TøGH
çalÕúmalarÕ tamamlanacaktÕr.

Yap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama

TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBĀLĀR KULLANIMI
KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Eylem
Eylem
Eylem
AdÕ Ad×
NoNo

Ni÷de

Konya

YerYer

øúb
øøúbirli÷i
úbiĀĂbirliÿi
rli
li÷÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
KuruluĂlar

BaĂlama-BiWiĂ
Tarihi
T
arihi

O
Orman
ve S
Su
øúleri BakanlÕ÷Õ,
Maliye
BakanlÕ÷Õ,
Çevre ve
GÕda TarÕm ve ùehircilik
BakanlÕ÷Õ,
HayvancÕlÕk
2014 - 2018
UlaútÕrma
BakanlÕ÷Õ
Denizcilik ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler
Orman ve Su
øúleri BakanlÕ÷Õ,
Maliye
BakanlÕ÷Õ,
Çevre ve
ùehircilik
GÕda TarÕm ve BakanlÕ÷Õ,
HayvancÕlÕk
2014 - 2018
UlaútÕrma
BakanlÕ÷Õ
Denizcilik ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ

ølde arazi toplulaútÕrmasÕ (AT) ve tarla içi geliútirme hizmetleri
(TøGH) 63.000 ha alanda tamamlanmÕútÕr. Plan döneminde su
sorunu yaúanan alanlardaki tarÕm arazilerine öncelik verilerek
103.723 ha alanda AT ve TøGH yapÕlarak, sulanan arazilerin
tamamÕ olmak üzere, toplamda 166.723 ha alanda AT ve TøGH
çalÕúmalarÕ tamamlanacaktÕr.

ølde arazi toplulaútÕrmasÕ (AT) ve tarla içi geliútirme hizmetleri
(TøGH) 178.404 ha alanda tamamlanmÕútÕr. Plan döneminde su
sorunu yaúanan alanlardaki tarÕm arazilerine öncelik verilerek
528.701 ha alanda AT ve TøGH yapÕlarak, sulanan arazilerin
tamamÕ olmak üzere, toplamda 707.105 ha alanda AT ve TøGH
çalÕúmalarÕ tamamlanacaktÕr.

Yap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)
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KOP ølleri

TarÕmsal kuraklÕ÷Õn
etkilerini azaltmaya
yönelik koruyucu
TS.1.2
tarÕm teknikleri
(KOR-TAR)
yaygÕnlaútÕrÕlacaktÕr.

KOP ølleri

YerYer

Eylem
Eylem
Eylem
AdÕ Ad×
NoNo

øúb
øøúbirli÷i
úbiĀĂbirliÿi
rli
li÷÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
KuruluĂlar

Halen uygulanmakta olan KÕrsal KalkÕnma YatÕrÕmlarÕnÕn
Desteklenmesi ProgramÕ kapsamÕnda desteklenen makina ve
ekipmanlara ilaveten; KOP øllerine özgü olmak üzere, toprak
yapÕsÕnÕ korumaya, toprakta suyun muhafazasÕnÕ sa÷lamaya
yönelik topra÷Õ devirmeden, yÕrtarak iúleyen mekanizasyonun (Dip
kazan, çizel pulluk+tÕrmÕk kombinasyonu, kültivatör+tÕrmÕk
kombinasyonu ve sap parçalama makinesi) ve úeritvari toprak
iúleme makinelerinin yaygÕnlaúmasÕ desteklenecektir.

KuraklÕ÷Õn hakim
KuraklÕ÷Õn
K
hakim, toprak verimlili÷inin düúük oldu÷u bölgede,
bölgede
toprak yapÕsÕnÕn iyileútirilmesi, ya÷Õúlardan ve sulama suyundan
tasarruf edilmesi ve verimin artÕrÕlmasÕ için uygun do÷rudan ekim
makineleri ile ekim yapan üreticilerin faydalanabilece÷i Çevre
AmaçlÕ TarÕm Arazilerini Koruma (ÇATAK) ProgramÕ
geliútirilerek veya müstakil bir program oluúturularak 4 yÕl
boyunca uygulanacaktÕr. Desteklemeler kuraklÕ÷Õn daha yo÷un
oldu÷u 60.000 ha alanda uygulanacak, elde edilen sonuçlara göre
bölgeye yaygÕnlaútÕrÕlacaktÕr.

BaúlamaB
aúllamaaú
BaĂlamaBitiú
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem Yap×lacak
ve AçÕklama
ĀĂlem ve Aç×klama
BiWiĂ
Tarihi

K lk
KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ,
Maliye
GÕda TarÕm ve BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
HayvancÕlÕk
2015 - 2018
KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ
AjanslarÕ,
Ziraat OdalarÕ,
Ticaret
BorsalarÕ
KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ,
Maliye
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Üniversiteler,
Yerel
Yönetimler,
GÕda TarÕm ve Bahri Da÷daú
UluslararasÕ
HayvancÕlÕk
2015 - 2018
TarÕmsal
BakanlÕ÷Õ
AraútÕrma
Enstitüsü,
Konya Toprak
Su ve Çölleúme
ile Mücadele
AraútÕrma
østasyonu
Müdürlü÷ü

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)
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MeralarÕn tespit,
tahdit ve Õslah
TS.1.3
çalÕúmalarÕ
hÕzlandÕrÕlacaktÕr.

Eylem
Eylem
Eylem
AdÕ Ad×
NoNo
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KOP ølleri

KOP ølleri

KOP ølleri

YerYer

øøúbirli÷i
úb
biĀĂbirliÿi
rli
li÷÷i
li
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
KuruluĂlar

BaĂlamaBaúlamaB
aúllamaĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem Yap×lacak
ve AçÕklama
BiWiĂ
Tarihi

MÕsÕr, yonca
MÕsÕr
yonca, úeker pancarÕ gibi çok su tüketen ürünler yerine suyu
y
KOP BKø,
BKø
az
tüketen
ve
ülkenin
ya÷lÕ
tohum
baúta
olmak
üzere
arz
açÕ÷Õ
olan
Yerel
GÕda TarÕm ve
alternatif ürünlerin bölgede üretilmesine yönelik çalÕúmalar
Yönetimler,
HayvancÕlÕk
2015 - 2018
yapÕlacak, destekleme sisteminin dönüútürülmesi için gerekli
Ziraat
OdalarÕ,
BakanlÕ÷Õ
Ticaret
altyapÕ oluúturularak yeni bir sistem uygulanacaktÕr.
BorsalarÕ
KOP BKø,
Üniversiteler,
Yerel
Yönetimler,
Bahri Da÷daú
UTAEM,
GÕda TarÕm ve Konya Toprak
ÇATAK kapsamÕnda toprak organik maddesine artÕrmak amacÕyla
HayvancÕlÕk
Su ve Çölleúme 2015 - 2018 bölgede yeúil gübre kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ için pilot
BakanlÕ÷Õ
ile Mücadele
olarak seçilecek 10.000 ha alanda desteklemeler yapÕlacaktÕr.
AraútÕrma
østasyonu
Müdürlü÷ü,
Ziraat OdalarÕ,
Ticaret
BorsalarÕ
Orman ve Su
øúleri BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Üniversiteler,
GÕda TarÕm ve Yerel
YaklaúÕk 20.000 ha alanda mera Õslah ve amenajman projeleri
Yönetimler,
HayvancÕlÕk
2015 - 2018 yapÕlacak, meralarÕn verimlili÷ine ve sürdürülebilirli÷ine yönelik
Ziraat OdalarÕ,
BakanlÕ÷Õ
programlar hazÕrlanarak uygulanacaktÕr.
Ticaret
BorsalarÕ,
AraútÕrma
KurumlarÕ

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Toprak muhafaza,
çölleúmeyi önleme
TS.1.4 ve erozyon
kontrolüne yönelik
a÷açlandÕrma
çalÕúmalarÕ
hÕzlandÕrÕlacaktÕr.

Eylem
Eylem
Eylem
AdÕ Ad×
NoNo

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
STK'lar
GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
STK'lar

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
STK'lar

Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ

Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ

Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ

Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ

Konya

Karaman

Ni÷de

øúb
øøúbirli÷i
úbiĀĂbirliÿi
rli
li÷÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
KuruluĂlar

Aksaray

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ
GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
STK'lar

YerYer

A÷açlandÕrma çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 7.150 ha alanda tesis
kurulumu, 13.050 ha alanda bakÕm iúleri; erozyon kontrolü
çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 6.300 ha alanda tesis kurulumu, 11.100 ha
2014 - 2018
alanda bakÕm iúleri; 2.500 ha alanda mera ÕslahÕ; rehabilitasyon
çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 18.115 ha alanda tesis kurulumu, 5.500 ha
alanda bakÕm iúleri gerçekleútirilecektir.
A÷açlandÕrma çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 1.150 ha alanda tesis
kurulumu, 1.900 ha alanda bakÕm iúleri; erozyon kontrolü
çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 5.000 ha alanda tesis kurulumu, 9.000 ha
2014 - 2018
alanda bakÕm iúleri; rehabilitasyon çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 9.950
ha alanda tesis kurulumu, 8.460 ha alanda bakÕm iúleri
gerçekleútirilecektir.
A÷açlandÕrma çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 1.200 ha alanda tesis
kurulumu, 2.250 ha alanda bakÕm iúleri; erozyon kontrolü
çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 10.800 ha alanda tesis kurulumu, 19.600
ha alanda bakÕm iúleri; rehabilitasyon çalÕúmalarÕ kapsamÕnda
1.425 ha alanda tesis kurulumu, 1.300 ha alanda bakÕm iúleri
2014 - 2018
gerçekleútirilecektir.

A÷açlandÕrma çalÕúmalarÕ kapsamÕnda
kaps
a amÕnda 11.050
050 ha alanda tesis
kurulumu, 1.700 ha alanda bakÕm iúleri; erozyon kontrolü
çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 1.900 ha alanda tesis kurulumu, 3.500 ha
2014 - 2018
alanda bakÕm iúleri; rehabilitasyon çalÕúmalarÕ kapsamÕnda 240 ha
alanda tesis kurulumu, 220 ha alanda bakÕm iúleri
gerçekleútirilecektir.

BaúlamaB
aúllamaaú
BaĂlamaBitiú
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem Yap×lacak
ve AçÕklama
ĀĂlem ve Aç×klama
BiWiĂ
Tarihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)
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YerYer

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

øøúbirli÷i
úb
biĀĂbirliÿi
rli
li÷÷i
li
Yap×lacak
YapÕlacak
Kuruluúlar
KuruluĂlar

BaĂlamaBaúlamaB
aúllamaĀĂlem ve Aç×klama
BiWiĂ
Bitiú
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem Yap×lacak
ve AçÕklama
Tarihi

Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ

Büyük sulama
TS.2.2 projeleri
tamamlanacaktÕr.

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø
GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø
GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø

Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ
Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ
Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ
Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ

Konya

Konya

Konya

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø
GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø

Ç
Çevre ve
ùehircilik
BakanlÕ÷Õ,
GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
STK'lar

Karaman

Ni÷de

Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ

Havza dÕúÕndan su
transferi yapÕlmasÕna
TS.2.1 yönelik etüt
KOP ølleri
çalÕúmalarÕ
tamamlanacaktÕr.
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Karaman II. Merhale Projesi kapsamÕnda inúaatÕ devam eden 8.700
ha alan sulamaya açÕlacaktÕr.

Konya-Çumra II. Merhale kapsamÕnda inúaatÕ devam eden
Beyúehir-Su÷la-Apa (BSA) KanalÕ 2. KÕsÕm (Mavi Bo÷az) iúi
2014-2015 tamamlanacaktÕr. Proje ile Apa BarajÕ ve Mavi Tünel sulamalarÕnÕn
tamamÕ bu kanaldan su alacak olup, kanal rehabilitasyonu
yapÕlmaktadÕr.
Konya-Çumra 2-B Merhale kapsamÕnda inúaatÕ devam eden 7.202
ha'lÕk Seydiúehir cazibe ve 9.530 ha'lÕk Su÷la cazibe sulamalarÕ
2014 - 2018 tamamlanacaktÕr. Toplam 7.181 ha'lÕk Seydiúehir, Bostandere,
Gevrekli ve Bektemur pompaj sulamalarÕ planlama aúamasÕnda
olup projelerin tamamlanmasÕndan sonra inúaatÕna baúlanacaktÕr.
Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamÕnda inúaatÕ devam eden
Avúar Hadimi BarajÕ ve "Avúar-Ba÷baúÕ Hadimi Tüneli" projesi ile
2014 - 2016 Avúar Hadimi BarajÕ'nda depolanacak su, Ba÷baúÕ BarajÕ'na regüle
edilerek Mavi Tünel vasÕtasÕyla yÕllÕk 414 milyon m3 su Konya
KapalÕ HavzasÕ'na aktarÕlacaktÕr.

2014 - 2015

Ni÷de Gebere II. Merhale Projesi kapsamÕnda 420 ha'lÕk alanda
inúaat çalÕúmalarÕ tamamlanmÕú olup, plan döneminde inúaatÕ
2014-2015
devam eden 450 ha'lÕk Yeúilburç SulamasÕ tamamlanarak toplam
870 ha alan sulamaya açÕlacaktÕr.

DSø Genel Müdürlü÷ü tarafÕndan ihale edilmiú olan Konya KapalÕ
2014 - 2015 HavzasÕ Master PlanÕ tamamlanacak, havza dÕúÕndan su transferi
etütleri sürdürülecek ve sonuçlarÕ de÷erlendirilecektir.

TS.2 SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBĀLĀR KULLANIMI VE HAVZA SU YÖNETĀMĀ

Eylem
Eylem
Eylem
AdÕ Ad×
NoNo

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)
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Konya Karaman

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Orman ve Su Yerel
øúleri
Yönetimler,
BakanlÕ÷Õ
Sulama
Birlikleri,
Sulama
Kooperatifleri,
Ziraat OdalarÕ

Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ

Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ

Konya

KOP ølleri

Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ

Konya

Konya Çumra III.
Konya-Çumra
III Merh
Merhale
r ale Proj
Projesi
o esi kapsamÕnda
kaps
a amÕnda inúaatÕ devam eden
HotamÕú DepolamasÕ 580 milyon m3 kapasiteli olacaktÕr. Mavi
Regülatörden, Beyúehir Gölü ve Göksu Nehri'nden gelen sularÕ
alacak olan Apa-HotamÕú øletim (AHø) KanalÕ ve tesisleri 70 m3/s
kapasiteli ve 126 km uzunlu÷unda olup, HotamÕú DepolamasÕ'na
ba÷lanacaktÕr.

2014 - 2018

Küçük su iúleri yatÕrÕmlarÕ kapsamÕndaki gölet, gölet sulamasÕ,
YAS rehabilitasyonu ve taúkÕn koruma iúleri devam edecektir.

GÕda TarÕm ve
Konya-Çumra III. Merhale Projesi kapsamÕnda Göksu Nehri
HayvancÕlÕk
2014 - 2015 üzerinde inúaatÕ devam eden 360 milyon m3 kapasiteli BozkÕr
BakanlÕ÷Õ,
BarajÕ tamamlanacaktÕr.
KOP BKø
Konya-Çumra III. Merhale Sulama Projeleri tamamlanacaktÕr.
GÕda TarÕm ve
Mavi Tünel ile gelecek su yanÕnda mevcut YAS sulama alanlarÕ ile
HayvancÕlÕk
2014 - 2019 takviyeyle sulama sa÷lanacaktÕr (Proje bütünü için öngörülen
BakanlÕ÷Õ,
169.820 ha sulama sahasÕnÕn, 40.500 ha'Õ mevcut YAS alanlarÕnda
KOP BKø
olmak üzere, 123.090 ha'Õ 2018 yÕlÕna kadar sulamaya açÕlacaktÕr).
YatÕrÕm programÕnda bulunan Ere÷li øvriz SulamasÕ (3. sulama
birli÷i) rehabilitasyon projesi tamamlanacaktÕr. Bölgede önemli
KOP BKø
2014 - 2018 görülen ve gerçekleútirilmesi yönünde birliklerin mutabakatÕ
sa÷lanan di÷er rehabilitasyon projelerinin proje hazÕrlÕklarÕ sonrasÕ
ihale süreçlerinin tamamlanarak baúlatÕlmasÕ hedeflenmektedir.

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
2014- 2015
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø

Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ

YerYer

BaĂlamaBaúlamaB
aúllamaaú
ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem Yap×lacak
ve AçÕklama
BiWiĂ
Tarihi

øúb
øøúbirli÷i
úbiĀĂbirliÿi
rli
li÷÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
KuruluĂlar

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ

Küçük ölçekli
sulama projeleri
kapsamÕnda gölet,
TS.2.4 sulama alt yapÕsÕ ve KOP ølleri
rehabilitasyon
çalÕúmalarÕ
tamamlanacaktÕr.

Mevcut büyük
sulama projelerinin
TS.2.3 alt yapÕ
rehabilitasyonu
gerçekleútirilecektir.

Eylem
Eylem
Eylem
AdÕ Ad×
NoNo

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

69

KOP ølleri

KOP ølleri

YerYer

Su tasarrufu sa÷layan
tarla içi modern
sulama yöntemlerine
TS.2.5 geçilmesine iliúkin KOP ølleri
desteklerin etkin
kullanÕmÕ
sa÷lanacaktÕr.

Eylem
Eylem
Eylem
AdÕ Ad×
NoNo

øúb
øøúbirli÷i
úbiĀĂbirliÿi
rli
li÷÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
KuruluĂlar

BaúlamaB
aúllamaaú
BaĂlamaBitiú
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem Yap×lacak
ve AçÕklama
ĀĂlem ve Aç×klama
BiWiĂ
Tarihi

Konya
Valili÷i
K
V
lili÷i
YatÕrÕm øzleme
Koordinasyon
BaúkanlÕ÷Õ,
2011 yÕlÕndan bu yana devam eden KOP Küçük Ölçekli Sulama
øl Özel
øúleri ProgramÕ (KÖSøP) kapsamÕnda gölet ve kapalÕ sulama
ødareleri,
KOP BKø
2014 - 2018 sistemlerinin yapÕmÕ ile mevcut sistemlerin rehabilitasyonu
Konya
çalÕúmalarÕna, dezavantajlÕ kÕrsal alanlarda nispeten küçük araziye
Büyükúehir
sahip yerleúim yerleri önceli÷inde devam edilecektir.
Belediyesi,
Sulama
Kooperatifleri,
Ziraat OdalarÕ
Orman ve Su
øúleri BakanlÕ÷Õ,
Konya Valili÷i
YatÕrÕm øzleme
Bölgede sulama randÕmanÕ düúük klasik açÕk kanal sulama
Koordinasyon
úebekesine sahip, "øl Özel ødareleri, DSø ve Sulama
GÕda TarÕm ve
BaúkanlÕ÷Õ,
Kooperatiflerince Yürütülen Rehabilitasyon Nitelikli Projeler"
HayvancÕlÕk
2015 - 2018
øl Özel
(ÖDS) kapsamÕnda yer alamayan YAS sulama kooperatiflerinin
BakanlÕ÷Õ
ødareleri,
76.500 ha sulama alanÕnda rehabilitasyon yapÕlarak kapalÕ sulama
KOP BKø,
alt yapÕ hizmetleri tamamlanacaktÕr.
Konya
Büyükúehir
Belediyesi
KOP BKø,
Halen KÕrsal KalkÕnma YatÕrÕmlarÕnÕn Desteklenmesi Projesi
Yerel
kapsamÕnda uygulanan damla ve ya÷murlama sulama sistemleri
GÕda TarÕm ve Yönetimler,
destekleme programÕna devam edilecektir. Desteklemelerin damla
HayvancÕlÕk
Ziraat BankasÕ, 2015 - 2018
sulama sistemlerini daha fazla özendirmesi sa÷lanacaktÕr.
BakanlÕ÷Õ
Ziraat OdalarÕ,
Ticaret
BorsalarÕ

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ
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YAS potansiyeli ve
gelece÷ine iliúkin
TS.2.6
araútÕrmalar
yapÕlacaktÕr.
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Konya KapalÕ
HavzasÕ’nda olasÕ
TS.3.1
KOP ølleri
karstik çöküntü alanlarÕ
belirlenecektir.

TS.3 ÇEVRE KORUMA

Bölge yeraltÕ ve
yerüstü suyu kullanÕmÕ
TS.2.7
KOP ølleri
yol haritasÕ
hazÕrlanacaktÕr.

YerYer

Eylem
Eylem
Eylem
AdÕ Ad×
NoNo

øúb
øøúbirli÷i
úbiĀĂbirliÿi
rli
li÷÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
KuruluĂlar

KOP BKø

Enerji ve Tabii
Kaynaklar
BakanlÕ÷Õ, Çevre
ve ùehircilik
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler,
KalkÕnma
AjanslarÕ

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
Orman ve Su
KOP BKø
øúleri BakanlÕ÷Õ,
Üniversiteler,
KalkÕnma
AjanslarÕ
GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
Çevre ve
ùehircilik
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Orman ve Su Yerel
øúleri BakanlÕ÷Õ Yönetimler,
Üniversiteler,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
AraútÕrma
KurumlarÕ,
STK'lar

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ

Ova kesiminde obruklarÕn oluúum mekanizmalarÕnÕn ve tarÕm
arazilerinde geliúim süreçlerinin saptanmasÕ ve aynÕ zamanda olasÕ
2015 - 2018 tehlike alanlarÕnÕn belirlenmesine yönelik olarak su çekimine ba÷lÕ olarak
obruk riskinin arttÕ÷Õ düúünülen alanlar öncelikli olmak üzere tüm
bölgede zemin etüdü çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr.

Bölge'de yerüstü sularÕndan 406.000 ha, yeraltÕ sularÕndan 518.000 ha
(yaklaúÕk 100 bin kuyu) alan olmak üzere sulu tarÕm yapÕlan toplam
924.000 ha alanda yeraltÕ ve yerüstü kaynaklarÕndaki de÷iúimlerin ve su
kullanÕmÕnÕn izlenerek, su tahsislerinin su varlÕ÷Õ ile uyumlulaútÕrÕlmasÕnÕ
2015 - 2017
ve bu sayede suyun sürdürülebilir kullanÕmÕnÕ sa÷layacak havza tabanlÕ
modeller geliútirilecektir.

Bölgede tektonik oluúumlar, havzadaki akiferlerin (1. Katman, 2.
Katman) ve su kalitesinin araútÕrÕlarak, bölgenin hidrojeolojik haritasÕnÕn
2015 - 2017
çÕkarÕlmasÕ ve yeraltÕ su rezervi potansiyelinin modellenmesine yönelik
araútÕrma projesi yapÕlacaktÕr.

BaúlamaB
aúllamaaú
BaĂlamaBitiú
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem Yap×lacak
ve AçÕklama
ĀĂlem ve Aç×klama
BiWiĂ
Tarihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

71

KOP ølleri

KOP Bölgesi illerini de içine alan hava kalitesi izleme a÷ÕnÕn yer aldÕ÷Õ
Bölgesel Temiz Hava Merkezi hizmet binasÕ Konya'da inúa edilecektir.
Konya, Aksaray, Karaman, Ni÷de, Afyon, Isparta, Burdur, Antalya,
Nevúehir ve Kayseri illerinin hava kalitesi ölçüm istasyonlarÕnÕn iúletimi,
2014 - 2015
kalibrasyonu, verilerin do÷rulanmasÕ, de÷erlendirme ve raporlama
faaliyetleri gerçekleútirilecektir. AyrÕca hava kirletici parametrelerin
analiz edildi÷i merkez laboratuvarlarÕnda, kirletici parametreler ölçülecek
ve de÷erlendirilecektir.
Orman ve Su
øúleri BakanlÕ÷Õ,
ve Bilim Sanayi ve
Teknoloji
BakanlÕ÷Õ
KOP BKø,
Üniversiteler

Çevre
ùehircilik
BakanlÕ÷Õ

Bölgenin endemik bitki türlerinin tespiti yapÕlacak ve küresel iklim
de÷iúikli÷i nedeniyle yok olma tehlikesiyle karúÕ karúÕya kalan türlerin
2015 - 2016
korunmasÕyla ve ticari kullanÕm potansiyellerinin arttÕrÕlmasÕyla ilgili
tedbirler uygulamaya konulacaktÕr.

Çevre
ùehircilik
BakanlÕ÷Õ

Bölgeye ait endemik
bitkilerin envanteri
TS.3.3 çÕkarÕlacak ve ticari
KOP ølleri
kullanÕm potansiyelleri
araútÕrÕlacaktÕr.

Endüstriyel simbiyoz uygulamalarÕna yönelik olarak yapÕlacak analiz
çalÕúmalarÕndan elde edilecek sonuçlar çerçevesinde firma sÕnÕrlarÕnÕn
2017 - 2018 ötesine geçebilen endüstriyel simbiyoz uygulamalarÕ ile atÕk azaltÕmÕ ve
kaynak verimlili÷i sa÷layacak atÕk de÷erlendirme faaliyetleri ve
yatÕrÕmlarÕ desteklenecektir.

2016

Çevresel ve ekonomik kazanÕma yönelik iúbirliklerini artÕran endüstriyel
simbiyoz uygulamalarÕ ile ilgili öncelikli olarak organize sanayi
bölgelerinde analiz ve araútÕrma çalÕúmalarÕ yapÕlarak muhtemel
simbiyotik iliúki modelleri tespit edilecektir.

BaĂlamaBaúlamaB
aúllamaaú
ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem Yap×lacak
ve AçÕklama
BiWiĂ
Tarihi

Sanayi tesisleri, ÕsÕnma, trafik vb. ile ilgili emisyon envanteri
çÕkarÕlacaktÕr. Bu kapsamda; tehlikeli kimyasallar veya yakma
sistemlerinde uygun olmayan yakÕt kullanan tesislerin hava kalitesi ve
2015 - 2018
halk sa÷lÕ÷Õ üzerindeki olumsuz etkileri tespit edilecek, sanayi
tesislerinin emisyon izin belgeleri rutin olarak kontrol edilecek,
emisyonlarÕ azaltÕcÕ tedbirler alÕnacaktÕr.

KOP BKø

KOP ølleri

Bilim Sanayi ve
Teknoloji
BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
STK'lar
Üniversiteler,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
AraútÕrma
KurumlarÕ,
STK'lar

Bilim Sanayi ve
Teknoloji
BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
STK'lar

øúb
øøúbirli÷i
úbiĀĂbirliÿi
rli
li÷
i÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
KuruluĂlar

Orman ve Su
øúleri BakanlÕ÷Õ,
ve Bilim Sanayi ve
Teknoloji
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Üniversiteler

KOP BKø

KOP ølleri

AtÕk azaltÕmÕ ve
kaynak verimlili÷ine
TS.3.2
yönelik faaliyetler
desteklenecektir.

Hava kalitesinin
yükseltilmesi ve iklim
de÷iúikli÷ine uyuma
TS.3.4 yönelik etüt KOP ølleri
uygulama çalÕúmalarÕ
yapÕlacaktÕr.

KOP BKø

YerYer

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ

Eylem
Eylem
Eylem
AdÕ Ad×
NoNo
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Katma de÷eri yüksek
olan meyvelerin de÷er
zinciri analizi
yapÕlarak zayÕf yönler
desteklenecektir.

EYG.1.1

EYG.1.2

TARIM

EYG.1

Sorumlu
KuruluĂ

GÕda TarÕm
ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ

KOP ølleri KOP BKø

Yer

Büyükbaú ve küçükbaú
hayvancÕlÕk yatÕrÕmlarÕ
KOP ølleri
ve altyapÕsÕ
desteklenecektir.

Eylem Ad×

Eylem
No

Ekonomi
k
i
BakanlÕ÷Õ,
GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
Gümrük ve
Ticaret
BakanlÕ÷Õ,
Üniversiteler,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
STK'lar,
AraútÕrma
KurumlarÕ
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler,
Üniversiteler,
AraútÕrma
KurumlarÕ,
Ziraat BankasÕ,
TarÕm Kredi
Kooperatifleri,
DamÕzlÕk
Koyun ve Keçi
Yetiútiricileri
Birli÷i,
DamÕzlÕk SÕ÷Õr
Yetiútiricileri
Birli÷i,
Ziraat OdalarÕ

ĀĂbirliÿi
Yap×lacak
KuruluĂlar
Yap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
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Çi÷ süt hijyeninin sa÷lanabilmesi için süt toplama merkezleri desteklenerek
aynÕ zamanda KÕrsal KalkÕnma YatÕrÕmlarÕ Makina Ekipman Deste÷i
kapsamÕnda süt sa÷Õm ünitelerine ve so÷utma tanklarÕna verilen hibe
deste÷i artÕrÕlacaktÕr.

Bölgenin iklim, bitki örtüsü, tarÕm iúletmelerinin yapÕsÕ gibi faktörler
alÕnarak
ulusal
destekleme
politikalarÕnda
bölgesel
2014 -2018 dikkate
farklÕlaútÕrmalara gidilecektir.

Bölgesel geliúmiúlik farklarÕnÕn azaltÕlmasÕna yönelik olarak, büyükbaú ve
küçükbaú hayvancÕlÕk iúletmelerinin altyapÕlarÕnÕn geliútirilmesi, hayvansal
üretimde verimlilik ile kalitenin artÕrÕlmasÕ ve modern hayvancÕlÕk
iúletmelerinin kurulmasÕ desteklenecektir.

Bölge için ekonomik önemi olan meyvelerden çilek, elma (KOP/TR %32)
ve kiraz (KOP/TR %15) üretiminde katma de÷er artÕúÕnÕn sa÷lanmasÕ, bu
yönde kritik faaliyet ve faktörlerin saptanmasÕ, üretimde düúük maliyet ve
farklÕlaúma yollarÕ belirlenmesi için yurt içi ve yurt dÕúÕ rakiplerin yetenek
2015 -2018
ve faaliyetleri dikkate alÕnarak karúÕlaútÕrmalÕ analiz yapÕlmasÕ
sa÷lanacaktÕr. Analiz sonucunda tespit edilen zayÕf yönlerin ortadan
kaldÕrÕlmasÕ yönünde di÷er kurumlarÕn faaliyetlerini tamamlayÕcÕ ve/veya
yeni destekler sa÷lanacaktÕr.

BaĂlamaBiWiĂ
Tarihi

EKONOMĀK YAPININ GÜÇLENDĀRĀLMESĀ
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EYG.1.4

EYG.1.3

Eylem
Eylem
No No
KOP BKø,
BKø
Yerel
Yönetimler,
Ziraat OdasÕ,
Ticaret OdasÕ

GÕda TarÕm
ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ

YerYer

Karaman

Bölgede kamuya ait
laboratuvar, araútÕrma
enstitüsüistasyonlarÕnÕn
altyapÕlarÕ
iyileútirilecektir.
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GÕda TarÕm
ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ

GÕda TarÕm
ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ

Konya

Konya

2015 -2016

Yerelde mezbaha ve hayvan pazarÕ yapÕlmasÕ için gerekli eúgüdüm ve
teknik yardÕm sa÷lanacaktÕr.

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
Orman ve Su
øúleri BakanlÕ÷Õ,
Bölgenin ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alÕnarak GÕda TarÕm ve HayvancÕlÕk
Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ, üniversiteler, araútÕrma kurumlarÕ ve üretici örgütleriyle ilgili
BakanlÕ÷Õ,
di÷er kurum ve kuruluúlarÕ ile iúbirli÷i içerisinde KOP TarÕmsal E÷itim ve
GAP BKø,
2015 -2018 YayÕm ProgramÕ hazÕrlanacaktÕr. Su kÕsÕtÕ yaúayan bölgede uygulanacak
Yerel
programda: toprak ve suyun etkin kullanÕmÕ, kadÕn ve genç çiftçilerin
Yönetimler,
e÷itimi, mera yönetimi, hayvancÕlÕk ve koruyucu veteriner hekimlik
Üniversiteler,
konularÕna öncelik verilecektir.
KalkÕnma
AjanslarÕ,
AraútÕrma
KurumlarÕ,
STK'lar
KOP
BKø,
Bahri Da÷daú UluslararasÕ TarÕmsal AraútÕrma Enstitüsü'nün bölgenin
Üniversiteler,
kuraklÕkla mücadelesi ve sulu-kuru tarÕmda sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ
TSE,
STK'lar,
2015 -2018 oda÷Õnda ihtisaslaúmasÕ ve güçlendirilmesine yönelik ihtiyaçlarÕnÕn analizi
yapÕlacak ve elde edilen sonuçlara göre donanÕm ve altyapÕ ihtiyaçlarÕ
Türk
karúÕlanacaktÕr.
Akreditasyon
Kurumu
KOP BKø,
Üniversiteler,
TSE,
Veteriner Kontrol Enstitüsü'nün ihtiyaç analizi yapÕlarak teknik donanÕm ve
STK'lar,
2015 -2018
altyapÕ ihtiyaçlarÕ karúÕlanacaktÕr.
Türk
Akreditasyon
Kurumu

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

TarÕmsal e÷itim yayÕm
çalÕúmalarÕ
KOP ølleri KOP BKø
yaygÕnlaútÕrÕlacaktÕr.

Eylem
Eylem
AdÕ Ad×
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KOP BKø,
Üniversiteler,
TSE,
STK'lar,
Türk
Akreditasyon
Kurumu

GÕda TarÕm
ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ

Konya

KOP
ølleri
KOP BKø

KÕrsal da÷lÕk bölgelerdeki dezavantajlÕ alanlarÕn gelir seviyesini
artÕracak bir tarÕmsal kalkÕnma modeli geliútirilerek pilot projeler
uygulamaya konulacaktÕr. Bu kapsamda, organik a÷ÕrlÕklÕ kiraz, ba÷
ve çilek yetiútiricili÷i, serbest sistem tavukçuluk, örtü altÕ tarÕm,
sertifikalandÕrma, hasat, iúleme, paketleme, depolama, örgütlenme ve
pazarlamanÕn geliútirilmesi, aile çiftçili÷inin güçlendirilmesi için
mevcut uygulamalarÕ tamamlayÕcÕ destekleme ve yatÕrÕm çalÕúmalarÕ
yürütülecektir.

øl GÕda Kontrol LaboratuvarÕnÕn günümüz ihtiyaçlarÕna uygun olarak
2015 -2018 yüksek standartlarda hizmet verebilmesini temin etmek üzere teknik
altyapÕsÕ modernize edilecektir.

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
Orman ve Su
øúleri
BakanlÕ÷Õ,
ÇalÕúma ve
Sosyal
Güvenlik
BakanlÕ÷Õ,
2015 -2018
Valilikler,
Yerel
Yönetimler,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
Üniversiteler,
AraútÕrma
KurumlarÕ,
STK'lar

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

YerYer

KIRSAL EKONOMĀNĀN GELĀāTĀRĀLMESĀ

Eylem
Eylem
AdÕ Ad×

KÕrsal dezavantajlÕ
alanlarda gelir
seviyesini artÕracak
EYG.2.1 tarÕmsal kalkÕnma
projeleri
uygulanacaktÕr.

EYG.2

Eylem
Eylem
No No
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Eylem

Eylem
Eylem
AdÕ Ad×

YerYer

Turizm
güzergahlarÕnda ekoturizm ve gelir
Konya
EYG.2.3
getirici faaliyetler
desteklenecektir.

KOP
KÕrsal alanda gelir ølleri
getirici faaliyetlerin
çeúitlendirilmesine
EYG.2.2 yönelik araútÕrmalar
yapÕlacak ve destek
programlarÕ
uygulanacaktÕr.
KOP
ølleri

Eylem
No No

KOP BKø

Konya
Büyükúehir
Belediyesi

KOP Bölgesi'nin Akdeniz'e çÕkÕú kapÕsÕ olan ve yÕlda yaklaúÕk 5
milyon kiúinin seyahat etti÷i Konya-Antalya yolu üzerinde seyahat
güvenli÷i ile turizm ve yerel kalkÕnmaya katkÕ sa÷layacak çok
2015 -2016 amaçlÕ, do÷a ile uyumlu bir (SeydiPark/Seyr-i ùehir/Seyyid Harun
Veli) eko-turizm ve rekreasyon alanÕnÕn oluúturulmasÕna yönelik
fizibilite çalÕúmasÕ yapÕlacaktÕr. Fizibilite sonuçlarÕna göre uygulama
projesi hayata geçirilecektir.

KÕrsal kesimdeki kadÕnlara ekonomik getiri sa÷layacak meslek
edindirme e÷itimleri verilecek, üretilen ürünlerin standardÕnÕn
2015 -2018 yükseltilmesine yönelik tasarÕm deste÷i sa÷lanacak, pazarlama
altyapÕsÕ
oluúturulacak
ve
kurulacak
küçük
iúletmeler
desteklenecektir.

øùKUR,
Yerel
Yönetimler,
Üniversiteler,
STK'lar

GÕda TarÕm
ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

KOP BKø

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Gd T
GÕda
TarÕm ve
HayvancÕlÕk
KÕrsal kesimde tarÕm/sezon dÕúÕ gelir getirici faaliyetler araútÕrÕlarak,
BakanlÕ÷Õ,
2015-2015 yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ için modeller geliútirilecektir.
Valilikler,
Yerel
Yönetimler

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú
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EYG.3.1

ARGEARGE

EYG.3
EYG.3

ARGE yol haritasÕ
hazÕrlanarak bölgedeki
ARGE çalÕúmalarÕ
desteklenecektir.

E l
Eylem
AdÕ
Ad

Eylem Ad×

E l
Eylem
No
N

Eylem
No
Kuruluú
K
l

Sorumlu
KuruluĂ
Sorumlu

KOP ølleri

KalkÕnma
AjanslarÕ

KOP ølleri KOP BKø

Y
Yer

Yer
Bitiú Tarihi
Biti
T ihi

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BiWiĂ
Baúlamaú
Tarihi
Y l k øúlem
YapÕlacak
øl
ve AçÕklama
A k
AçÕkl
klama

KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ,
Ekonomi
BakanlÕ÷Õ,
Bölgenin rekabet gücünün artÕrÕlmasÕ, teknolojik, ekonomik, sosyal ve
Gümrük ve
kültürel kalkÕnmasÕna katkÕ sa÷layabilecek çalÕúmalarÕn belirlenmesi ve
Ticaret
ihtiyaçlarÕn
analizi amacÕyla ARGE yol haritasÕ hazÕrlanacaktÕr. Yol
BakanlÕ÷Õ,
haritasÕndan
elde edilecek sonuçlar da dikkate alÕnarak, Bilim Sanayi ve
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
BakanlÕ÷Õ,
TÜBøTAK ve mevcut di÷er ARGE destekleri ile
Teknoloji
mükerrerlik
oluúturmayacak
úekilde, öncelikli alanlarda araútÕrma ve etüt
BakanlÕ÷Õ,
2015 -2018
proje
çalÕúmalarÕnÕn
yapÕlmasÕ
sa÷lanacaktÕr.
UlaútÕrma
Denizcilik ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ,
Üniversiteler,
Meslek
KuruluúlarÕ,
Yerel
Yönetimler,
OSB'ler
KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ,
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
BakanlÕ÷Õ,
Ekonomi
Bölgede yenilik altyapÕsÕnÕn belirlenmesi, potansiyellerin ortaya çÕkarÕlmasÕ
BakanlÕ÷Õ,
2015 -2018 ve yenilik konusunda yürütülen faaliyetlere yön verilmesi amacÕyla
TÜBøTAK,
bölgesel yenilik stratejileri hazÕrlanacaktÕr.
KOSGEB,
Sanayi ve
Ticaret OdalarÕ,
Üniversiteler,
KOP BKø

Kuruluúlar

ĀĂbirliÿi
Yap×lacak
øúbirli÷i
YKuruluĂlar
YapÕlacak
l k
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78

KOP
ølleri

KOP BKø

KOP
ølleri

GÕda TarÕm
ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

YerYer

KOP BKø

TĀCARET ORTAMININ ĀYĀLEāTĀRĀLMESĀ

Eylem
Eylem
AdÕ Ad×

Pazarlama
faaliyetleri ve tanÕtÕm KOP
EYG.4.1
altyapÕsÕ
ølleri
geliútirilecektir.

EYG.4

Eylem
Eylem
No No

Ekonomi
BakanlÕ÷Õ,
Gümrük ve
Ticaret
BakanlÕ÷Õ,
2015 -2017
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
BakanlÕ÷Õ,
Üniversiteler,

KOP BKø,
Üniversiteler,
Bahri
DAöDAù
UTAEM
STK'lar

Konya Fuar Merkezi kompleksi bünyesinde KOP Bölgesi'nin tümüne
hizmet verecek úekilde Konya Ticaret OdasÕ himayesinde oluúturulmakta
olan DÕú Ticaret Merkezi tarafÕndan yürütülecek; KOBø'lerin farklÕ
kurumlarca uygulanan dÕú ticaret desteklerine baúvurmasÕ, úirketler arasÕ
koordinasyonun sa÷layabilmesi, dÕú ticarette Bölge firmalarÕnÕn rekabet
güçlerinin artÕrÕlmasÕ, Bölge ürünlerinin yurtiçi ve yurtdÕúÕnda tanÕtÕlmasÕ
ve pazarlamasÕna katkÕ sa÷layacak proje ve programlarÕn geliútirilmesine
ve ihtiyaç duyulan nitelikli insan kayna÷ÕnÕn temin edilebilmesine yönelik
faaliyetler desteklenecektir. Bu kapsamda; bölge firmalarÕnÕn e-ticaret

KuraklÕk ve iklim de÷iúikli÷ine ba÷lÕ su stresi veya kÕsÕtlÕ su
koúullarÕnda uygun sulama programlarÕ ile tarÕmsal su kullanÕmÕnda
verimlili÷in artÕrÕlmasÕ için ARGE çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr. Bahri
Da÷daú UTAEM tarafÕndan, kuraklÕ÷a ve abiyotik stres faktörlerine
karúÕ klasik ve modern Õslah teknikleri kullanÕlarak toleranslÕ çeúitler
geliútirilmesi ve kuraklÕk ile ilgili mevcut durum haritalarÕnÕn
2015 -2018 oluúturulmasÕ, baúta tarÕmsal ürünler olmak üzere hayvancÕlÕk ve
di÷er alanlarda ürün kayÕp ve açÕklarÕnÕn belirlenerek
de÷erlendirilmesi, veriler ÕúÕ÷Õnda risk haritalarÕ ve ileriye dönük
uygun materyaller geliútirilerek mevcut programlara entegre
edilmesine yönelik çalÕúmalar yapÕlacaktÕr. øklim de÷iúikli÷ine karúÕ
bitkisel üretim uygulamalarÕnda adaptasyon ve gÕda güvenli÷i gibi
konularda araútÕrma projeleri gerçekleútirilecektir.

Bölgeye özgü yem bitkilerinin dayanÕklÕlÕk ve adaptasyon
bakÕmÕndan geliútirilmesi, bitkisel ve hayvansal üretimde sa÷lÕk ve
kaliteyi yükseltici yenilikçi araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕ, tarÕmsal
ürünlerin pazarlama olanaklarÕ ve lojistik ihtiyacÕnÕn ortaya
konulmasÕ amacÕyla akademik destekler içermeyen araútÕrma
projeleri gerçekleútirilecektir.

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
Üniversiteler,
KalkÕnma
2015 -2018
AjanslarÕ,
AraútÕrma
KurumlarÕ,
Yerel
Yönetimler,
STK'lar

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
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Eylem
Eylem
No No

Eylem
Eylem
AdÕ Ad×

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

KOP BKø

KOP BKø

GÕda TarÕm
ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ

KOP BKø

YerYer

Konya

Ni÷de

KOP
ølleri

Konya

önceli÷inde tanÕnÕrlÕklarÕnÕ ve ticari güvenilirliklerini artÕracak,
art
r Õracak ticari
arenadaki uluslararasÕ geliúmelerden haberdar olmalarÕnÕ sa÷layarak
etkileúim ve iletiúimlerini iyileútirecek bir "DÕú Ticaret Geliútirme
ProgramÕ" hazÕrlanarak, program kapsamÕnda kamu kurumlarÕ ve özel
sektör úirketlerine dÕú ticaret alanÕnda danÕúmanlÕk, e÷itim ve bilgilendirme
hizmetleri sa÷lanacaktÕr.

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
LisanslÕ depolar, laboratuvarlar, elektronik satÕú salonlarÕ ve platform
Çevre ve
borsacÕlÕ÷Õ bilgi iúlem altyapÕsÕnÕn geliútirilmesine ve ilçelerde
ùehircilik
2015-2015
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕna yönelik ihtiyaç analizi yapÕlacaktÕr.
BakanlÕ÷Õ,
Yerel
Yönetimler,
STK'lar
GÕda TarÕm ve
Meyve sebze toplanma-da÷ÕtÕm merkezi ile so÷uk hava deposu
HayvancÕlÕk
kurulmasÕna yönelik ihtiyaç analizi yapÕlacak ve analiz sonuçlarÕna göre
2015 -2018
BakanlÕ÷Õ,
gerekli destekler verilecektir.
øl Özel ødaresi
Bilim Sanayi ve
Teknoloji
BakanlÕ÷Õ,
Katma de÷eri yüksek olan bitkisel ürünlerin (fasulye, kiraz, çilek, üzüm,
Üniversiteler,
2015 -2018 peynir ve yöresel vb. ürünler) co÷rafi iúaret tescillerinin alÕnmasÕ için
KalkÕnma
gerekli eúgüdüm sa÷lanacak ve pazar rekabet güçleri artÕrÕlacaktÕr.
AjanslarÕ,
STK'lar
Bölgenin Türkiye ve dünyaya açÕlan tek kapÕsÕ niteli÷indeki Konya
UluslararasÕ Fuar Merkezi'nin kapasitesi mevcut ihtiyacÕ karúÕlamakta
yetersiz kalmaktadÕr. YÕllÕk 300 bine ulaúan ziyaretçi sayÕsÕ ile Türkiye'nin
Yerel
en önemli fuar organizasyonlarÕndan biri olan Konya TarÕm, GÕda ve
Yönetimler,
HayvancÕlÕk FuarÕ ile yÕl içerisinde düzenlenen farklÕ sektörlerdeki di÷er
Mevlana
büyük fuarlarda ulusal ve uluslararasÕ firmalarÕn taleplerine cevap
2015-2015
KalkÕnma
verilememektedir. Bölgenin tanÕtÕmÕ, dÕúarÕya açÕlÕmÕ, ticaretini
AjansÕ,
geliútirebilmesi için, mevcut teúhir salonlarÕna ilaveten yeni teúhir salonu
STK'lar
inúa edilecektir.

KalkÕnma
AjanslarÕ,
STK'lar

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
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Eylem
Eylem
AdÕ Ad×

YerYer

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

80

KOP
ølleri

Bölgede yatÕrÕmlarÕn
düzeyinin
artÕrÕlmasÕna yönelik
KOP
EYG.4.3 olarak iú ve yatÕrÕm
ølleri
ortamÕ
iyileútirilecektir.

KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ

Ekonomi
BakanlÕ÷Õ

Bölgenin rekabet
gücünün
artÕrÕlmasÕna yönelik
Konya EYG.4.2 araútÕrma
KOP BKø
Karaman
yapÕlacaktÕr.

Eylem
Eylem
No No

KalkÕnma ajanslarÕ bölgedeki teúvik uygulamalarÕ ve enstrümanlarÕna
yönelik de÷erlendirme ve önerilerini 6 aylÕk raporlar halinde
2015 -2018 Ekonomi ve KalkÕnma BakanlÕklarÕna iletecek, söz konusu kurumlar
teúvik sisteminin tanÕtÕmÕ, yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve yeni teúvik
enstrümanlarÕnÕn geliútirilmesinde ortak faaliyet gösterecektir.
Bölgedeki ajanslarÕn koordinasyonunda ve ilgili kurum ve
kuruluúlarÕn katkÕsÕ ile bölgesel yatÕrÕm ortamÕna iliúkin sorunlar
tespit edilecek ve çözümüne iliúkin öneriler geliútirecektir. AyrÕca,
2015 -2018
"Bölgesel YatÕrÕm øklimi De÷erlendirmesi" çalÕúmasÕ sonuçlarÕna
göre bölge bütünlü÷ü gözetilerek iú ve yatÕrÕm ortamÕnÕn
geliútirilmesine dair tedbirler uygulamaya konulacaktÕr.

Ekonomi
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
Özel Sektör
KuruluúlarÕ

Bölgenin, civardaki sanayi, ticaret ve finans merkezleri ile
etkileúiminin artÕrÕlarak üretim teknoloji ve kapasitesinin ve rekabet
2015-2015 gücünün artÕrÕlabilmesi için "Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve
Ticaret Koridoru" oluúturulmasÕna yönelik etüt ve fizibilite çalÕúmasÕ
yapÕlacaktÕr.

KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ,
Ekonomi
BakanlÕ÷Õ,
Gümrük ve
Ticaret
BakanlÕ÷Õ,
Bilim Sanayi
ve Teknoloji
BakanlÕ÷Õ,
UlaútÕrma
Denizcilik ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ,
Üniversiteler,
Yerel
Yönetimler,
STK'lar

KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
Özel Sektör
KuruluúlarÕ

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
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Eylem
Eylem
AdÕ Ad×

YerYer

KalkÕnma
AjanslarÕ

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú
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TarÕm ve gÕda
makine-ekipman
imalat sanayiinin
EYG.5.2 geliútirilmesi ve
modernizasyonu
desteklenecektir.

KOP
ølleri
KOP BKø

KOP BKø

SANAYĀ, GĀRĀāĀMCĀLĀK VE KÜMELENME

Sanayi üretiminde
katma de÷eri yüksek
ürünlerin payÕnÕn
KOP
EYG.5.1 artÕrÕlmasÕna yönelik
ølleri
çalÕúmalar
yapÕlacaktÕr.

EYG.5

øl YatÕrÕm Destek ve
KOP
EYG.4.4 TanÕtÕm Stratejileri
ølleri
HazÕrlanacaktÕr.

Eylem
Eylem
No No

Ulusal YatÕrÕm Destek Stratejisi ve Ulusal TanÕtÕm Stratejisinde
belirlenen öncelikler çerçevesinde; ile büyük ölçekli yatÕrÕm çekmek,
2015 -2018 mevcut yatÕrÕmlarÕn geliúimini desteklemek, yatÕrÕmlarÕn önündeki
engelleri kaldÕrmak üzere çözüm üretmek ve illerin yatÕrÕm ortamÕnÕn
tanÕtÕmÕnÕ yapmak amacÕyla KalkÕnma AjanslarÕnÕn koordinasyonunda
"øl YatÕrÕm Destek ve TanÕtÕm Stratejileri" hazÕrlanacaktÕr.

KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ,
TYDTA,
Meslek
KuruluúlarÕ,
STK'lar

Gümrük ve
Sanayi üretiminde katma de÷eri yüksek ürünlerin payÕnÕ artÕrmak
Ticaret
amacÕyla mevcut üretim yapÕsÕnÕn dönüútürülmesine yönelik olarak;
BakanlÕ÷Õ,
- Mevcut sanayi yapÕsÕ analiz edilerek öne çÕkan sektörler, alanlar,
Bilim Sanayi
ürünler belirlenecektir.
ve Teknoloji
- Özellikle makine, otomotiv yan sanayii, ana metal sanayii ve gÕda
BakanlÕ÷Õ,
sanayii úirketlerinin küresel de÷er zincirlerinde katma de÷eri yüksek
ÇalÕúma ve
alanlara yönelmesine iliúkin ihtiyaç analizleri yapÕlacaktÕr.
Sosyal
2015 -2018 - Savunma sanayi, enerji ekipmanlarÕ alanlarÕnda Bölge illerinin
Güvenlik
ulusal tedarik zincirine entegrasyonunu sa÷lamaya yönelik ihtiyaç
BakanlÕ÷Õ,
analizleri yapÕlacaktÕr.
Yerel
- YapÕlacak analizlere dayalÕ olarak KOSGEB, KalkÕnma AjanslarÕ
Yönetimler,
ve ilgili di÷er kurumlar ile iúbirli÷i içinde katma de÷eri yüksek
Üniversiteler,
alanlarda üretim sa÷lamaya yönelik bölgeye özel destek programlarÕ
KalkÕnma
geliútirilip uygulanacaktÕr.
AjanslarÕ,
STK'lar
Ekonomi
BakanlÕ÷Õ,
GÕda TarÕm ve
Yerel tarÕm ve gÕda makine-ekipman imalat sanayiinin ihracat
HayvancÕlÕk
kapasitelerinin yükseltilerek, dÕú piyasadaki etkinliklerinin artÕrÕlmasÕ
BakanlÕ÷Õ,
2015 -2018 için imalatçÕlarÕn uluslararasÕ teknolojiyi takip edebilmeleri ve
Üniversiteler,
yenilikçi teknolojileri transfer ederek geliútirebilmeleri amacÕyla ARTÜBøTAK,
GE ve ÜR-GE destekleri verilecektir.
KalkÕnma
AjanslarÕ

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
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EYG.5.5

EYG.5.4

KOBø'ler
desteklenecektir.

EYG.5.3

KOP BKø

Ni÷de Aksaray

KOP ølleri KOP BKø

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

YerYer

KOSGEB,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
Üniversiteler,
Yerel
Yönetimler,
STK'lar

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
Ahiler
KalkÕnma
AjansÕ,
STK'lar

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Bölge bütünlü÷ü dikkate alÕnarak ajanslarÕn ve KOSGEB'in KOBø'lere
çeúitli alanlarda verdikleri desteklerin planlanmasÕ, programlanmasÕ,
izlenmesi gerçekleútirilecektir. Bölge'deki KOBø'lerin markalaúma ve
kurumsallaúmalarÕnÕn
sa÷lanabilmesi
için
üretimde
kalitenin
2015 -2018
iyileútirilmesine ve ürün denetiminin yaygÕnlaútÕrÕlarak bölge ürünlerinin
güvenilirli÷inin artÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalar ile e÷itim, pazarlama ve
reklam faaliyetleri desteklenecektir.

Aksaray ve Ni÷de illerinde tarÕma dayalÕ sanayide modern yönetim, üretim
ve pazarlama uygulamalarÕ geliútirilerek iúletmelerin rekabet gücü
2015 -2018
arttÕrÕlacaktÕr. Kalitenin, üretim kapasitesinin ve ihracatÕn geliútirilmesi
amacÕyla markalaúma çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr.

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

KOP ølleri KOSGEB

KOP
BKø,
øúletmelere ve yeni giriúimcilere verilen mali destek uygulamalarÕna devam
KalkÕnma
2014 -2018 edilecektir. Bu kapsamda bölgede yaklaúÕk 5000 iúletmeye destek
AjanslarÕ
sa÷lanacaktÕr.
KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ,
KOP
BKø,
Bölgede öncelikli
UluslararasÕ pazarlarda rekabet gücünün artÕrÕlmasÕnÕ, yurtdÕúÕ
TÜBøTAK,
sanayi alanlarÕnda test
Bilim Sanayi
ba÷lantÕlarÕnÕn kurulmasÕnÕ ve bu alanda oluúacak katma de÷erin yurt
Selçuk
laboratuvarlarÕ
Konya
2015 -2016 içinde kalabilmesini sa÷layacak altyapÕnÕn oluúturulmasÕna yönelik akredite
ve Teknoloji
Üniversitesi,
kurulmasÕ
BakanlÕ÷Õ
edilmiú test laboratuvarlarÕnÕn kurulmasÕ desteklenecektir.
TSE,
desteklenecektir.
Türk
Akreditasyon
Kurumu
Ekonomi
Bölge'deki iúletmelerin ortak tasarÕm, üretim, AR-GE, test-analiz
BakanlÕ÷Õ,
merkezleri kurmasÕ; ortak tedarik, pazarlama, ihracat, gibi alanlardaki
Bilim Sanayi ve
øúletmeler arasÕ
iúbirlikleri ve kümelenmeyi kolaylaútÕracak faaliyetleri ilgili kurumlarÕn
Teknoloji
iúbirlikleri ve
KalkÕnma
2015 -2018 koordinasyonunda desteklenecektir. Bu kapsamda KalkÕnma BakanlÕ÷Õ ve
KOP ølleri
BakanlÕ÷Õ,
kümelenme faaliyetleri
AjanslarÕ
UNDP iúbirli÷i ile hazÕrlanan Küme TanÕlama Rehberi kullanÕlarak tespit
KalkÕnma
desteklenecektir
edilen kümeler desteklenecek ve geliúmeleri izlenecektir.
BakanlÕ÷Õ, KOP
BKø, KOSGEB

Eylem
Eylem
AdÕ Ad×

Eylem
Eylem
No No

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Eylem
Eylem
AdÕ Ad×

Sanayi altyapÕsÕnÕn
geliútirilmesine
EYG.5.6 yönelik çalÕúmalar
gerçekleútirilecektir.

Eylem
Eylem
No No

Aksaray

83

KOP
ølleri

Ni÷de

KOP BKø

2014 -2017

Büyük ölçekli sanayi yatÕrÕmlarÕnÕn teúvik edilebilmesi amacÕ ile
kurumlar arasÕ koordinasyon sa÷lanarak ucuz ve altyapÕsÕ
tamamlanmÕú arazi üretilmesine yönelik etüt çalÕúmalarÕ yapÕlarak,
pilot uygulamalar desteklenecektir.

Ni÷de Bor Ayder Dericiler ve AyakkabÕcÕlar KSS (24 iúyeri)
tamamlanacaktÕr.

2014-2015 BozkÕr Özlem KSS (60 iúyeri) tamamlanacaktÕr.

2014 -2017 SarÕveliler KSS (34 iúyeri) tamamlanacaktÕr.

2014 -2017 Karaman II. KÕsÕm KSS (324 iúyeri) tamamlanacaktÕr.

2014-2015 Aksaray OSB (668 Ha) ve arÕtma tesisi tamamlanacaktÕr.

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

Maliye
BakanlÕ÷Õ,
Bilim Sanayi
ve Teknoloji
BakanlÕ÷Õ,
Yerel
2015 -2018
Yönetimler,
YatÕrÕm
Destek AjansÕ,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
TOKø

KalkÕnma
Bilim Sanayi
BakanlÕ÷Õ,
ve Teknoloji
Maliye
BakanlÕ÷Õ
BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma
Bilim Sanayi
BakanlÕ÷Õ,
Karaman ve Teknoloji
Maliye
BakanlÕ÷Õ
BakanlÕ÷Õ
KalkÕnma
Bilim Sanayi
BakanlÕ÷Õ,
Karaman ve Teknoloji
Maliye
BakanlÕ÷Õ
BakanlÕ÷Õ
KalkÕnma
Bilim Sanayi
BakanlÕ÷Õ,
Konya
ve Teknoloji
Maliye
BakanlÕ÷Õ
BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma
Bilim Sanayi
BakanlÕ÷Õ,
ve Teknoloji
Maliye
BakanlÕ÷Õ
BakanlÕ÷Õ

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

YerYer
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EYG.6.1
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Ni÷de

Yenilenebilir enerji
kaynaklarÕna yönelik
araútÕrma, planlama ve
destekleme çalÕúmalarÕ KOP
yapÕlacaktÕr.
ølleri

KOP
ølleri

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

Ni÷de
Üniversitesi

KOP BKø

KOP BKø

YENĀLENEBĀLĀR
YENĀĀLENEBĀĀLĀĀR ENER
ENER-Ā
R-ĀĀ

YENøLENEBøLøR ENERJø

EYG.6
EYG
6

EYG.6

YerYer

Eylem
Eylem
AdÕ Ad×

Eylem
Eylem
No No

Enerji ve Tabii
Kaynaklar
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Ahiler
KalkÕnma
AjansÕ,
TÜBøTAK,
STK'lar

2017 -2018

Enerji ve Tabii
Kaynaklar
BakanlÕ÷Õ,
Çevre ve
ùehircilik
BakanlÕ÷Õ,
Bilim Sanayi ve 2015 -2018
Teknoloji
BakanlÕ÷Õ
Yerel
Yönetimler,
STK'lar

Özel sektörle iúbirli÷i içerisinde güneú pili (PV) pilot üretimine yönelik
altyapÕ geliútirilecektir.

Enerji verimlili÷i uygulama alanlarÕ (kamu binalarÕ, ev, sanayi,
ticarethaneler gibi), tarÕmsal üretimde enerji verimlili÷i baúta olmak üzere,
bölgesel düzeyde araútÕrÕlacaktÕr. Yenilenebilir enerji ve enerji
verimlili÷ine yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yapÕlacaktÕr.

Konya ili KarapÕnar ilçesinde 6000 ha alana kurulan Enerji øhtisas Endüstri
Bölgesi'nin yatÕrÕma açÕlmasÕna ve güneúlenme de÷erleri yüksek olan di÷er
sahalarda Enerji øhtisas Endüstri Bölgelerinin kurulmasÕ için planlama ve
koordinasyon faaliyetleri gerçekleútirilerek bu sahalarda kullanÕlacak güneú
pillerinin (PV) ve yüksek teknolojili ekipmanlarÕn ülkemizde
üretilebilmesine yönelik etüt çalÕúmalarÕ yürütülecektir.

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

Bilim Sanayi ve
Teknoloji
BakanlÕ÷Õ,
Enerji ve Tabii 2015 -2018
Kaynaklar
BakanlÕ÷Õ,
Valilikler,
Üniversiteler,
Meslek OdalarÕ

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
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Yer

YERALTI
KAYNAKLARI
YERALTI
KAYNAKLARI

Eylem Ad×

Sorumlu
KuruluĂ
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TURĀZM

Turizm sektörüne
yönelik araútÕrma,
planlama ve tanÕtÕm
EYG.8.1 faaliyetleri
gerçekleútirilecektir.

EYG.8

KOP
ølleri

KOP
ølleri

Bölgenin do÷al kaynak
ve enerji hammadde
potansiyeli tespit
edilecek ve kaynaklarÕn KOP
EYG.7.2
ølleri
ekonomiye
kazandÕrÕlmasÕna
yönelik faaliyetler
desteklenecektir.

KOP BKø

Enerji ve
Tabii
Kaynaklar
BakanlÕ÷Õ

Tabii
Kaynaklar
BakanlÕ÷Õ

Do÷al
D
÷ l kaynaklardan
k
kl d
elektrik ve yakÕt elde Konya - Tabii
EYG.7.1 edilmesine yönelik
Karaman Kaynaklar
planlama çalÕúmalarÕ
BakanlÕ÷Õ
desteklenecektir.

EYG.7
EYG
7
EYG.7

Eylem
No

Kültür ve
Turizm
BakanlÕ÷Õ,
Yerel
Yönetimler,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
STK'lar

KOP BKø,
Üniversiteler,
KalkÕnma
AjanslarÕ

Yap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama

Sürdürülebilir istihdamÕn sa÷lanmasÕ ve bölgenin geliúiminde turizmin
öncü bir sektör konumuna ulaútÕrÕlmasÕ amacÕ ile sektör için ilke, politika,
hedef ve stratejilerin mekansal boyutu ile kurgulanaca÷Õ KOP Bölgesi
Turizm Master PlanÕ hazÕrlanacaktÕr. Plan ile alt bölge ve yerel düzeyde
turizme kaynak oluúturacak do÷al kültürel kaynaklarÕn tespitinin yapÕlmasÕ,
2014 -2015 mevcut turizm ve rekreasyon yatÕrÕmlarÕnÕn belirlenmesi, mevcut
kaynaklara olan talebin tespiti ve gelece÷e dönük projeksiyonlar
yapÕlacaktÕr. Plan sonuçlarÕna göre uygulamaya geçilecektir. Turizm
Master PlanÕ, bütüncül bir yaklaúÕmla hazÕrlanacak ve Nevúehir baúta
olmak üzere çevre bölgede yer alan iller de ilgileri nispetinde dâhil
edilecektir. Kayseri-Nevúehir-Konya-Isparta-Antalya aksÕnda turizm
altyapÕsÕnÕn desteklenmesi ve Kapadokya’ya yönelik planlama, araútÕrma
ve destek çalÕúmalarÕnÕn KOP bölgesindeki benzer çalÕúmalarla
bütünlü÷ünün sa÷lanmasÕ hususu dikkate alÕnacaktÕr.

Bölgede madencilik sektörüne yön vermek için ihtiyaç ve sorunlarÕn
2015 -2017 tespit edilece÷i ve çözüm önerilerinin geliútirilece÷i ulusal,
uluslararasÕ sempozyumlar düzenlenecektir.

Bölgede arama faaliyetleri hÕzlandÕrÕlarak sanayi ve enerji
hammadde potansiyelleri araútÕrÕlacak, maden haritalarÕ bölgesel
düzeyde güncellenecek, maden envanteri hazÕrlanarak etüt
çalÕúmalarÕ yapÕlacak/yaptÕrÕlacak ve yatÕrÕmcÕlarÕn bilgisine
sunulacaktÕr.

ø
Konya ilinde kurulan Enerji øhtisas
Endüstri Bölgesi yakÕnÕnda
Konya KarapÕnar-Karaman AyrancÕ ilçeleri sahasÕnda bulunan 1.8
2014 -2016 milyar tonluk linyit rezervini kullanacak KarapÕnar-AyrancÕ Termik
Santrali projesinin çevreye duyarlÕ bir úekilde özel sektör yatÕrÕmÕna
açÕlmasÕyla ilgili planlama ve koordinasyon çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr.

BaĂlamaBiWiĂ
Tarihi

Valilikler,
øl
Özel 2014 -2018
ødareleri,
Üniversiteler

Mevlana
KalkÕnma
AjansÕ

ĀĂbirliÿi
Yap×lacak
KuruluĂlar
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EYG.8.2

Eylem
Eylem
No No
Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

86

KOP BKø

KOP BKø

KOP ølleri KOP BKø

YerYer

Turizm
çeúitlendirilecek ve
Konya
turizm altyapÕsÕ
desteklenecektir.
Bu kapsamda Nevúehir
baúta olmak üzere
çevre bölgede yer alan
iller ile ortak turizm
altyapÕsÕ
Aksaray
geliútirilecektir.

Eylem
Eylem
AdÕ Ad×

Büyük bir potansiyele sahip olmasÕna karúÕn il ekonomisine katkÕ
sa÷layamayan ve Kapadokya'nÕn giriúi kapÕsÕ niteli÷inde Ihlara Vadisi'ne
eriúimi kolaylaútÕracak bir ulaúÕm sistemi kurulmasÕna yönelik model
oluúturulacaktÕr. Model sonuçlarÕna göre uygulamaya geçilecektir.

Akúehir'de "Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü"nün kurulmasÕ ve
iúletilmesine yönelik bir model geliútirilecektir. Model sonuçlarÕna göre
uygulamaya geçilecektir.

"KOP Bölgesi Ulusal ve UluslararasÕ TanÕtÕm ProgramÕ" uygulanacaktÕr.
Bu kapsamda KOP Bölgesi ve ødaresi'nin ulusal ve uluslararasÕ
platformlarda tanÕtÕmÕ için belgesel, reklam, çeúitli dillerde broúür, afiú,
kitap, CD, DVD, tanÕtÕm portalÕ hazÕrlanarak yazÕlÕ ve görsel medya
aracÕlÕ÷Õ ile bölgenin tanÕtÕmÕ yapÕlacaktÕr. Bölgesel festival, úenlik, gösteri,
yarÕúma, ödül programlarÕ, sempozyumlar, ulusal ve uluslararasÕ fuarlara
katÕlÕm vb. faaliyetlere destek verilecektir. Bölgedeki önemli de÷erlerle
ilgili organizasyonlarÕn uluslararasÕ kapasiteye ulaútÕrÕlmasÕ için destek
verilecektir.

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

DÕúiúleri
BakanlÕ÷Õ,
Kültür ve
Turizm
BakanlÕ÷Õ,
TanÕtma Fonu
Kurulu
2015 -2018
Sekreterli÷i,
Valilikler,
Yerel
Yönetimler,
Meslek OdalarÕ,
STK'lar,
BasÕn
KuruluúlarÕ
Kültür ve
Turizm
BakanlÕ÷Õ,
2015-2015
Akúehir
Belediyesi
Ahiler
KalkÕnma
AjansÕ,
Kültür ve
2015-2015
Turizm
BakanlÕ÷Õ,
Yerel
Yönetimler

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
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Eylem
Eylem
No No

Eylem
Eylem
AdÕ Ad×

KOP BKø

Ni÷de Aksaray

Konya

KOP BKø

Karaman KOP BKø

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

YerYer

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin inanç ve düúünce sisteminin ve
Mevlevilik kültürünün yaúanarak, yaúatÕlaca÷Õ ve gelecek nesillere
aktarÕlabilece÷i bir Mevlevi Köyü oluúturulmasÕna yönelik etüt
çalÕúmasÕ yapÕlacaktÕr.

Yörük ve Türkmen kültürünün halen yaúatÕldÕ÷Õ nadir alanlardan
birisi olan Zeyve PazarÕ'nda rekreasyon çalÕúmalarÕ yapÕlarak yerel
turizm canlandÕrÕlacaktÕr.

KÕrsal turizm altyapÕsÕ, do÷a turizmi ve butik otelcili÷in
geliútirilmesine yönelik etüt çalÕúmalarÕ yapÕlacak ve KOP Bölgesi
2015 -2017
Turizm Master PlanÕ sonuçlarÕ da dikkate alÕnarak destek programlarÕ
uygulanacaktÕr.

Kültürr ve
Kültür
K
ve
Turizm
BakanlÕ÷Õ,
Ahiler
KalkÕnma
AjansÕ,
Yerel
Yönetimler,
STK'lar

Kültür ve
Turizm
2015 -2016
BakanlÕ÷Õ,
øl Özel ødaresi
Kültür ve
Turizm
BakanlÕ÷Õ,
Konya
Valili÷i,
Konya
Büyükúehir
2015-2015
Belediyesi,
Selçuk
Üniversitesi,
UluslararasÕ
Mevlana
VakfÕ

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak
BiWiĂ
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama ĀĂlem ve Aç×klama
Bitiú Tarihi
Tarihi

ĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
úbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
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Eylem Ad×
Yer

89

ULAāTIRMA

Demiryolu altyapÕsÕ
AGK.2.1 güçlendirilerek
yaygÕnlaútÕrÕlacaktÕr.

AGK.2

Enerji altyapÕsÕna
yönelik çalÕúmalar
AGK.1.1
yürütülecektir.

Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

UlaútÕrma
Konya - Denizcilik
Karaman ve
- Ni÷de Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

UlaútÕrma
Denizcilik
Konya ve
Aksaray
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

KOP BKø

Orman ve
Konya Su øúleri
Karaman
BakanlÕ÷Õ

Kuruluúlar

ĀĂbirliÿi
Yap×lacak
øúbirli÷i
KuruluĂlar
YapÕlacak

KOP BKø

Kuruluú
K
l

Sorumlu
KuruluĂ
Sorumlu

Enerji ve
Konya - Tabii
Karaman Kaynaklar
BakanlÕ÷Õ

Eylem AdÕ
Yer
N
No
AGK.1
ENER-Ā ALTYAPISI
AGK.1 ENERJø ALTYAPISI

Eylem
Eylem
y No

YapÕlacak
k øúlem
øúlem ve AçÕklama

Yap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama

2014 - 2017

Antalya-Konya-Aksaray-Nevúehir-Kayseri demiryolu
hattÕnÕn proje çalÕúmalarÕ tamamlanacaktÕr.

Konya-Mersin demiryolu projesi yürütülecektir. Proje
kapsamÕnda; Konya-Karaman arasÕndaki 102 km'lik
mesafede 2. hat yapÕmÕ ile hattÕn tamamÕ elektrikli ve
sinyalli hale getirilecektir. Bu hattÕn alt ve üst yapÕ yapÕm
iúleri
devam
etmektedir.
Karaman-UlukÕúla-Yenice
2014 - 2018 arasÕndaki 244 km'lik mesafede 2. hat yapÕmÕ ile hattÕn
tamamÕ elektrikli ve sinyalli hale getirilecektir. KaramanUlukÕúla kesiminin yapÕm iúlerinin ihale süreci devam
etmekte olup UlukÕúla-Yenice kesiminin revize uygulama
projesi hazÕrlÕklarÕna baúlanmÕútÕr.

2014-2015 Ba÷baúÕ BarajÕ, Mavi Tüneli ve HES projesi tamamlanacaktÕr.

Bölgedeki elektrik iletim ve da÷ÕtÕm altyapÕsÕnÕn
kapasitesinin arttÕrÕlmasÕ amacÕyla Uzunkuyu, Hadim,
Konya
5, Erenköy GøS, Ermenek 380, Konya Kuzey,
2014 - 2017
AyrancÕ, Mersin-Ermenek HES EøH, Akkuyu NGSSeydiúehir EøH, Akkuyu NGS-Konya 4 EøH trafo merkezleri
yapÕlacaktÕr.

Bitiú Tarihi
Biti
T ihi

BaĂlamaBiWiĂ
Baúlamaú
Tarihi

ALTYAPININ GELĀāTĀRĀLMESĀ VE KENTLEāME

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

EylemEylem
AdÕ Ad×

Karayolu a÷larÕ
AGK.2.2 güçlendirilecektir.

Eylem
Eylem
No No

Konya

Konya

UlaútÕrma
Denizcilik
ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ
Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

UlaútÕrma
Denizcilik
ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

øúb
øøúbirli÷i
úbĀĂbirliÿi
irli
li÷
÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
V lilikl
Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

UlaútÕrm
UlaútÕrma
r a
Denizcilik
Aksaray Ni÷de ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

YerYer

YatÕrÕm ProgramÕnda 22 km'lik kÕsmÕ yer alan yeni dÕú çevre
yolu çalÕúmalarÕna devam edilecektir.

KÕrúehir-Aksaray-UlukÕúla demiryolu hattÕnÕn proje
çalÕúmalarÕ tamamlanacaktÕr.

Seydiúehir-13.Bl.Hd .(Mortaú Ba÷lantÕsÕ) BY 48 Km,
(Konya-Karaman) AyrÕmÕ-Belören-Hadim 2A 71 Km,
Akúehir- (Yalvaç- ùarkikaraa÷aç) Ayr. (KOP) 1A 33 Km,
PolatlÕ-Yunak-Akúehir 1A 168 Km, Konya-Seydiúehir
(KOP) BY 93 Km, Konya-Beyúehir (KOP) BY 93 Km,
Beyúehir Çevre Yolu (KOP) BY 9 Km, (Beyúehirùarkikaraa÷aç) AyrÕmÕ-Hüyük-ArgÕthanÕ 2A 55 Km,
Beyúehir-Yeniúarbademli) AyrÕmÕ-13.Bl.Hd. (Cevizli) 2A
36 Km, (Konya-Seydiúehir) AyrÕmÕ-Akören-BozkÕr 2A 90
Km, (Beyúehir-Derebucak) AyrÕmÕ-Yeniúarbademli2014 - 2017
13.Bl.Hd. 2A 39 Km, Beyúehir-Derebucak-13.Bl.Hd. 1A 65
Km, (KarapÕnar-Ere÷li) AyrÕmÕ-Emirgazi 2A 34 Km,
(Seydiúehir-Akseki) Ayr.-BozkÕr 2A 38 Km, (KonyaBeyúehir) Ayr.-Yenido÷an-Hüyük-(Beyúehir-ùarkikara÷aç)
AyrÕmÕ 2A 52 Km, (Yunak-PolatlÕ) AyrÕmÕ-Çeltik-GökpÕnar
Bl.Hd. 2A 41 Km, IlgÕn-Aúa÷Õçi÷il-(Konya-Beyúehir) DY
2A 50 Km, Beyúehir- Seydiúehir (KOP) 1A 32 Km,
(Akúehir-Yunak) Ayr.- Tuzlukçu- IlgÕn Ayr. (KOP) 2A 46
Km, Kulu-Cihanbeyli (KOP) BY 94 Km, Konya-Cihanbeyli
(KOP) BY 63 Km, Ere÷li-HalkapÕnar-øvriz 2A 23 Km,

2014 - 2018

2014 - 2018

Tarihi

BaĂlama-

BaúlamaYap×lacak
ĀĂlem ve Aç×klama
YapÕlacak
k øúlem
øúlem
ve AçÕklama
BiWiĂ
Bitiú Tarihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)
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Eylem
Eylem
No No

EylemEylem
AdÕ Ad×

BakanlÕ÷Õ

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ

UlaútÕrma
Denizcilik
Aksaray ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ
UlaútÕrma
Denizcilik
Aksaray ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ
UlaútÕrma
Aksaray - Denizcilik
Ni÷de - ve
Konya Haberleúme

YerYer
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2015 - 2017 (Aksaray- Ere÷li) Ayr.- Altunhisar (KOP) 1A 31 Km

2014 - 2017 Bala Ayr.- Aksaray- Ere÷li Ayr.(KOP) BY 285 Km

Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler
Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

Ç lhö ük Gökyurt,
Çatalhöyük,
Gök
Yerköprü
Y kö ü ùelaleleri
ù l l l iY
YollarÕ
ll 2A 62
Km, Konya-Akúehir (KOP) BY 123 Km, Akúehir-Afyon
(KOP) BY 80 Km, Konya-Ere÷li (KOP) Toplam 142 Km,
BY (2x3) 12 Km, BY 130 Km, BSK 142 Km, KonyaAksaray øl SÕnÕrÕ BY 72 Km, Karaman- KÕlbasan ( KonyaKaraman) Ayr. øY 68 Km, Akúehir- Konya Ayr. - Sarayönü(Cihanbeyli- Konya) Ayr. øl Yolu (KOP) øY 41 Km, ÇumraKalkÕn (Konya- KarapÕnar) Ayr. øY 36 Km, KonyaHatunsaray- Akören (KOP) øY 18 Km, Cihanbeyli- Sülüklü( KadÕnhanÕ- PolatlÕ) Ayr. (KOP) øY 83 Km, KadÕnhanÕKurthasanlÕ- 4. Bl. Hd. (KOP) øY 80 Km, Seydiúehir- 13 Bl.
Hd. Yolu Alacabel Tüneli ve Ba÷lantÕ YollarÕ (KOP) BY 11
Km, Akúehir- Yunak- 4. Bl. Hd. DY (Akúehir- Yunak ArasÕ)
BY 54 Km, Akúehir- Yalvaú- ùarkikara÷aç DY (KOP) DY
32 Km, Seydiúehir- BozkÕr DY (KOP) DY 9 Km

Konya il sÕnÕrÕ-Aksaray BY64 km, (KÕrúehir- SavcÕlÕ) Ayr.2014 - 2017 SarÕyahúi (KOP) 1A 15 Km, Ortaköy BalcÕ (KOP) 2A 6
Km, KÕrúehir- Aksaray (KOP) 1A 89 Km

Tarihi

BaĂlama-

BaúlamaYap×lacak
ĀĂlem ve Aç×klama
YapÕlacak
k øúlem
øúlem
ve AçÕklama
BiWiĂ
Bitiú Tarihi

Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

øúb
øøúbirli÷i
úbĀĂbirliÿi
irli
li÷
i ÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Eylem
Eylem
No No

EylemEylem
AdÕ Ad×

øúúbĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
øúb
irli
li÷
÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ
UlaútÕrma
Denizcilik
ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

UlaútÕrma
Denizcilik
Karaman ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

UlaútÕrma
Denizcilik
Karaman
ve
- Konya
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

Ni÷de

YerYer
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Ere÷li-UlukÕúla Ayr. BY 32 Km, Konya-Karaman-5.Bl.Hd.
1A, BY137 Km, BozkÕr - Hadim - Adiller 2A 100 Km,
Karaman-KÕlbasan-(Konya-KarapÕnar) Ayr. 2A 66 Km,
2014 - 2017 Ermenek- Baúyayla Ayr.- SarÕveliler (KOP) 2A 30 Km,
(Taúkent-Alanya)Ayr.-SarÕveliler 1A 27 Km, (TepebaúÕErmenek) Ayr.- Baúyayla- (SarÕveliler- Taúkent) (KOP) 1A
25 Km

(Belören-Hadim)Ayr-Alada÷-KÕzÕlyaka-Karaman (KOP) 2A
93 Km, Karaman-Ermenek (KOP) 1A 106 Km, Karaman
ùehir Geçiúi BY 9 Km, Ermenek Çevre Yolu 1A 8.4 Km,
Karaman-Mut (Sertavul Geçiúi) BY 10 Km, Karaman-5. Bl.
Hd. (Sertavul Tünelli Geçiú) BY 5 Km, Mut-Ermenek 1A 87
Km, (Taúkent- Adiller) Ayr.- Baúyayla- (Adiller Ermenek)
2014 - 2017
Ayr. (KOP) øY 25 Km, SarÕveliler- (Taúkent Alanya) Ayr.
øY 22 Km, Karaman Çevre Yolu (KOP) BY 26 Km,
Karaman- AyrancÕ- Ere÷li BY 45 Km, SarÕveliler- Göktepe
Ayr. - Ermenek DY (Adiller- Güneyyurt ArasÕ) øY 27 Km,
Ermenek- Mut øY 43 Km, Karaman Çevre Yolu BY 10 Km,
Ayr.- Göktepe (KOP) 2A 6 Km

3. Bl. Hd.- Çiftlik- Yeúilgölcül øøY BY 38 Km, Ni÷deTepeköy-Çiftlik øY 2A 35 Km, Kemerhisar-PozantÕ
(Kemerhisar ve Ni÷de Ba÷yolu dâhil) 139 Km, Ni÷de2014 - 2017 Nevúehir (Nevúehir ÇY dâhil) BY 76 Km, Ni÷de-Kayseri
BY102 Km, Bor Altunhisar (Altunhisar Çevre Yolu Dâhil) Çiftlik BY 2A 48 Km, Ni÷de- Yeúilhisar Ayr.- ÇamardÕ OY
Ayr. (KOP) 2A 102 Km, Aksaray, UlukÕúla, PozantÕ 1A 142
Km

Tarihi

BaĂlama-

BaúlamaYap×lacak
ĀĂlem ve Aç×klama
YapÕlacak
k øúlem
øúlem
ve AçÕklama
BiWiĂ
Bitiú Tarihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)
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Baraj göllerinde su
AGK.2.6 taúÕtlarÕ ile ulaúÕm
yaygÕnlaútÕrÕlacaktÕr.

Hava taúÕmacÕlÕ÷Õ
AGK.2.5
desteklenecektir.

KOP BKø,
Konya
Büyükúehir
Belediyesi

Ul t
UlaútÕrma
Denizcilik
ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

UlaútÕrma
Denizcilik
ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ
Valilikler,
KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

UlaútÕrma
Denizcilik
ve
KOP BKø
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

øúúbĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
øúb
irli
li÷
÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ

UlaútÕrma
Denizcilik Karaman
Karaman ve
Valili÷i,
Haberleúme KOP BKø
BakanlÕ÷Õ

Konya

KOP
ølleri

Bölgenin lojistik
AGK.2.4 altyapÕsÕ
güçlendirilecektir.

YerYer

Konya

EylemEylem
AdÕ Ad×

YHT ile kent içi ulaúÕm
AGK.2.3 entegre hale
getirilecektir.

Eylem
Eylem
No No

Eski bu÷day pazarÕ bölgesine YHT için yeni gar binasÕ
yapÕlacaktÕr.

2014-2015

2014 - 2017

Ermenek BarajÕ'nda su taúÕmacÕlÕ÷ÕnÕn canlandÕrÕlmasÕ
amacÕna yönelik olarak çok amaçlÕ yolcu teknesi temin
edilecektir.

Konya HavalimanÕ II. apron ba÷lantÕlÕ taksi yolu, apron
bariyer binasÕ ve acil çÕkÕú yollarÕ yapÕlacaktÕr.

1 milyon m2 alanÕ ile 1,7 milyon ton lojistik kapasitesine
sahip Konya KayacÕk Lojistik Merkezinin tamamlanarak
organize sanayilerle ba÷lantÕsÕnÕn kurulmasÕna yönelik
çalÕúmalar yürütülecektir. Ni÷de ve çevresindeki yüklerin
demiryolu ile taúÕnabilmesi ve daha geniú alanda
yüklenebilmesi amacÕyla Ni÷de Andaval’da Yük Merkezi
2014 - 2018
kurulmasÕna yönelik etüd-proje çalÕúmasÕ devam etmektedir.
AyrÕca di÷er KOP illerindeki uygun alanlarda lojistik
merkez kurulmasÕ ve Konya yük demiryolu hattÕnÕn etüt
projesi yapÕlmakta olan Antalya-Kayseri demiryolu hattÕnÕ
da dikkate alacak úekilde yeni çevre yoluna paralel olarak
úehir dÕúÕna çÕkarÕlmasÕna yönelik etütler yapÕlacaktÕr.

2014 - 2015

Tarihi

BaĂlama-

BaúlamaYap×lacak
ĀĂlem ve Aç×klama
YapÕlacak
k øúlem
øúlem
ve AçÕklama
BiWiĂ
Bitiú Tarihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Eylem AdÕ

Eylem Ad×

Yer

Yer

K
Kuruluú
l

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ

94

KatÕ atÕk bertaraf
tesislerinin yapÕmÕ
AGK.3.3
desteklenecektir.

PlanlÕ kentsel geliúmenin
sa÷lanmasÕ amacÕyla
AGK.3.2 örnek imar uygulamalarÕ
desteklenecektir.

ùehirlerdeki rekreasyon
AGK.3.1 alanlarÕnÕn arttÕrÕlmasÕ
desteklenecektir.

Konya

Çevre ve
ùehircilik
BakanlÕ÷Õ

Çevre ve
KOP ølleri ùehircilik
BakanlÕ÷Õ

KOP ølleri KOP BKø

AGK.3 KIRSAL
KIRSALVE
VEKENTSEL
KENTSEL ALTYAPI
AGK.3
ALTYAPI

N
No

Eylem
Eylem
No

2015 - 2018

2014 - 2018

Konya
Büyükúehir
Belediyesi,
KOP BKø

2015 - 2018

Yerel
Yönetimler,
øller BankasÕ,
KOP BKø

Yerel
Yönetimler,
KalkÕnma
AjanslarÕ

Kuruluúlar

AB hibesi ile finanse edilecek olan Konya KatÕ AtÕk Yönetimi
Projesi (Konya Merkez, Selçuklu, Meram, Karatay ve Çumra
Belediyeleri) kapsamÕnda yeni düzenli depolama alanÕ yapÕmÕ,
eski çöplük alanlarÕnÕn rehabilitasyonu, toplama taúÕma aracÕ
alÕmÕ, pilot kompost tesisi, geri dönüúüm tesisi, ön iúlem
(ayrÕútÕrma)
tesisi
ve
transfer
istasyonu
yapÕmÕ
gerçekleútirilecektir. Konya-Ere÷li Entegre KatÕ AtÕk Yönetimi
Projesinin de AB hibesi ile finanse edilmesi planlanmakta olup
AB onay süreci devam etmektedir.

HalihazÕr harita ve imar planÕ yapÕmÕ iúleri tamamlanan
yerleúmelerde imar uygulamalarÕnÕn yapÕlmasÕnÕ teúvik etmek
amacÕyla örnek uygulamalar gerçekleútirilecektir.

ùehirlerdeki rekreasyon alanlarÕnÕn kalitesi ve sayÕsÕnÕn
artÕrÕlmasÕna yönelik aúa÷Õda belirtilen hedefler do÷rultusunda
KalkÕnma AjanslarÕ ve yerel yönetimler tarafÕndan yürütülecek
programlar desteklenecektir:
- Kiúi baúÕna düúen yeúil alan miktarÕnÕn artÕrÕlmasÕna katkÕ
sa÷lanacaktÕr.
- Yaúam mekânlarÕ, spor yapmayÕ ve hareketlili÷i sa÷layacak
úekilde tasarlanacaktÕr.
- UlaúÕmda bisiklet kullanÕmÕnÕ yaygÕnlaútÕrÕlacak altyapÕ
yatÕrÕmlarÕna katkÕ sa÷lanacaktÕr.
- Kültür ve spor aktivitelerinin gerçekleútirilebilece÷i mekânlar
iyileútirilecektir.
- Dinlenme alanlarÕnÕn sayÕsÕ ve kalitesi artÕrÕlacaktÕr.
- Rekreasyon, mesire ve sosyal alanlarÕn artÕrÕlmasÕ için destek
sa÷lanacaktÕr.

ĀĂbirliÿi
BaĂlamaøúbirli÷i
Yap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
Yap×lacak
BiWiĂ
BaúlamaYapÕlacak
YapÕlacak
k
øúlem
øú
lem
ve AçÕklama
KuruluĂlar
Tarihi
Biti Tarihi
Bitiú
T ihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

EylemEylem
AdÕ Ad×

øçme suyu ve
AGK.3.4 kanalizasyon projeleri
desteklenecektir.

Eylem
Eylem
No No

Baúyayla,
l Ermenek,
k G
Güneyyurt, Göktepe,
G k
KazancÕ,
2015 - 2018 SarÕveliler ilçe ve beldelerine hizmet verecek katÕ atÕk
bertaraf tesisi yapÕlmasÕ desteklenecektir.

Yerel
Yönetimler,
øl Özel
ødaresi

Ç
Çevre
ve
Karaman ùehircilik
BakanlÕ÷Õ
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KOP BKø,
Aksaray
Belediyesi
KOP BKø,
Akúehir
Belediyesi
KOP BKø,
Seydiúehir
Belediyesi

Çevre ve
ùehircilik
BakanlÕ÷Õ
Çevre ve
ùehircilik
BakanlÕ÷Õ

Konya

Konya

Yerel
Yönetimler

Çevre ve
Aksaray ùehircilik
BakanlÕ÷Õ

øller
BankasÕ

Karaman DSø

KOP
ølleri

KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

DSø

Konya

KOP BKø,
Yerel
Yönetimler

2014 - 2015

2014 - 2015

Seydiúehir içme suyu ve kanalizasyon projesi
tamamlanacaktÕr. (Bu proje IPA desteklenmektedir).

Akúehir içme suyu ve kanalizasyon projesi tamamlanacaktÕr
(Bu proje IPA kapsamÕnda desteklenmektedir).

øbrala BarajÕ'ndan içme suyu için yÕllÕk 22,1 milyon m3
2014 - 2015 tahsis edilen proje ile ilgili isale ve arÕtma tesisleri
yapÕlacaktÕr.
SUKAP kapsamÕnda yer alan belediyelerden nüfusu 25.000
ve altÕnda olanlar yüzde 50 hibe ile desteklenecektir. Bu
2014 - 2016
kapsamda, 121 içme suyu projesi ve 138 kanalizasyon
projesi olmak üzere toplamda 259 proje gerçekleútirilecektir.
øçme suyu úebekesinde mevcut asbest borular, atÕk su arÕtma
tesisi, 30 km ya÷mur suyu hattÕ, 13 km içme suyu úebekesi
2014 - 2015
yenilenecektir (bu proje AB kapsamÕnda desteklenmektedir).

Konya kentinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacÕnÕ karúÕlamak
üzere mavi tüneli sisteminden yÕllÕk 100 milyon m3 suyu
2014 - 2016 úehir úebekesine aktaracak isale hattÕ ve arÕtma tesisleri
yapÕlacaktÕr.

Tarihi

BaĂlama-

BaúlamaYap×lacak
ĀĂlem ve Aç×klama
YapÕlacak
k øúlem
øúlem
ve AçÕklama
BiWiĂ
Bitiú Tarihi

øúúbĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
øúb
irli
li÷
÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ

YerYer

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

EylemEylem
AdÕ Ad×

YerYer

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ
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Aksaray øl Özel
Karaman ødaresi
Ni÷de

Emniyet
Genel
Müdürlü÷ü

KOP BKø

UlaútÕrma
Denizcilik
ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

Konya

Konya

BĀLGĀ VE ĀLETĀāĀM TEKNOLOJĀLERĀ

Bölgede ulusal ve
uluslararasÕ veri
merkezleri kurulmasÕna
AGK.4.1
yönelik araútÕrma ve
uygulama projeleri
gerçekleútirilecektir.

AGK.4

Köy yollarÕnÕn ulaúÕm
altyapÕsÕ iyileútirilecek,
AGK.3.6 köylerin su ve
kanalizasyon altyapÕsÕ
geliútirilecektir.

Ni÷de

Trafik güvenli÷ine iliúkin
AGK.3.5
KOP ølleri KOP BKø
çalÕúmalar yapÕlacaktÕr.

Eylem
Eylem
No No

KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø

UlaútÕrma
Denizcilik ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ

øçiúleri
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø
øçiúleri
BakanlÕ÷Õ,
Köylere
Hizmet
Götürme
Birlikleri

UlaútÕrma
Denizcilik ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ,
Yerel
Yönetimler

øúb
øøúbirli÷i
úbĀĂbirliÿi
irli
li÷
÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

2014 - 2016

2014 - 2015

2014 - 2018

2015 - 2018

2015-2015

Tarihi

BaĂlama-

Stratejik konumu ayrÕca deprem ve benzeri do÷al afetleri
açÕsÕndan güvenli bir durumda olmasÕ Konya ilini güvenlik
hassasiyeti olan yatÕrÕmlar için cazip bir hale getirmektedir. Bu
ba÷lamda ulusal ve uluslararasÕ ölçekteki özel sektör taleplerine
cevap verebilecek uygulanabilir bir veri merkezi modelinin ortaya
konulabilmesi ve bu yatÕrÕm için en uygun alanÕn belirlenebilmesi
için "Konya Veri Merkezleri Bölgesi (VMB) Uygunluk
AraútÕrmasÕ Projesi" uygulanacaktÕr.
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 25. toplantÕsÕnda Türkiye
Kamu Entegre Veri Merkezi kurulmasÕ yönünde alÕnan karar
do÷rultusunda UlaútÕrma Denizcilik ve Haberleúme BakanlÕ÷Õ
tarafÕndan Meram Koza÷aç mevkiinde TIER3 sertifikasÕna sahip
bir Co÷rafi Yedekleme ve Felaket Kurtarma Merkezi kurulacaktÕr.

KÖYDES programÕ kapsamÕnda bölgedeki köylerin ulaúÕm
ba÷lantÕlarÕ iyileútirilecek, içme suyu, küçük ölçekli sulama ve
atÕk su iúleri desteklenecektir.

øl merkezi ve ilçelerde MOBESE kullanÕmÕnÕn etkinleútirilmesi ve
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr.

ùehir merkezlerinde trafik güvenli÷i ve ulaúÕm altyapÕsÕnÕn
iyileútirilmesi ile toplu taúÕma ve bisiklet gibi alternatif ulaúÕm
yöntemlerinin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕna iliúkin araútÕrmalar
yapÕlacaktÕr.

BaúlamaYap×lacak
ĀĂlem ve Aç×klama
YapÕlacak
k øúlem
øúlem
ve AçÕklama
BiWiĂ
Bitiú Tarihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

EylemEylem
AdÕ Ad×

Haberleúme ve biliúim
imkânlarÕ artÕrÕlacaktÕr.

Eylem
Eylem
No No

AGK.4.2

KOP
ølleri

Yerel
Yönetimler,
KalkÕnma
AjanslarÕ

UlaútÕrma
Denizcilik
ve
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

KOP
ølleri

øúúbĀĂbirliÿi
øøúbirli÷i
øúb
irli
li÷
÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar

UlaútÕrma
Denizcilik
Yerel
ve
Yönetimler
Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

YerYer

Sorumlu
Sorumlu
Kuruluú
KuruluĂ

Geniúband internet altyapÕsÕnÕn yaygÕn olarak kullanÕldÕ÷Õ
teknoloji geliútirme bölgeleri (TGB) ve organize sanayi
2015 - 2018 bölgeleri (OSB) için yüksek hÕz ve kalitede internet eriúim
imkânÕ sunan fiber teknoloji altyapÕsÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ
sa÷lanacaktÕr.

ø
ønternet
k
kullanÕm
ll
oranlarÕnÕn
l
çeúitli
i li nedenlerden
d l d
d
dolayÕ
l
düúük oldu÷u bölgede yerel yönetimlerin belirleyece÷i ve
yo÷unlu÷un yüksek oldu÷u meydan, park, kültür merkezi,
2015 - 2018 müze ve di÷er noktalarda ücretsiz kablosuz internet eriúim
noktalarÕ (WiFi) kurulacaktÕr. Eylem kapsamÕndaki
yatÕrÕmlarÕn maliyeti UlaútÕrma Denizcilik ve Haberleúme
BakanlÕ÷Õ tarafÕndan, iúletme maliyetleri ise yerel yönetimler
tarafÕndan karúÕlanacaktÕr.

Tarihi

BaĂlama-

BaúlamaYap×lacak
ĀĂlem ve Aç×klama
YapÕlacak
k øúlem
øúlem
ve AçÕklama
BiWiĂ
Bitiú Tarihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)
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Eylem Ad×

ølkö÷retimde fiziki
BS.1.2 altyapÕ ihtiyacÕ
giderilecektir.

Okul öncesi
e÷itimde (4-5 yaú)
fiziki altyapÕ
BS.1.1
iyileútirilecek,
okullaúma oranlarÕ
arttÕrÕlacaktÕr.

Eylem
Eylem
E
l
Ad
AdÕ
No
BS.1
EþĀTĀM
BS.1 EöøTøM

Eylem
No

99

Konya

Aksaray

Ni÷de

Karaman

Konya

Yer
Y

Yer

Bitiú Tarihi

Kuruluúlar

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Milli E÷itim Maliye BakanlÕ÷Õ,
BakanlÕ÷Õ
KOP BKø,
TOKø

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Milli E÷itim Maliye BakanlÕ÷Õ,
BakanlÕ÷Õ
KOP BKø,
TOKø
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Milli E÷itim Maliye BakanlÕ÷Õ,
BakanlÕ÷Õ
KOP BKø,
TOKø
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Milli E÷itim Maliye BakanlÕ÷Õ,
BakanlÕ÷Õ
KOP BKø,
TOKø

YapÕlacak
Y
l k øøúlem
l
ve A
AçÕklama
kl

Yap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama

2014-2015

2014 - 2018

2014 - 2018

2014 - 2018

Onuncu KalkÕnma PlanÕ hedefi olan derslik baúÕna
düúen ö÷renci sayÕsÕnÕn 30'a düúürülmesi amacÕyla
433 derslik yapÕlacaktÕr. ølkö÷retimde il genelinde
derslik baúÕna ö÷renci sayÕsÕ 30'un altÕnda oldu÷u
halde ilçe düzeyinde yüksek olan ilin ihtiyacÕ,
büyükúehir belediyesi gelirlerinden karúÕlanacaktÕr.

Okul öncesi okullaúma oranÕnÕn brüt % 37,6'dan
%70'e çÕkarÕlmasÕ için 177 adet derslik yapÕlacaktÕr.

Okul öncesi okullaúma oranÕnÕn brüt % 40,25'den
%70'e çÕkarÕlmasÕ için 135 adet derslik yapÕlacaktÕr.

Okul öncesi okullaúma oranÕnÕn brüt % 47,92’den
%70'e çÕkarÕlmasÕ için 81 adet derslik yapÕlacaktÕr.

Okul öncesi okullaúma oranÕnÕn brüt % 37,89’dan
2014 - 2018 %70'e çÕkarÕlmasÕ için 1220 adet derslik
yapÕlacaktÕr.

BaĂlamaBiWiĂ
Tarihi
Baúlama
Baúlama-

ĀĂbirliÿi
Yap×lacak
KuruluĂlar
øúbirli÷i
YapÕlacak

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Milli E÷itim Maliye BakanlÕ÷Õ,
BakanlÕ÷Õ
KOP BKø,
TOKø

Sorumlu
Kuruluú

Sorumlu
KuruluĂ

BEāERĀ VE SOSYAL YAPININ GÜÇLENDĀRĀLMESĀ

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Eylem
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Zenginleútirilmiú
BS.1.5 kütüphaneler
yapÕlacaktÕr.

OkullarÕn altyapÕ
BS.1.4 eksiklikleri
tamamlanacaktÕr.

O t ö÷ ti d fi
Ortaö÷retimde
ffiziki
iki
BS.1.3 altyapÕ ihtiyacÕ
giderilecektir.

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ

Aksaray

Ni÷de

Aksaray

Karaman

Konya

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,

TOKø

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Yerel Yönetimler
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Yerel Yönetimler
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Yerel Yönetimler
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Yerel Yönetimler

Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ
Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ
Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Maliye BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
TOKø
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Maliye BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
TOKø
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Maliye BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
TOKø
Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ,
Yerel Yönetimler,
STK'lar

Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ

KOP ølleri KOP BKø

Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ

Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ

Ni÷de

ĀĂbirliÿi

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar

Milli E÷itim Maliye BakanlÕ÷Õ,
BakanlÕ÷Õ
KOP BKø,

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Karaman

Konya

Yer

Yer

40 adet derslik yapÕlacaktÕr. Devam eden 100
ö÷renci kapasiteli pansiyon inúaatÕ tamamlanacaktÕr.

2015 - 2018 YapÕlacak kütüphane sayÕsÕ: 8

2015 - 2018 YapÕlacak kütüphane sayÕsÕ: 8

2015 - 2018 YapÕlacak kütüphane sayÕsÕ: 4

2015 - 2018 YapÕlacak kütüphane sayÕsÕ: 40

E÷itimin tüm kademelerindeki mevcut okullarÕn
donanÕm ve tadilat ihtiyaçlarÕ ile konferans salonu,
2014 - 2018
açÕk ve kapalÕ spor tesisleri gibi ihtiyaçlarÕ
karúÕlanacaktÕr.

2014 - 2016

104 adet derslik yapÕlacaktÕr. Devam eden 800
2014 - 2016 ö÷renci
kapasiteli
pansiyon
inúaatlarÕ
tamamlanacaktÕr.

68 adet derslik yapÕlacaktÕr. Devam eden 500
2014 - 2016 ö÷renci
kapasiteli
pansiyon
inúaatlarÕ
tamamlanacaktÕr.

1 004 adet
1.004
d t dderslik
lik yapÕlacaktÕr.
l kt D
Devam eden
d 2560
2014 - 2018 ö÷renci
kapasiteli
pansiyon
inúaatlarÕ
tamamlanacaktÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Bitiú
ú Tarihi
Tarihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Yüksekö÷renimde
eriúim ve e÷itim
kalitesini arttÕrmak
amacÕyla bölge
BS.1.7
üniversitelerinin
fiziki ve beúeri
altyapÕsÕ
geliútirilecektir.

Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú
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ĀĂbirliÿi

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK
Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK

Aksaray
Üniversitesi

Aksaray
Üniversitesi
Aksaray
Üniversitesi

Aksaray

Aksaray

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Yerel Yönetimler,
KOP Bölgesi
Üniversiteler Birli÷i
(UNøKOP),
STK'lar

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Yerel Yönetimler,
TOKø

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Aksaray

KOP ølleri KOP BKø

KOP ølleri

E÷itim-ö÷retimin
BS.1.6 etkinli÷i
artÕrÕlacaktÕr.

Yer

Yer

Eylem

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

2015 - 2018

Üniversite kütüphanesi basÕlÕ ve elektronik yayÕn
sayÕsÕ açÕsÕndan geliútirilecektir.

Üniversitenin e÷itim ve idari mekân kapasitesi
güçlendirilecektir. Bu kapsamda devam eden
Mühendislik Fakültesi 1.Etap, E÷itim Fakültesi 2.
Etap, Rektörlük BinasÕ, øøBF T Blok yapÕm iúleri
tamamlanacak; yeni proje olarak øslami ølimler
2014 - 2018
Fakültesi, Turizm Fakültesi, YabancÕ Diller
Yüksekokulu, MimarlÕk ve TasarÕm Fakültesi,
øletiúim Fakültesi yapÕm iúleri baúlatÕlacak; altyapÕ,
çevre düzenlemesi, makine-teçhizat, tefriúat ve
bakÕm-onarÕm ihtiyaçlarÕ karúÕlanacaktÕr.
Üniversite yerleúkesinde yaúam kalitesini ve
memnuniyetini artÕracak sosyal, sportif ve kültürel
2014 - 2018 altyapÕlar geliútirilecektir. Bu kapsamda devam eden
4000 seyircili tribün yapÕm iúi tamamlanacak, yeni
proje olarak kütüphane yapÕm iúi baúlatÕlacaktÕr.

UNøKOP YaygÕn E÷itim ve AraútÕrma Projesi
uygulanacaktÕr. Proje kazanÕmlarÕ 3 yÕlÕn sonunda
2015 - 2018 UNøKOP bünyesindeki üniversitelerin ortak
kullanÕmÕna devredilecektir.

Ö÷rencilerin yeterliliklerini, farklÕ ö÷renme yetisini
merkeze alan, ölçme ve de÷erlendirmeye dayalÕ
etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunan
2014 - 2018 rehberlik araútÕrma merkezleri yapÕlarak okullara ve
e÷itim kurumlarÕna yönelik rehberlik ve denetim
faaliyetleri yaygÕnlaútÕrÕlacaktÕr. Bilim ve sanat
merkezleri yapÕlacaktÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Tarihi
Bitiú
ú Tarihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Eylem

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

ĀĂbirliÿi

Üniversite kütüphanesi basÕlÕ ve elektronik yayÕn
sayÕsÕ açÕsÕndan geliútirilecektir.

Karamano÷lu Maliye BakanlÕ÷Õ,
Mehmetbey KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Üniversitesi YÖK
Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK
Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK

Selçuk
Üniversitesi

Selçuk
Üniversitesi
Selçuk
Üniversitesi

Karaman

Karaman
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Konya

Konya

Konya

2014 - 2018

Üniversite kütüphanesi basÕlÕ ve elektronik yayÕn
sayÕsÕ açÕsÕndan geliútirilecektir.

Üniversitenin e÷itim ve idari mekân kapasitesi
güçlendirilecektir. Bu kapsamda KarapÕnar MYO,
Merkezi Derslikler, Deney HayvanlarÕ Merkezi,
2014 - 2018 Yunak MYO økmal ønúaatÕ, Rektörlük BinasÕ,
øktisadi ve ødari Bilimler yapÕm iúleri tamamlanacak;
altyapÕ, çevre düzenlemesi, makine-teçhizat, tefriúat
ve bakÕm-onarÕm ihtiyaçlarÕ karúÕlanacaktÕr.
Üniversite yerleúkesinde yaúam kalitesini ve
memnuniyetini artÕracak sosyal, sportif ve kültürel
2014 - 2018 altyapÕlar geliútirilecektir. Bu kapsamda Kültür
Merkezi ve Müze, Merkezi Kafeterya, Rektörlük
Konutu iúleri tamamlanacaktÕr.

2014 - 2018

Üniversite yerleúkesinde yaúam kalitesini ve
memnuniyetini artÕracak sosyal, sportif ve kültürel
2014 - 2018 altyapÕlar geliútirilecektir. Bu kapsamda güneú
enerjili yarÕ olimpik kapalÕ yüzme havuzu ve
Kütüphane BinasÕ yapÕm iúleri tamamlanacaktÕr.

Üniversitenin e÷itim ve idari mekân kapasitesi
güçlendirilecektir. Bu kapsamda Edebiyat Fakültesi
ve Konferans Salonu, Sa÷lÕk YO Ek Bina, BESYO,
øslami
ølimler Fakültesi (likit kaynaklardan) yapÕm
2014 - 2018
iúleri tamamlanacak; yeni E÷itim Fakültesi ve
Rektörlük Hizmet BinasÕ yapÕm iúleri baúlatÕlacak;
altyapÕ, makine-teçhizat, tefriúat ve bakÕm-onarÕm
ihtiyaçlarÕ karúÕlanacaktÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Bitiú
ú Tarihi
Tarihi

Karamano÷lu Maliye BakanlÕ÷Õ,
Mehmetbey KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Üniversitesi YÖK

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar

Karaman

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Karamano÷lu Maliye BakanlÕ÷Õ,
Mehmetbey KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Üniversitesi YÖK

Yer

Yer

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Eylem

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

ĀĂbirliÿi

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK
Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK
Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK

Necmettin
Erbakan
Üniversitesi

Necmettin
Erbakan
Üniversitesi
Necmettin
Erbakan
Üniversitesi
Necmettin
Erbakan
Üniversitesi

Ni÷de
Üniversitesi

Konya

Konya
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Ni÷de

Konya

Konya

Selçuk Üniversitesi

KOP BKø

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Konya

Yer

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Yer

Üniversite kütüphanesi basÕlÕ ve elektronik yayÕn
sayÕsÕ açÕsÕndan geliútirilecektir.

Üniversitenin e÷itim ve idari mekân kapasitesi
güçlendirilecektir. Bu kapsamda MimarlÕk Fakültesi
I. Etap, E÷itim Fakültesi, Enstitü BinasÕ, øøBF Amfi
BinasÕ yapÕm iúleri tamamlanacak; yeni proje olarak
2014 - 2018 Mühendislik Fakültesi Ek Blok yapÕm iúi
baúlatÕlacak; altyapÕ, çevre düzenlemesi, altyapÕ,
çevre düzenlemesi, makine-teçhizat, tefriúat ve
bakÕm-onarÕm ihtiyaçlarÕ karúÕlanacaktÕr.

2015 - 2016 Merkezi AraútÕrma LaboratuvarÕ kurulacaktÕr.

2014 - 2018

Üniversitenin e÷itim ve idari mekân kapasitesi
güçlendirilecektir. Bu kapsamda Ortak Derslikler,
Mühendislik Fakültesi, Sosyal ve Beúeri Bilimler
2014 - 2018 Fakültesi, Gastronomi Mutfa÷Õ ve Atölye yapÕm
iúleri tamamlanacak; altyapÕ, çevre düzenlemesi,
makine-teçhizat, tefriúat ve bakÕm-onarÕm ihtiyaçlarÕ
karúÕlanacaktÕr.
Üniversite yerleúkesinde yaúam kalitesini ve
memnuniyetini artÕracak sosyal, sportif ve kültürel
2015 - 2017
altyapÕlar geliútirilecektir. Bu kapsamda KapalÕ Spor
Salonu yapÕm iúi tamamlanacaktÕr.

Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin mevcut
2015 - 2018 altyapÕlarÕnÕn uygulamalÕ e÷itime hazÕr hale
getirilmesi ile ilgili altyapÕ geliútirme çalÕúmalarÕ
yapÕlacaktÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Tarihi
Bitiú
ú Tarihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Eylem

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

ĀĂbirliÿi

KOP BKø

Ni÷de
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Konya

Konya

Karaman

Aksaray

Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ
Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ
Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ
Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ

KOP ølleri YÖK

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK

Ni÷de
Üniversitesi

Ni÷de

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Devlet Personel
BaúkanlÕ÷Õ,
TÜBøTAK

Ni÷de Üniversitesi

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar

Ni÷de
Üniversitesi

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Ni÷de

Yer

Yer

Üniversite kütüphanesi basÕlÕ ve elektronik yayÕn
sayÕsÕ açÕsÕndan geliútirilecektir.

2014 - 2016 Akören Ö÷renci Yurdu (300 kiúilik)

2014 - 2018 Konya Ö÷renci Yurdu (1.000 kiúilik)

2014 - 2017 Karaman Ö÷renci Yurdu (500 kiúilik)

2014 - 2018 Aksaray Ö÷renci Yurdu (750 kiúilik)

Ni÷de TarÕm Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nin
mevcut altyapÕsÕnÕn uygulamalÕ e÷itime hazÕr hale
2015 - 2018
getirilmesi ile ilgili altyapÕ geliútirme çalÕúmalarÕ
yapÕlacaktÕr.
Bölge üniversitelerinde ö÷retim üyesine düúen lisans
ve ön lisans toplam ö÷renci sayÕsÕnÕn 10. Plan hedefi
2014 - 2018 olan 36'ya düúürülmesi amacÕyla ö÷retim üyesi
yetiútirme programlarÕnda ve ilgili di÷er kadrolarda
yeterli artÕú sa÷lanacaktÕr.

2014 - 2018

Üniversite yerleúkesinde yaúam kalitesini ve
memnuniyetini artÕracak sosyal, sportif ve kültürel
altyapÕlar geliútirilecektir. Bu kapsamda Kültür ve
2014 - 2018 Kongre Merkezi, ÇarúÕ BinasÕ yapÕm iúi
tamamlanacak, yeni proje olarak kapalÕ yüzme
havuzu ve antrenman spor salonu yapÕm iúleri
baúlatÕlacaktÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Bitiú
ú Tarihi
Tarihi

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Eylem

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

ĀĂbirliÿi

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ
Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ
Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ
Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ
Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ
Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ
Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ

Konya

Konya

Konya

Konya

Konya

Ni÷de

Ni÷de

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

G lik ve
Gençlik
Spor
BakanlÕ÷Õ

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Konya

Yer

Yer
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Ni÷de Ö÷renci Yurdu (1.000 kiúilik)

KarapÕnar Ö÷renci Yurdu (300 kiúilik)

IlgÕn Ö÷renci Yurdu (300 kiúilik)

Cihanbeyli Ö÷renci Yurdu (290 kiúilik)

Akúehir Ö÷renci Yurdu (500 kiúilik)

Kulu Ö÷renci Yurdu (300 kiúilik)

Hadim Ö÷renci Yurdu (300 kiúilik)

2014 - 2016 Ni÷de Ö÷renci Yurdu (500 kiúilik)

2014 - 2018

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2015

2014 - 2016

2014 - 2016

2014 - 2016

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Tarihi
Bitiú
ú Tarihi
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Eylem Ad×

KOP Bölgesi'nde 2.
ve 3. basamak
BS.2.2 sa÷lÕk hizmetleri
altyapÕsÕ
geliútirilecektir.

KOP Bölgesi'nde
sa÷lÕk ihtisas
BS.2.1 üniteleri ve
merkezleri
kurulacaktÕr.

Eylem
Eylem
E
l
Ad
AdÕ
No
BS.2
SAþLIK
BS.2 SAöLIK

Eylem
No

106

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Sanayi ve Ticaret
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
TÜBøTAK
Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø
Necmettin Erbakan
Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi,
KOP BKø

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Selçuk
Üniversitesi
Selçuk
Üniversitesi
KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ

Konya

Ni÷de

Konya

Konya

KOP ølleri

Aksaray

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ
Kamu Hastaneleri
Birli÷i,
øl Özel ødaresi,
Yerel Yönetimler,
TOKø

B h ki kampüs
Beyhekim
k
ü alanÕna
l
Hi
Hiperbarik
b ik TÕp
T Merkezi,
M k i
Beyhekim kampüs alanÕna Çocuk øzlem Merkezi,
2014 - 2015
ölüm ve fonksiyon kayÕplarÕnÕ azaltma amaçlÕ bir
"ønme Merkezi (Stroke)" kurulacaktÕr.

KOP BKø,
Kamu Hastaneler
Birli÷i,
Necmettin Erbakan
Üniversitesi

2014 - 2016 400 YataklÕ Merkez Devlet Hastanesi yapÕlacaktÕr.

Travmatoloji ve YanÕk Merkezi'nin kurulmasÕna
2015-2015 iliúkin
detaylÕ
fizibilite
çalÕúmasÕ
gerçekleútirilecektir.
Bölgedeki üniversitelerin medikal turizmde rekabet
güçlerinin artmasÕ amacÕyla, belli bir alanda
2014 - 2018 ihtisaslaúmak isteyen ve buna dair planlarÕnÕ
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ'na sunan üniversitelerin buna
iliúkin yatÕrÕm ihtiyaçlarÕ desteklenecektir.

2014 - 2016

TÕbbi Cihaz Üretim, BakÕm-OnarÕm, Test ve
Kalibrasyon Merkezleri kurulacaktÕr.

Kardiyovasküler Sistem Görüntüleme ve Tedavi
Merkezi, Merkez Laboratuvar ve øleri Tetkik Analiz
2015 - 2016
Merkezi kurulacak, prematüre retinopatisi tanÕ
hizmetleri verilecektir.

YapÕlacak
Y
l k øøúlem
l
ve A
AçÕklama
kl

Bitiú Tarihi

Sorumlu
Kuruluú
Kuruluúlar

Yer
Y

Yap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama

BaĂlamaBiWiĂ
Tarihi
Baúlama
Baúlama-

Sorumlu
KuruluĂ

ĀĂbirliÿi
Yap×lacak
KuruluĂlar
øúbirli÷i
YapÕlacak

Yer
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Eylem

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

ĀĂbirliÿi
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75 YataklÕ Kulu Devlet Hastanesi, AltÕnekin 10
YataklÕ Entegre ølçe Hastanesi, Çeltik 10 YataklÕ
Entegre ølçe Hastanesi, GüneysÕnÕr Vali øhsan Dede
2014 - 2016
Entegre ølçe Hastanesi, Emirgazi 10 YataklÕ Entegre
ølçe Hastanesi kurulacaktÕr. 50 Ünitlik Merkez A÷Õz
ve Diú Sa÷lÕ÷Õ Merkezi yapÕlacaktÕr.

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ
Kamu Hastaneleri
Birli÷i, øl Özel
ødaresi, Yerel
Yönetimler, TOKø

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Konya

Konya

Karaman

Ni÷de

75 YataklÕ Bor Devlet Hastanesi, 30 YataklÕ Çiftlik
2014 - 2016 Devlet Hastanesi tamamlanacak, 30 YataklÕ UlukÕúla
Devlet Hastanesi yapÕlacaktÕr.

Ermenek (100 yataklÕ) ve SarÕveliler (5 yataklÕ)
2014 - 2015 Devlet Hastanelerinde ek bina ile KazÕmkarabekir'de
entegre ilçe hastanesi binasÕ yapÕlacaktÕr.

2015 - 2018 150 YataklÕ Beyúehir Devlet Hastanesi yapÕlacaktÕr.

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ
Kamu Hastaneleri
Birli÷i, øl Özel
ødaresi, Yerel
Yönetimler, TOKø

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ
Kamu Hastaneleri
Birli÷i, øl Özel
ødaresi, Yerel
Yönetimler, TOKø
Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ
Kamu Hastaneleri
Birli÷i, øl Özel
ødaresi, Yerel
Yönetimler, TOKø

2015-2018

838 yataklÕ
Karatay
ùehir
Hastanesii
kl Konya
K
K
ù hi H
projesinin Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ tarafÕndan Kamu Özel
finansman modeliyle yapÕlmasÕ planlanmaktadÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Tarihi
Bitiúú Tarihi

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Konya

Yer

Yer
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Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Ni÷de

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Aksaray

Karaman

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

KOP ølleri

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

KOP Bölgesi'nde
birinci basamak
BS.2.3 sa÷lÕk hizmetleri
altyapÕsÕ
geliútirilecektir.

Yer

Yer

Eylem

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

ĀĂbirliÿi

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ
Kamu Hastaneleri
Birli÷i,
øl Özel ødaresi,
Yerel Yönetimler,
TOKø
Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ
Kamu Hastaneleri
Birli÷i,
øl Özel ødaresi,
Yerel Yönetimler,
TOKø
Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ
Kamu Hastaneleri
Birli÷i,
øl Özel ødaresi,
Yerel Yönetimler,
TOKø

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ
Kamu Hastaneleri
Birli÷i,
øl Özel ødaresi,
Yerel Yönetimler,
TOKø

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar

2014 -2018

2014 -2018

2014 - 2018

1’er adet ASM+TSM+112 istasyon binasÕ, ASM ve
TSM tamamlanarak hizmete açÕlacaktÕr.

2 adet ASM + TSM, 3 adet ASM tamamlanarak
hizmete açÕlacaktÕr.

7 adet ASM + TSM, 3 adet ASM ve 1 adet TSM
tamamlanarak hizmete açÕlacaktÕr.

2014 - 2018 Mobil sa÷lÕk hizmetleri için araç alÕmÕ yapÕlacaktÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Bitiú
ú Tarihi
Tarihi
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Eylem
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Ni÷de

Konya

Konya

Konya

Konya

Yer

Yer

Selçuk
Üniversitesi
Necmettin
Erbakan
Üniversitesi
Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Sa÷lÕk
hizmetlerinde beúeri
sermayenin
BS.2.5
KOP ølleri YÖK
geliútirilmesine
yönelik programlar
uygulanacaktÕr.

Sa÷lÕk hizmetleri
için tÕbbi cihaz ve
BS.2.4 malzeme alÕmÕ
gerçekleútirilecektir.

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

ĀĂbirliÿi

Bölgede medikal turizm alanÕnda çalÕúacak nitelikli
insan gücü sayÕsÕnÕ artÕrmak amacÕ ile medikal
2014 - 2015 turizm alanÕ ile iliúkili olan ön lisans ve lisans
programlarÕna sa÷lÕk turizmi seçmeli dersi
konulacaktÕr.

Necmettin Erbakan
Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi,
Ni÷de Üniversitesi,
Aksaray Üniversitesi,
Karamano÷lu
Mehmetbey
Üniversitesi,
KOP BKø

Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ hastanelerine tÕbbi cihaz ve
ekipman alÕnacaktÕr.

Necmettin Erbakan Üniversitesi hastanesine tÕbbi
cihaz ve ekipman alÕnacaktÕr.

Selçuk Üniversitesi hastanesine tÕbbi cihaz ve
ekipman alÕnacaktÕr.

Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ hastanelerine tÕbbi cihaz ve
ekipman alÕnacaktÕr.

4 adet ASM, 59 adet 112 istasyon binasÕ ile 23 adet
TSM binasÕ tamamlanarak hizmete açÕlacaktÕr.

2014 - 2018

2014 - 2018

2014 - 2018

2014 - 2018

2014 - 2018

BaĂlamaBaúlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Bitiú
ú Tarihi
Tarihi

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

Maliye BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ
Kamu Hastaneleri
Birli÷i,
øl Özel ødaresi,
Yerel Yönetimler,
TOKø

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar
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MESLEKĀ GELĀāĀM

Sa÷lÕk personelinin da÷ÕlÕmÕ bölge illerinin nüfus
hizmet bölgesi, fiziki yapÕ ve hizmet sunum
özelliklerini esas alacak úekilde iyileútirilecektir. Bu
kapsamda, baúta uzman ve pratisyen hekim olmak
2014 - 2018
üzere KOP Bölgesi'ndeki kamuya ait sa÷lÕk
kuruluúlarÕna tahsis edilen hekim ve di÷er sa÷lÕk
personeli kadrolarÕnda 2014-2018 döneminde
homojen bir da÷ÕlÕmla artÕú sa÷lanacaktÕr.

Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
YÖK,
KOP BKø

KOP ølleri YÖK

Maliye
KOP ølleri
BakanlÕ÷Õ

Konya

øùKUR
tarafÕndan
yürütülen
danÕúmanlÕk
hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulabilmesi, iúsiz
2015 - 2018 vatandaúlara hÕzlÕ ve kolay hizmet sa÷lanabilmesi
için “øùKUR Model Ofisi” oluúturularak gerekli
donanÕmÕ sa÷lanacaktÕr.
øú piyasasÕ ihtiyaçlarÕna uygun örgün ve yaygÕn
mesleki e÷itim ve ö÷retim verilmesini sa÷lamak ve
2015 - 2016
hayat boyu ö÷renmeyi desteklemek amacÕyla e÷itim
ve istihdam arasÕndaki iliúkiyi güçlendirecek ve

Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ,
ÇalÕúma ve
Valilikler,
Sosyal
KOP BKø,
Güvenlik
Yerel Yönetimler
BakanlÕ÷Õ
Üniversiteler
(øùKUR)
KOSGEB,
STK'lar
Bilim Sanayi KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
ve Teknoloji Selçuk Üniversitesi,
BakanlÕ÷Õ
TÜBøTAK

Kuruluúú

Ülkemizde e÷itim alan yabancÕ ö÷renciler, e÷itimleri
sonrasÕnda kendi ülkelerinde irtibat noktasÕ olmalarÕ
ve ülkemizin sa÷lÕk sisteminin tanÕtÕmÕnÕ yapmalarÕ
2015 - 2016 hususunda önem arz etmektedir. Bu sebeple
bölgedeki üniversitelerin baúta hekim ve hemúire
olmak üzere yabancÕ kontenjanlarÕnÕn artÕrÕlmasÕ
sa÷lanacaktÕr.

Yer

Necmettin Erbakan
Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi,
Ni÷de Üniversitesi,
Aksaray Üniversitesi,
Karamano÷lu
Mehmetbey
Üniversitesi,
KOP BKø

Yer

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Tarihi
Bitiú
ú Tarihi

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ

ĀĂbirliÿi
øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

østihdam ve mesleki
geliúim
imkânlarÕnÕn
BS.3.1
KOP ølleri
artÕrÕlmasÕna
yönelik çalÕúmalar
yapÕlacaktÕr.

BS.3

No

Eylem
Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ

KOP EYLEM PLANI (2014-2018)

Yer

Yer

Kuruluúú

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ

ĀĂbirliÿi
øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
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KadÕnlarÕn sosyoekonomik
statülerini
BS.4.2
yükseltmeye
yönelik çalÕúmalar
yapÕlacaktÕr.

Ni÷de

Ni÷de
Üniversitesi

ÇalÕúma ve Sosyal
Güvenlik BakanlÕ÷Õ,
Milli E÷itim
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Bilim Sanayi ve
Teknoloji BakanlÕ÷Õ,
Selçuk
KOP BKø,
Konya
Üniversitesi TÜBøTAK,
øùKUR,
Teknokent,
STK'lar
BS.4 SOSYAL HĀZMETLER VE ÖZEL POLĀTĀKA GEREKTĀREN GRUPLAR
øçiúleri BakanlÕ÷Õ,
Çocuklara yönelik
Sa÷lÕk
KOP BKø,
Ni÷de
BS.4.1 çalÕúmalar
BakanlÕ÷Õ
øùKUR
yapÕlacaktÕr.
Çevre ve ùehircilik
Aile
ve BakanlÕ÷Õ,
Sosyal
Maliye BakanlÕ÷Õ,
Aksaray
Politikalar
KOP BKø,
BakanlÕ÷Õ
Yerel Yönetimler,
øl Özel ødaresi

No

Eylem
Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ

Erken yaúta evliliklerin en fazla oldu÷u bölge ili
olan Ni÷de'de "çocuk gelinler" ile ilgili saha
araútÕrmalarÕ gerçekleútirilecek ve çocuk yaúta
2015 - 2016 evlilikler ile ilgili bilinçlendirme çalÕúmalarÕ
yapÕlacaktÕr.

Çocuk yuvasÕnda (0-12 yaú) koruma-bakÕm altÕnda
bulunan
çocuklarÕn
psiko-sosyal
yönlerinin
2015 - 2016
iyileútirilmesi için Sevgi Evleri kapsamÕnda aile
ortamÕna benzer yapÕlar oluúturulacaktÕr.

Sokakta yaúayan, madde ba÷ÕmlÕsÕ ve/veya suça
2014 - 2018 sürüklenen çocuklarÕn rehabilitasyonu amacÕyla bir
rehabilitasyon merkezi oluúturulacaktÕr.

Konya ili organize sanayi bölgelerinde görev
yapacak teknik elemanlara (mühendis, teknik
ö÷retmen, tekniker, teknisyen) CAD/CAM, kaynak
alanlarÕ ve endüstriyel otomasyonla ile ilgili
2015 - 2016
sertifikalÕ
e÷itimler
verilecektir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu
kolaylaútÕracak
bir
VOC
(Benzinli
Motor
Tamircili÷i, Dizel Motor Tamircili÷i, LPG Montaj
UstalÕ÷Õ, Do÷algaz, Kaynak, CNC) Test Merkezi
projesi yapÕlacaktÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Tarihi
Bitiú
ú Tarihi
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Eylem

Beúeri sermayeyi
geliútirmeye yönelik
BS.4.3
çalÕúmalar
yapÕlacaktÕr.

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

KOP ølleri

KOP ølleri

Konya

KOP ølleri

Yer

Yer

ĀĂbirliÿi

KOP BKø

KOP BKø
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KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Bölge Valilikleri,
KalkÕnma AjanslarÕ,
Avrupa Birli÷i
BakanlÕ÷Õ,
DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ,
øçiúleri BakanlÕ÷Õ,
Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ,
Üniversiteler,
STK'lar

Valilikler,
Yerel
Yönetimler,
Üniversiteler,
STK'lar,
KalkÕnma AjanslarÕ

2015 - 2018

2015 - 2018

2014 - 2015

Aile
ve øçiúleri BakanlÕ÷Õ,
Yerel Yönetimler,
Sosyal
KOP BKø,
Politikalar
STK'lar
BakanlÕ÷Õ

"Gönüllü E÷itmenler Koordinasyon ve E÷itim Birimi"
Projesi (ENSAR) uygulanacaktÕr.
KÕrsal alandaki en önemli sorun nitelikli e÷itmenlerin
ihtiyaç alanlarÕndaki yetersizli÷idir. Bu ihtiyaçtan
hareketle KOP kÕrsalÕnda seçilecek pilot yerleúimlerde
baúlangÕç olarak 50 gönüllü ile e÷itim faaliyetlerine
baúlanacaktÕr. AyrÕca bölgenin yetiútirdi÷i sanatçÕlarÕn,
yazarlarÕn,
sporcularÕn,
iúadamlarÕnÕn,
kamu
kurumlarÕnda üst düzey görevlerde bulunmuú ve
emekli olmuú kiúilerin ekonomik ve sosyal kalkÕnmaya
iliúkin teorik bilgilerinden ve bölgeye iliúkin
tecrübelerinden faydalanÕlacaktÕr. Bu bilgi ve deneyim
aktarÕmÕ için gerekti÷inde bu kiúilerin bölgede
gönüllülük esasÕna göre istihdamÕ sa÷lanacaktÕr.

KOP øllerinde KOP Sosyal Geliúim ProgramÕ
(KOPSOGEP) uygulanacaktÕr. østihdam, sosyal
içerme, kültür-sanat, spor, giriúimcilik, hareketlilik,
yaratÕcÕlÕk bileúenlerinde, kurum ve kuruluúlarÕn
projeleri desteklenecektir. Projeler ile özellikle yoksul
ve sosyal imkânlara eriúimde sÕkÕntÕ yaúayan; çocuklar,
gençler, kadÕnlar, iúsizler, göç etmiúler ve kentlerin
gecekondu bölgelerinde yaúayan kesimlere yönelik
projeler desteklenecektir.

Bölgenin önemli sorunlardan birisi olan kadÕna yönelik
úiddet ile ilgili olarak Konya'da kurulmasÕ planlanan
"ùiddeti Önleme ve øzleme Merkezi" desteklenecektir.

K d hhaklarÕ
kl ve kkadÕnlarÕn
d l
l
hhayatÕndaki
d ki rolleri
ll i
KadÕn
çalÕúma
konusunda kÕrsal alanda bilinçlendirme çalÕúmalarÕ
yapÕlacaktÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Tarihi
Bitiú
ú Tarihi

2015 - 2016

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
øçiúleri BakanlÕ÷Õ,
Yerel Yönetimler,
KOP BKø

Aile ve
Sosyal
Politikalar
BakanlÕ÷Õ

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú
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Eylem

Nüfus hareketlili÷i
BS.4.4 araútÕrmalarÕ
yapÕlacaktÕr.

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú
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ĀĂbirliÿi

2016-2016

2016-2016

øçiúleri BakanlÕ÷Õ,
Aile ve Sosyal
Politikalar BakanlÕ÷Õ

KOP BKø

KOP ølleri KOP BKø

Konya

Kültür ve Turizm
BakanlÕ÷Õ,
UlaútÕrma Denizcilik
ve Haberleúme
BakanlÕ÷Õ

HÕzlÕ Tren yatÕrÕmlarÕnÕn østanbul, Eskiúehir,
Ankara, Konya ve Karaman illerine sosyal etkileri
araútÕrÕlarak, bu illerin sosyal ve kültürel
etkileúimlerinin arttÕrÕlmasÕna yönelik analiz
çalÕúmalarÕ yapÕlacaktÕr.
Suriye'de yaúanan iç savaú nedeniyle KOP
Bölgesi'ne göç eden Suriyeli göçmenlerin yaúam
koúullarÕ ile ilgili araútÕrma projesi yapÕlacaktÕr.

KOP Bölgesi'nde nüfus hareketlili÷i araútÕrmasÕ
yapÕlacaktÕr.

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ,
Aile ve Sosyal
Politikalar BakanlÕ÷Õ,
ÇalÕúma ve Sosyal
Güvenlik BakanlÕ÷Õ,
Gençlik ve Spor
BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma AjanslarÕ,
Yerel Yönetimler,
STK'lar
2014 - 2015

Bölgede sürdürülebilir insani geliúmeyi sa÷lamaya
yönelik il bazÕnda insan sermayesi, sosyal dokudaki
2015 - 2016 kÕrÕlganlÕklar, sosyal alanda öncelikli müdahale
gerektiren alanlarÕ da kapsayacak úekilde sosyal yapÕ
analizleri tamamlanacaktÕr.

KOP BKø,
KalkÕnma AjanslarÕ

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Bitiú
ú Tarihi
Tarihi

Tecrübe paylaúÕmÕ, iletiúim ve iúbirli÷i yoluyla,
sosyal kaynaúmaya katkÕda bulunmak amacÕyla
Sosyal
Etkileúim
ProgramÕ
uygulamaya
2015 - 2018 konulacaktÕr. Program KalkÕnma BakanlÕ÷Õnca
hazÕrlanan usul ve esaslar ve baúvuru paketine
uygun olarak kalkÕnma ajanslarÕnca ilan edilecek
teklif ça÷rÕlarÕ ile uygulanacaktÕr.

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar

KalkÕnma BakanlÕ÷Õ

KOP ølleri KOP BKø

KOP ølleri KOP BKø

KOP ølleri

Yer

Yer
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Kültür altyapÕsÕ
BS.5.2
geliútirilecektir.

Konya

Konya

Kültür ve
Turizm
BakanlÕ÷Õ

KOP BKø

KOP ølleri KOP BKø

DÕúiúleri BakanlÕ÷Õ
Kültür ve Turizm
BakanlÕ÷Õ,
TøKA
Konya Büyükúehir
Belediyesi
KOP BKø,
Yerel Yönetimler,
MEVKA,
Üniversiteler, STK'lar

Kültür ve Turizm
BakanlÕ÷Õ,
øl Özel ødareleri,
Yerel Yönetimler,
KalkÕnma AjanslarÕ,
STK'lar

KOP BKø,
Üniversiteler,
øùKUR,
STK'lar, KalkÕnma
AjanslarÕ
Kültür ve Turizm
BakanlÕ÷Õ,
øl Özel ødareleri,
Yerel Yönetimler,
KalkÕnma AjanslarÕ,
STK'lar

KÜLTÜR

ĀĂbirliÿi

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Kültür sektörüne
yönelik araútÕrma,
BS.5.1 planlama ve tanÕtÕm KOP ølleri KOP BKø
faaliyetleri
gerçekleútirilecektir.

BS.5

KOP ølleri KOP BKø

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Engellilerin
BS.4.5 iúgücüne katÕlÕmÕ
artÕrÕlacaktÕr.

Yer

Yer

Eylem

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

2015-2015

2015-2015

UNESCO Dünya Kültür MirasÕ listesinde yer alan
Çatalhöyük'te bir alan müzesi yapÕlacaktÕr.

Konya ilinin ISESCO'nun "øslam Kültür Baúkenti"
listesine dâhil edilmesi için gerekli çalÕúmalar
gerçekleútirilecektir.

KOP
Bölgesi'nde
resmi
kayÕtlarÕ
bulunan/bulunmayan do÷al, arkeolojik, taúÕnmaz ve
somut olmayan kültür varlÕklarÕnÕn saptanarak,
2014 - 2017
teknik ve bilimsel tüm iú ve iúlemlerde kullanmak
amacÕyla KOP Bölgesi kültür varlÕklarÕnÕn envanteri
çÕkarÕlacaktÕr.
KOP Bölgesi'nin manevi de÷erlerinden, Mevlana,
ùems-i Tebrizi, Nasreddin Hoca, Sadrettin Konevi,
Ahi Evran, Somuncu Baba, Yunus Emre gibi kültür
2015 - 2016 tarihimizin zirve úahsiyetlerinin eserlerine yönelik
yayÕn ve tanÕtÕm faaliyetleri gerçekleútirilecektir.
(Gönül HavzasÕ Projesi) AyrÕca, "Nasreddin Hoca
Bir Gün…." çizgi film serisi yapÕlacaktÕr.

2015-2015

øúgücü piyasasÕ uyumu, özel politika gerektiren
gruplarÕn
iúgücüne
katÕlÕmÕ
ve
istihdam
edilebilirli÷ine yönelik araútÕrmalar yapÕlacaktÕr.
AraútÕrmalarÕn sonuçlarÕ Aile ve Sosyal Politikalar
BakanlÕ÷Õ, ÇalÕúma ve Sosyal Güvenlik BakanlÕ÷Õ ve
yerel yönetimler ile paylaúÕlarak yapÕlacak
çalÕúmalar koordine edilecektir.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Tarihi
Bitiú
ú Tarihi
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BS.5.3

No

KazÕ çalÕúmalarÕ
desteklenecektir.

Eylem
Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
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2015-2015

KOP BKø,
Yerel Yönetimler,
Üniversiteler,
STK'lar

KOP BKø,
øl Özel ødaresi

Kültür ve
Turizm
BakanlÕ÷Õ

Kültür ve
Turizm
BakanlÕ÷Õ

Karaman

Aksaray Konya

2015 - 2016 Seydiúehir ilçesinde Kültür Sanat Evi kurulacaktÕr.

KOP BKø,
Yerel Yönetimler

Kültür ve
Turizm
BakanlÕ÷Õ

Konya

Yeni müze binasÕ yapÕlacaktÕr.

Aksaray'da 22 yeraltÕ úehrinin kazÕ ve temizlik
çalÕúmalarÕ yapÕlarak koruma-kullanma dengesi
içinde kullanÕma açÕlmasÕ sa÷lanacaktÕr.
Konya'da Beyúehir iç kale kazÕsÕ ve sur duvarlarÕnÕn
2014 - 2018 restorasyonu yapÕlacak, Kubad-abad, Selçuklu
SarayÕ ve BozkÕr Zengibar Kalesi kazÕlarÕ
gerçekleútirilecektir. Bu eserlerin ve Küçük SarayÕn
rölöveleri çÕkarÕlacak, restitüsyon ve restorasyon
projeleri hazÕrlanacaktÕr.

2015-2015

KOP BKø

Konya

Konya'da sürekli vasÕflÕ bir turistik hareketlilik
sa÷layacak ve ça÷daú sergi ve fuar etkinliklerinin
yaygÕnlaúmasÕna katkÕ verebilecek yapÕda ve
uluslararasÕ ölçekte bir "Ça÷daú øslam SanatlarÕ
Müzesi" kurulmasÕna yönelik etüt çalÕúmalarÕ
gerçekleútirilecektir.

Kültü ve T
Kültür
K
Turizm
i
BakanlÕ÷Õ,
Konya Büyükúehir
Belediyesi,
Üniversiteler

Kuruluúú

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Tarihi
Bitiú
ú Tarihi

Yer

Yer

ĀĂbirliÿi
øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
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Eylem

Tarihi eserlerin
restorasyonu,
güçlendirilmesi ve
BS.5.4 çevre düzenleme
projeleri
desteklenecektir.

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Konya

Konya
VakÕflar
Bölge
Müdürlü÷ü

Kültür ve
KOP ølleri Turizm
BakanlÕ÷Õ

Yer

Yer

ĀĂbirliÿi

116

Kültür ve Turizm
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Yerel Yönetimler,
Üniversiteler,
MEVKA,
STK'lar

Çevre ve ùehircilik
BakanlÕ÷Õ,
VakÕflar Genel
Müdürlü÷ü,
KOP BKø,
Yerel Yönetimler,
Üniversiteler,
KalkÕnma AjanslarÕ,
STK'lar

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Alaeddin Cami ve Türbeleri, ønce Minare Mescid
2015 - 2016 KÕsmÕ ve Merkez Darphane'nin (Aksaray)
restorasyonlarÕ gerçekleútirilecektir.

Konya'da Kilistra Antik Kenti'nin turizme
kazandÕrÕlmasÕ projesi kapsamÕnda; kazÕ, çevre
düzenleme, tanÕtÕm, e÷itim çalÕúmalarÕ
gerçekleútirilecektir.
Karaman'da Merkez Madenúehir Köyü'nde bulunan
Binbir Kilise yapÕlarÕnÕn en büyü÷ü olan 1 nolu
bazilikanÕn (kilise) restorasyonu yapÕlacaktÕr.
Karada÷ ve çevresindeki tarihi yerleúimler bir
program çerçevesinde rehabilite edilerek turizme
açÕlacaktÕr.
2015 - 2018 Aksaray'da Selime Katedrali gezi güzergâhlarÕnÕn ve
iç mekânlarÕnÕn düzenlemeleri yapÕlacaktÕr. ÇanlÕ
Kilise’nin rölöve-restitüsyon-restorasyonu yapÕlarak
koruma-kullanma dengesi içerisinde turizm amaçlÕ
kullanÕmÕ sa÷lanacaktÕr. Yaprakhisar Kalesi çevre
düzenlemesi yapÕlacaktÕr.
Ni÷de'de Bahçeli Antik Roma Havuzu'nun çevre
düzenlemesi yapÕlacaktÕr. Roma Havuzu, Tyana
Antik Kenti, Ni÷de Kalesi, Fertek HamamÕ gibi
tarihi alanlarÕn çevre düzenlemeleri yapÕlarak, bu
alanlara ulaúÕmÕ sa÷layan yollarÕn iyileútirilmesi
gerçekleútirilecektir.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Tarihi
Bitiú
ú Tarihi
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Eylem

Kültür hizmetlerine
eriúim artÕrÕlacak,
BS.5.5 okuma kültürünün
geliútirilmesi
sa÷lanacaktÕr.

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

Kültür ve
Turizm
BakanlÕ÷Õ

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú
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Kültür ve
KOP ølleri Turizm
BakanlÕ÷Õ

KOP ølleri KOP BKø

Konya Ni÷de

Yer

Yer

ĀĂbirliÿi

Kültür ve Turizm
BakanlÕ÷Õ,
MEB,
KalkÕnma AjanslarÕ,
Yerel Yönetimler,
Üniversiteler,
STK'lar
KalkÕnma AjanslarÕ,
KOP BKø,
Yerel Yönetimler,
Üniversiteler,
STK'lar

Kültür ve Turizm
BakanlÕ÷Õ,
VakÕflar Genel
Müdürlü÷ü,
KOP BKø,
MEVKA,
Yerel Yönetimler

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar

KOP illerindeki bulunan halk ve çocuk
2015 - 2018 kütüphanelerinin yeni konsepte uygun úekilde
rehabilitasyonu sa÷lanacaktÕr.

KOP Bölgesi'nde okuma alÕúkÕnlÕ÷Õ ve kültürünün
artÕrÕlmasÕna için ulusal ölçekteki stratejilerin
2015 - 2016
bileúeni olacak úekilde bir eylem planÕ hazÕrlanacak
ve gerekli uygulamalar gerçekleútirilecektir.

Tarihi kent bölgelerinde restorasyon, sokak
sa÷lÕklaútÕrma vb. projelerle tarihi dokunun bütün
olarak ortaya çÕkmasÕ sa÷lanacaktÕr. Bu projelerle eú
zamanlÕ olarak yürüyüú yollarÕ, kent müzeleri,
pansiyonlar, alÕú-veriú vb. mekanlar tasarlanacaktÕr.
Gerekli bölgelerde koruma amaçlÕ imar planlarÕ
hazÕrlanacaktÕr.
Bu
kapsamda;
Sokak
sa÷lÕklaútÕrmasÕ çalÕúmalarÕ gerçekleútirilecektir.
2015 - 2018 (Konya øl Merkezi, Karatay, Meram, Beyúehir, Sille,
Akúehir ve IlgÕn) Kentsel bütünlü÷ü korunmuú olan
tarihi demirci evlerinden 15 evin restorasyonu ve
çevre düzenlemeleri yapÕlacaktÕr. Ni÷de Kalesi
geçmiúteki
tarihi
dokusuna
kavuúturulacak,
çevresindeki uygunsuz, düzensiz yapÕlaúma bertaraf
edilecek ve kültürpark oluúturulacaktÕr. Akúehir
sa÷lÕklaútÕrma
Ulucami
Caddesi’nde
Sokak
uygulamalarÕ yapÕlacaktÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Bitiú
ú Tarihi
Tarihi
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Eylem
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GENÇLĀK VE SPOR

Gençlik
merkezlerinin
altyapÕsÕ
BS.6.1
güçlendirilecek ve
gençlik çalÕúmalarÕ
yürütülecektir.

BS.6

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

ĀĂbirliÿi

KOP ølleri KOP BKø

Kültür ve
KOP ølleri Turizm
BakanlÕ÷Õ

Gençlik ve Spor
BakanlÕ÷Õ,
Avrupa Birli÷i
BakanlÕ÷Õ,
Yerel Yönetimler,
Üniversiteler,
STK'lar

MEB,
Diyanet øúleri
BaúkanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
KalkÕnma AjanslarÕ,
Yerel Yönetimler,
Üniversiteler,
STK'lar

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar
KalkÕnma AjanslarÕ,
Yerel Yönetimler,
Üniversiteler,
STK'lar

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Kültü ve
Kültür
K
KOP ølleri Turizm
BakanlÕ÷Õ

Yer

Yer

Bölge içerisinde 18-30 yaú arasÕndaki gençlerin
karar alma mekanizmalarÕna katÕlÕmlarÕnÕ arttÕrmak,
kiúisel geliúimlerine katkÕ sunmak, akranlarÕyla
birlikte çalÕúma kültürlerini geliútirmek, geliúen
teknolojiyi takip ederek yenilikçi yaklaúÕmlarÕ
2015 - 2018 uygulamalarÕnÕ
sa÷lamaya
yönelik
gençlik
faaliyetleri yürütülecektir. AyrÕca Karaman ilinde
Türkçe'nin baúkenti olmasÕ hasebiyle gençlik
alanÕnda
sosyal
ve
kültürel
etkinliklerin
düzenlenmesi sa÷lanacak ve dünya gençlerinin
Türkçe’ye olan ilgisi arttÕrÕlacaktÕr.

Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ'nÕn okullarda kuraca÷Õ ZKütüphaneler ve halk/çocuk kütüphaneleri arasÕnda
koleksiyon alÕú-veriúini, bilgi paylaúÕmÕnÕ, ortak
faaliyetleri ve ortak yazÕlÕm kullanÕmÕ da kapsayan
entegrasyon sa÷lanacaktÕr. Kütüphanelerde görev
2015 - 2018 yapan/yapacak personele daha kaliteli hizmet
sunumu için e÷itim verilecektir. Kütüphanelerin
daha yaygÕn hizmet verebilmeleri için uygun alanÕ
olan cami vb. yapÕlarda mahalle kütüphaneleri
kurulacak ve iúletmesinde gönüllü kuruluú ve
kiúilerden istifade edilecektir.

Çocuk
Ç
k kütü
kütüphanesi
h
i olmayan
l
il ve ilçelerde
il l d yenii
2015 - 2018 konsepte uygun çocuk kütüphaneleri kurulacaktÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Tarihi
Bitiú
ú Tarihi
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Eylem

BS.6.2

Spor altyapÕsÕ
güçlendirilecektir.

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No
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ĀĂbirliÿi

KOP BKø,
øl Özel ødaresi,
Yerel Yönetimler
KOP BKø,
øl Özel ødaresi,
Yerel Yönetimler

Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ
Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ

Karaman

2014-2015

Yerel Yönetimler,
KOP BKø

Beyúehir Gençlik ve øzcilik E÷itim Tesisleri
yapÕlacaktÕr.

Nüfus ve ihtiyaç kriterlerine göre belirlenecek
yerleúim alanlarÕnda gençlik merkezleri kurulacaktÕr.

Merkezde atletizm faaliyetlerinin gerçekleútirilece÷i
tartan pist, Eskil'de ilçe tipi spor salonu, Güla÷aç ve
2015 - 2018 SultanhanÕ'nda sentetik yüzeyli futbol sahasÕ
yapÕlacaktÕr. Mevcut spor tesislerinin bakÕm-onarÕm
ve modernizasyonu yapÕlacaktÕr.
2 adet spor salonu ve stadyuma tartan pist yapÕm
2014 - 2018 iúleri tamamlanacaktÕr. Mevcut spor tesislerinin
bakÕm onarÕm ve modernizasyonu yapÕlacaktÕr.

2014-2015

Bölge'de gençlik faaliyetlerinin yürütülmesi için bir
model geliútirilerek bir KOP ilinde pilot olarak
2015 - 2018
uygulanacaktÕr.
Bu
model,
daha
sonra
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ için ilgili kuruma devredilecektir.

G l i ttarÕma olan
Gençlerin
l il
ilgilerini
il i i arttÕrmak,
tt
k mesleki
l ki
geliúimlerine katkÕ sunmak, erken yaúlardan itibaren
tarÕmsal faaliyetleri ö÷renmelerini sa÷lamak için
KOP Gençlik TarÕm KamplarÕ düzenlenecektir. 132015 - 2018
25 yaú arasÕ gençlerin katÕlaca÷Õ kamplarla bölgede
bir gençlik hareketlili÷i baúlatÕlacak, gençlerin tarÕm
alanlarÕnda
uygulamalÕ
e÷itimler
almalarÕ
sa÷lanacaktÕr.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øú
øúlem
lem ve AçÕklama
Bitiú
ú Tarihi
Tarihi

Yerel Yönetimler,
KOP BKø

Gençlik ve Spor
BakanlÕ÷Õ,
Valilikler,
Yerel Yönetimler,
STK'lar

GÕda TarÕm ve
HayvancÕlÕk
BakanlÕ÷Õ,
Gençlik ve Spor
BakanlÕ÷Õ
Di÷er KalkÕnma
ødareleri,
STK'lar,
Üniversiteler

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar

Aksaray

Konya

Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ
Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ

KOP BKø

KOP ølleri

KOP ølleri

KOP BKø

KOP ølleri

Yer

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Yer
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Eylem

Eylem Ad×
Eylem
No Eylem AdÕ
No

ĀĂbirliÿi

KOP BKø,
øl Özel ødaresi,
Yerel Yönetimler

KOP BKø,
øl Özel ødaresi,
Yerel Yönetimler

Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ

Ni÷de

øúbirli÷i
YapÕlacak
Yap×lacak
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar
KuruluĂlar

Gençlik ve
Spor
BakanlÕ÷Õ

Sorumlu

Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluúú

Konya

Yer

Yer

Merkez'de buz pateni salonu, Beyúehir'de yarÕ
olimpik kapalÕ yüzme havuzu, AltÕnekin ve
Taúkent'de spor salonlarÕ, Akúehir, Beyúehir, Hüyük
ve merkez ilçede sentetik futbol sahalarÕ, IlgÕn'da
futbol sahasÕ tribün yapÕm iúleri tamamlanacaktÕr.
2014 - 2018 Nüfusu 10 bin üzeri oldu÷u halde spor salonu
olmayan Çeltik, Hadim, Hüyük ve KadÕnhanÕ
ilçelerine ilçe tipi spor salonu yapÕlacaktÕr.
Konya Stadyumu tamamlanacaktÕr. Mevcut spor
tesislerinin bakÕm onarÕm ve modernizasyonu
yapÕlacaktÕr.
2000 seyirci kapasiteli spor salonu yapÕlacaktÕr.
2014 - 2018 Mevcut spor tesislerinin bakÕm onarÕm ve
modernizasyonu gerçekleútirilecektir.

BaĂlamaYap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
BaúlamaBiWiĂ
YapÕlacak
k øúlem
øúlem ve AçÕklama
Bitiú
ú Tarihi
Tarihi
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TAāRA TEāKĀLATLARI
TAùRA
TEùKøLATLARI

Yer

Yer

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú
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YEREL YÖNETĀMLER

Konya

øçiúleri
BakanlÕ÷Õ

øl özel idarelerinin
e÷itim ihtiyaçlarÕ analiz
edilecek ve ihtiyaç
Aksaray KKG.2.1 tespit edilen alanlarda
Karaman - KOP BKø
Ni÷de
e÷itim programlarÕ
düzenlenecektir.

KKG.2

YatÕrÕm izleme ve
koordinasyon
baúkanlÕklarÕnÕn beúeri
KKG.1.2
ve teknolojik kapasitesi
geliútirilecektir.

Aile ve
øl müdürlüklerinin
Sosyal
e÷itim ihtiyaçlarÕ analiz
Politikalar
edilecek ve ihtiyaç
BakanlÕ÷Õ,
KOP ølleri
KKG.1.1
GÕda TarÕm
duyulan alanlarda
ve
e÷itim programlarÕ
HayvancÕlÕk
düzenlenecektir.
BakanlÕ÷Õ

KKG.1
KKG.1

Eylem
Eylem Ad×
No
Eylem No Eylem AdÕ

øçiúleri
BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
TODAøE

KOP BKø,
KalkÕnma
AjanslarÕ

M li
Maliye
BakanlÕ÷Õ,
Devlet
Personel
BaúkanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
TODAøE

ĀĂbirliÿi
øúbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar

2015 - 2017

2015 - 2017

2015 - 2018

BaĂlamaBiWiĂ
BaúlamaTarihi
Bitiú
Tarihi

øl Özel ødareleri için AB Projesi hazÕrlama e÷itimleri
düzenlenecektir. AyrÕca e÷itim ihtiyaçlarÕ analiz edilerek
ihtiyaç duyulan di÷er alanlarda e÷itim programlarÕ
düzenlenecektir. E÷itim programlarÕ ilgili kurumun
mevcut ve planlanan e÷itim programlarÕnÕ tamamlayÕcÕlÕ÷Õ
gözetilerek tasarlanacaktÕr.

YatÕrÕm izleme ve koordinasyon baúkanlÕklarÕnÕn
personeline izleme, de÷erlendirme ve raporlama e÷itimleri
verilecektir. AyrÕca e÷itim ihtiyaçlarÕ analiz edilerek
ihtiyaç duyulan di÷er alanlarda e÷itim programlarÕ
düzenlenecektir.

GÕda, TarÕm ve HayvancÕlÕk BakanlÕ÷Õ, Aile ve Sosyal
Politikalar BakanlÕ÷Õ øl Müdürlüklerine politika yönetimi,
planlama, proje hazÕrlama, strateji geliútirme, proje
yönetimi ve mali yönetim konularÕnda e÷itimler
sa÷lanacaktÕr. AyrÕca tüm il müdürlüklerinin e÷itim
ihtiyaçlarÕ analiz edilerek ihtiyaç duyulan alanlarda e÷itim
programlarÕ düzenlenecektir. E÷itim programlarÕ ilgili
kurumun mevcut ve planlanan e÷itim programlarÕnÕ
tamamlayÕcÕlÕ÷Õ gözetilerek tasarlanacaktÕr.

Yap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
YapÕlacak øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama

KURUMSAL KAPASĀTENĀN GELĀāTĀRĀLMESĀ
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KKG.2.5 Belediye hizmetlerinin
daha úeffaf úekilde

Büyükúehir
belediyelerinin biliúim
KKG.2.4
stratejisi hazÕrlÕklarÕna
mali ve teknik destek
sa÷lanacaktÕr.

Belediyelerin e÷itim
ihtiyaçlarÕ analiz
KKG.2.3 edilecek ve ihtiyaç
tespit edilen alanlarda
e÷itim programlarÕ
düzenlenecektir.

Büyükúehir
Bü
ük hi
belediyelerinin e÷itim
ihtiyaçlarÕ analiz
KKG.2.2
edilecek ve gerekli
görülen alanlarda
e÷itim programlarÕ
düzenlenecektir.

Eylem
Eylem Ad×
Eylem
NoNo Eylem AdÕ

KOP
ølleri

Konya

KOP
ølleri

Konya

Yer Yer

KalkÕnma
AjanslarÕ

KalkÕnma
AjanslarÕ

KOP BKø

KOP BKø

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

øçiúleri
BakanlÕ÷Õ,

KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Çevre ve
ùehircilik
BakanlÕ÷Õ

øçiúleri
BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
Türkiye
Belediyeler
Birli÷i,
TODAøE

øçiúleri
BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
Türkiye
Belediyeler
Birli÷i,
TODAøE

øøúbirli÷i
úb
bĀĂbirliÿi
irlli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

2015-2018

2015-2016

2015-2018

2015-2018

BaĂlamaBaúlamaBiWiĂ
Bitiú Tarihi
Tarihi

Belediyelerin çevrimiçi sunmalarÕ mümkün olan
hizmetlerini internet siteleri üzerinden sunulabilmeleri

Büyükúehir belediyelerinin yatÕrÕm gereksinimi,
teknoloji tercihleri, kurumsal kapasite, tasarruf planlarÕ,
fayda, maliyet, iú planÕ gibi unsurlarÕ kapsayacak
úekilde biliúim stratejileri hazÕrlÕklarÕna ajanslarca mali
ve teknik destek sa÷lanacaktÕr.

Belediyeler için AB proje hazÕrlama, proje yönetimi,
ihale mevzuatÕ, protokol kurallarÕ ve iletiúim alanlarÕnda
e÷itimler düzenlenecektir. AyrÕca e÷itim ihtiyaçlarÕ
analiz edilerek ihtiyaç duyulan di÷er alanlarda e÷itim
programlarÕ düzenlenecektir. E÷itim programlarÕ ilgili
kurumun mevcut ve planlanan e÷itim programlarÕnÕ
tamamlayÕcÕlÕ÷Õ gözetilerek tasarlanacaktÕr.

Büyükúehir
Bü ük hi bbelediyelerine
l di l i úehircilik
hi ilik hizmetleri
hi
l i ve kkÕrsall
kesime hizmet sunumu alanlarÕnda e÷itimler
düzenlenecektir. AyrÕca e÷itim ihtiyaçlarÕ analiz
edilerek ihtiyaç duyulan di÷er alanlarda e÷itim
programlarÕ düzenlenecektir. E÷itim programlarÕ ilgili
kurumun mevcut ve planlanan e÷itim programlarÕnÕ
tamamlayÕcÕlÕ÷Õ gözetilerek tasarlanacaktÕr.

ĀĂlem
ve Aç×klama
YapÕlacakYap×lacak
øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama
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KalkÕnma
AjanslarÕ

KOP
ølleri
KalkÕnma
BakanlÕ÷Õ

AB BakanlÕ÷Õ,
Ekonomi
BakanlÕ÷Õ,
Bilim Sanayi
ve Teknoloji
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
TODAøE

BÖLGE KALKINMA ĀDARELERĀ VE KALKINMA AJANSLARI

KOP BKø ve kalkÕnma
ajanslarÕnÕn e÷itim
ihtiyaçlarÕ analiz
KKG.3.1 edilecek ve ihtiyaç
tespit edilen alanlarda
e÷itim programlarÕ
düzenlenecektir.

KKG.3

KOP
ølleri

øøúbirli÷i
úb
bĀĂbirliÿi
irlli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar
Kuruluú
úlar

Belediyelerin stratejik
plan hazÕrlama
KKG.2.6
çalÕúmalarÕna teknik
destek sa÷lanacaktÕr.

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú

øçiúleri
BakanlÕ÷Õ,
KalkÕnma,
BakanlÕ÷Õ,
KOP BKø,
Türkiye
Belediyeler
Birli÷i

Yer Yer

KOP BKø,
Çevre ve
ùehircilik
BakanlÕ÷Õ

EylemEylem
AdÕ Ad×

sa÷lanabilmesi
÷l bil
i için
i i
belediyelerin internet
sitesi altyapÕlarÕnÕn
geliútirilmesi
desteklenecektir.

Eylem
Eylem
NoNo

Büyükúehir belediyeleri baúta olmak üzere, belediyelere
stratejik plan hazÕrlÕklarÕnda destek sa÷lanacaktÕr.

ve belediye faaliyetleri hakkÕnda kamuoyunu daha etkin
úekilde bilgilendirebilmeleri amacÕyla teknik altyapÕlarÕ
desteklenecektir.

ĀĂlem
ve Aç×klama
YapÕlacakYap×lacak
øúlem ve AçÕklama
AçÕkl
k ama

KalkÕnma ajanslarÕ için teúvik uygulamalarÕ, AB fonlarÕ,
akreditasyon ve bölgesel yenilik konularÕnda e÷itimler
düzenlenecektir. AyrÕca KOP BKø ve kalkÕnma
2015 - 2018 ajanslarÕnÕn e÷itim ihtiyaçlarÕ analiz edilerek ihtiyaç
duyulan
di÷er
alanlarda
e÷itim
programlarÕ
düzenlenecektir.

2015-2016

BaĂlamaBaúlamaBiWiĂ
Bitiú Tarihi
Tarihi
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KKG.4.3

KKG.4.2

Bölge üniversitelerinin
5018 sayÕlÕ kanun
kapsamÕndaki
kurumsal yapÕlanmalarÕ
ve süreç yönetimleri
geliútirilecektir.

Bölge
üniversitelerinde
çalÕúan personelin
e÷itim ihtiyaç analizi
yapÕlacak ve ihtiyaç
tespit edilen alanlarda
e÷itim programlarÕ
düzenlenecektir.

KOP
ølleri

KOP
ølleri

KOP
ølleri

Üniversiteler

KOP BKø

KOP BKø

Maliye
BakanlÕ÷Õ

YÖK,
KOP BKø,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
TODAøE,
Devlet
Personel
BaúkanlÕ÷Õ

KalkÕnma
AjanslarÕ,
UNøKOP

KKG.4.1

ĀĂbirliÿi
øúbirli÷i
Yap×lacak
YapÕlacak
Y
apÕl
Õlaacak
KuruluĂlar
Kuruluúlar

Bölgedeki STK'larÕn
beúeri geliúimleri
desteklenecektir.

Sorumlu
Sorumlu
KuruluĂ
Kuruluú
K
uruluú

SĀVĀL
SĀĀVĀL
Ā TOPLUM
- ÜNĀVERSĀTELER
ÜNĀVERSĀ
Ā
ĀTELER
SøVøL
TOPLUMKURULUāLARI
KURULUùLARI
- ÜNøVERSøTELER

Yer
Y
er

Yer

KKG.4
KKG
4
KKG.4

Eylem
Eylem Ad×
Eylem
E
yleNo
m No
No E
Eylem
ylem AdÕ
AdÕ
Yap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
YapÕlacak
Y
apÕl
Õlaacak øúlem
øúlem ve
ve AçÕklama
AçÕkl
A
çÕkla
ama
ma

2015-2016

Baúta
yeni
kurulanlar
olmak
üzere
bölge
üniversitelerinin 5018 sayÕlÕ kanun kapsamÕndaki
faaliyetlerini daha etkin úekilde yerine getirebilmelerini
sa÷lamak amacÕyla kurumsal yapÕlanma ve süreç
yönetimleri desteklenecektir.

Yeni kurulanlara öncelik verilmek üzere Bölge
üniversitelerinde bir e÷itim ihtiyaç analizi çalÕúmasÕ
yapÕlacaktÕr, ihtiyaç duyulan alanlarda e÷itim
programlarÕ düzenlenecektir. E÷itim programlarÕ ilgili
2015 - 2018 üniversiteler mevcut kurumsal kapasitelerine göre
gruplandÕrÕlarak
farklÕ
seviyelerde
verilecektir.
Düzenlenecek
tüm
e÷itimlerde
üniversitelerin
hâlihazÕrda devam eden ya da yakÕn zamanda
gerçekleútirilmesi planlanan e÷itimleri ile mükerrerlik
oluúturulmamasÕna önem verilecektir.

STK'larÕn örgütlenme, yönetim, yönetiúim yapÕlarÕ,
kayÕt
sistemleri
ve
personel
yetkinliklerinin
güçlendirilmesine, proje hazÕrlama ve fon sa÷lama
yetkinliklerinin artÕrÕlmasÕna yönelik e÷itim programlarÕ
2015 - 2018 düzenlenecektir. UNøKOP YaygÕn E÷itim Merkezi
aracÕlÕ÷Õyla STK'lar içerisinden bir e÷itmen havuzu
oluúturulmasÕ ve STK'larÕn kendi ihtiyaç duyduklarÕ
alanlarda e÷itimler düzenlemelerine yönelik destek
verilecektir.

BaĂlamaBiWiĂ
BaúlamaBitiú
B
iTarihi
tiú Tarihi
Tarihi
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GENEL
GENEL

Yerel yönetimler,
merkezi idarelerin
taúra teúkilatlarÕ,
STK'lar, üniversiteler
ve kamu kurumu
niteli÷indeki meslek
KKG.5.2 kuruluúlarÕnÕn
kurumsal yetkinlik
analizi
gerçekleútirilecek ve
tespit edilen idari,
mali, beúeri ve
teknolojik eksiklikler
giderilecektir.

Kamu kurumlarÕnda
üst düzey görevlerde
bulunmuú ancak
KKG.5.1 hâlihazÕrda emekli
olan kiúilerin bilgi ve
tecrübelerinden
kurumsal ihtiyaçlar
do÷rultusunda istifade
edilecektir.

KKG.5
KKG
5
KKG.5

Eylem
Eylem Ad×
No
Eylem
E
ylem No
No E
Eylem
ylem AdÕ
Ad
A
dÕ

KOP
ølleri

KOP
ølleri

Yer
Y
er

Yer

KOP BKø

KOP BKø

Sorumlu
KuruluĂ
Sorumlu
Kuruluú
K
l

Maliye
BakanlÕ÷Õ,
Devlet
Personel
BaúkanlÕ÷Õ,
KalkÕnma
AjanslarÕ,
TODAøE

Devlet
Personel
BaúkanlÕ÷Õ,
KalkÕnma
AjanslarÕ

ĀĂbirliÿi
Yap×lacak
øúbirli÷i
KuruluĂlar
YapÕlacak
Y
apÕl
Õla
lacak
Kuruluúlar
Yap×lacak ĀĂlem ve Aç×klama
YapÕlacak
Y
apÕl
Õla
lacak øúlem
øúlem ve
ve AçÕklama
AçÕk
kllama

Kurumsal kapasiteyi nesnel olarak tespit etmek
amacÕyla idari, mali, beúeri ve teknolojik boyutlarÕ
içeren bir kurumsal yetkinlik de÷erlendirme çerçevesi
2015 - 2018 oluúturulacaktÕr. Bu çerçeve kullanÕlarak yerel düzeyde
ilgili kurum ve kuruluúlarÕn kurumsal yetkinlikleri ve
kapasiteleri analiz edilecektir. ÇalÕúma neticesinde
ortaya çÕkan eksiklik ve darbo÷azlarÕn giderilmesi için
gerekli tedbirler alÕnacaktÕr.

Kamu kurumlarÕnda ya da özel sektörde üst düzey
görevlerde bulunmuú ve emekli olmuú kiúilerin
ekonomik ve sosyal kalkÕnmaya iliúkin teorik
2015 - 2018 bilgilerinden ve bölgeye yönelik tecrübelerinden
ihtiyaçlar do÷rultusunda istifade edilecektir. Bu bilgi ve
deneyim aktarÕmÕ için gerekti÷inde bu kiúilerin bölgede
gönüllülük esasÕna göre istihdamÕnÕn koordinasyonu
sa÷lanacaktÕr.

BaĂlamaBiWiĂ
Baúlamaú
Tarihi
Bitiú Tarihi
Biti
T ihi
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