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Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı;
Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerinden oluşan KOP Bölgesi’nde yatırımların
gerektirdiği araştırma, planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve
koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi suretiyle, bu projelerin kapsadığı bölgelerin
kalkınmasını hızlandırmak üzere, 2011 yılında çıkarılan 642 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile kurulmuştur.
Anılan KHK ile KOP İdaresi’nin görev alanı Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde
illerinden oluşmakta iken 6 Haziran 2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı kararnameye ilişkin
ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile Nevşehir ve Yozgat, 7 Eylül 2016 tarihli ve 2016/9140 sayılı
kararnameye ilişkin ekli Bakanlar Kurulu Kararı ile ise Kırıkkale ve Kırşehir illeri eklenmiştir.
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Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı

yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli
bir inkılap yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu
ideali en kısa bir zamanda başarmak için, fikir ve hareketi, beraber
yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir
planla ve en rasyonel tarzda çalışmakla mümkün olabilir.”
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BAKAN MESAJI
Kalkınma Bakanlığı; bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacı doğrultusunda,
bölgesel gelişme politikalarının, stratejilerinin ve eylem planlarının hazırlanması, uygulamanın
koordine edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi görevini de yürütmektedir. Bu görevi
yerine getirmek üzere 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Konya Ovası Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurulmuş, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planlarında
çizilen çerçeve içerisinde, 2014-2018 dönemi için Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı
hazırlanmıştır. Böylece ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bölgesel gelişmeyi sağlamak
üzere çok sayıda proje ve girişimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
KOP Eylem Planı’nın uygulanmasında izleme ve koordinasyondan sorumlu kuruluş olan
KOP İdaresi, KOP Bölgesi’nde kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sektörlerde yapmış olduğu
yatırımların izlenmesinin ve değerlendirilmesinin yanı sıra bölgenin gelişme potansiyeline,
sorunlarına ve imkânlarına yönelik proje üretmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin yürütmüş olduğu proje ve faaliyetlere ilişkin şeffaflık
ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği temel bir çıktı olan ve ilgili yönetmelik kapsamında
hazırlanan “KOP İdaresi 2017 Yılı Faaliyet Raporu”nun tüm ilgililere yararlı olmasını diliyorum.

LÜTFI ELVAN
BAKAN

Şubat 2018
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BAŞKAN SUNUŞU
İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir hizmet anlayışıyla hizmet veren Konya
Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Bölge halkının refah düzeyinin artırılmasını,
bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesini ve ulusal düzeyde ekonomik ve sosyal
hedeflere ulaşılmasına katkı sağlanması amacıyla 2011 yılından beri hizmet vermektedir.
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planlarında çizilen çerçeve içerisinde,
2014-2018 dönemi için Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı hazırlanmış ve bu eylem
planı ile tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere ticaret, turizm, hizmet ve sanayi
sektörlerinde katma değer ve verimliliğin artırılarak gelir seviyesi yüksek ve daha yaşanabilir,
küresel ölçekte cazibe merkezi haline gelen bir bölge hedeflenmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesi ile kamu
idarelerine, faaliyet raporu hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda 2017 Faaliyet
Raporu, 2017 Yılı Performans Programının uygulama sonuçlarının idarenin hesap verme
sorumluluğu kapsamında kamuoyuna açıklanması yükümlülüğü uyarınca hazırlamış
bulunuyoruz.
2017 Yılı Faaliyet Raporu’nu kamuoyunun bilgisine arz ediyor ve faaliyetlerin
gerçekleşmesinde özveri ve gayret ile çalışan Başkanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

İHSAN BOSTANCI
BAŞKAN

Şubat 2018
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1.

GENEL BİLGİLER

A.

MİSYON VE VİZYON

Misyon
İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesinin tüm
sektörlerdeki potansiyelini planlı ve programlı bir şekilde değerlendirerek bölge kalkınmasının
hızlandırılmasına katkıda bulunmaktır.
Vizyon
Anadolu’nun geçmişten gelen gücünü günümüz dinamikleriyle harmanlayarak, KOP
Bölgesini küresel ölçekte bir cazibe merkezi haline getiren, kurumsal kültürü yerleşmiş;
güvenilir, lider bir kurum olmak.
Temel İlke ve Değerler
•
Kaynak kullanımında etkinlik
•
Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik
•
Kolay erişilebilirlik
•
Kurumsal güvenilirlik
•
Etkin, verimli ve kaliteli hizmet anlayışı
•
Çözüm odaklı ve paylaşımcı yaklaşım
•
Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma
•
Çok boyutlu ve vizyoner bakış

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinde idaremizin görevleri
sayılmıştır.
Bu görevler;
a) Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve
faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak,
bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
b) Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde
yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
c) Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma
Bakanlığına göndermek.
ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve
değerlendirmek.
d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin
geliştirilmesine yardımcı olmak, bu sürece gerektiğinde Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği
usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.
e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının
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f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt,
proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite
ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Kalkınma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara
göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak yenilikçi destek programları
tasarlamak ve uygulamak.
ğ) Kalkınma Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Olarak
tanımlanmıştır.
642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) sayılı cetvelde gösterildiği üzere
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Konya, Aksaray, Karaman, Niğde,
Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerini kapsamaktadır.

C. 	İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapı
Başkanlık, Şeyh Sadrettin Mahallesi, Ferit Paşa Caddesi, NO: 18 42040 Meram, KONYA
adresinde, yaklaşık olarak 10.713 m² alana sahip hizmet binasının 6.491 m² alanında hizmet
vermektedir.
Başkanlıkta, 200 kişilik 1 adet konferans salonu, 4 adet toplantı salonu ile 120 kişilik
yemek salonu bulunmaktadır.
Envanterimizde 3 adet hizmet aracı olmakla birlikte taşıt ihtiyacı hizmet alımı suretiyle
karşılanmaktadır.
Tablo-1. Mevcut Araç Sayısı
Araç Türü
Binek
Arazi Aracı
Minibüs
TOPLAM

Sayı
1
1
1
3

2. Örgütsel Yapı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı teşkilatı; kuruluş ve görevlerini
düzenleyen 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca teşkilatın bir Başkan, iki Başkan
Yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşacağı belirtilmiştir.
Organizasyon yapısını oluşturmak üzere aşağıdaki koordinatörlükler kurulmuştur.
1.
Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
2.
Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
3.
Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
4.
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
5.
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
6.
Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü
Şubat 2018
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YÖNETİM
HİZMETLERİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZLEME
DEĞERLENDİRME
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

PLANLAMA VE
PROJE GELİŞTİRME
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TARIM VE
KIRSAL KALKINMA
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

EKONOMİK KALKINMA
SANAYİ VE HİZMETLER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

MÜŞAVİRLİKLER
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BEŞERİ, SOSYAL VE
KURUMSAL GELİŞME
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCISI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI
GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

KALKINMA BAKANI

BÖLGESEL GELİŞME YÜKSEK KURULU

BAŞBAKAN

BAŞKANLIK ORGANIZASYON ŞEMASI AŞAĞIDA GÖSTERILMIŞTIR.
T.C. Kalkınma Bakanlığı
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Faaliyet Raporu - 2017

Faaliyet Raporu - 2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Başkanlığımızda 46 adet masaüstü bilgisayar, 25 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet,
13 adet yazıcı, 3 adet tarayıcı, 4 adet server ile 7 adet projeksiyon aleti bulunmaktadır.
Tablo-2. Donanım Envanteri
DONANIM NİTELİĞİ
PC
Notebook
Yazıcı
Tablet
Tarayıcı
Server
Switch
Firewall
Projeksiyon cihazı

Adet
46
25
13
2
3
4
7
1
7

Tablo-3. Yazılım Envanteri
YAZILIM NİTELİĞİ
Windows 10
Windows 7
Windows Server 2008
Citrix Xen Server ( Sanal Server )
Linux Server
Microsoft SQL Server
Microsoft Office 2010

Adet
55
13
4
1
1
1
1

4. İnsan Kaynakları
2018 Ocak itibariyle Başkanlığımızda 33 memur (657 4/A), 3 sözleşmeli personel (657
4/B), 4 geçici görevli personel ve 30 destek personeli olmak üzere toplamda 70 personel
bulunmaktadır.  
Tablo-4. Personel Durumu
Kadrolu
Sözleşmeli
Personel
Personel
Yıllar
657 4/B
657 4/A
Sözleşmeli
Memur
Personel
2018
33
3

Geçici Görevli
Personel
(642KHKMadde5)

Destek
Personeli

Toplam

4

30

70

Başkanlığımıza tahsis edilmiş kadroların durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo-5. Kadro Durumu
Statü
Dolu Kadro
657 4/A (Memur)
33

Boş Kadro
41
Şubat 2018
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Doluluk Oranı
%44,59
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Başkanlık personelinin birimler bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo-6. Birimler Bazında Personel Dağılımı
Birimler
Personel Sayısı
Başkanlık
4
Başkan Yardımcılığı
3
Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
28
İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
6
Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
7
Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
5
Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
7
Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
10
TOPLAM
70
Başkanlık personelinin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo-7. Unvanlara Göre Personel Dağılımı
Unvan
Personel Sayısı
Yönetici
2
Mali Hizmetler Uzmanı
1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
1
Uzman
6
Mühendis
14
Arkeolog
1
Sosyolog
1
Sekreter
2
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
1
Veteriner Hekim
1
Şehir Plancısı
2
İstatistikçi
1
Ev Ekonomisti
1
Tekniker
1
Hizmetli
2
Sözleşmeli Uzman
3
Destek Personeli
30
TOPLAM
70
Başkanlık personelinin cinsiyete göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo-8. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
Cinsiyet
Personel Sayısı
Erkek
47
Kadın
23
Toplam
70
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5. Sunulan Hizmetler
642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ve Yetki, Görev ve Sorumluluklar
başlığı altında sıralanan görevler Başkanlığımız tarafında bölge dâhilinde yerine getirilmektedir.
5.1. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü  
1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek
ve sonuçlarının konsolide edilmesini sağlamak.
2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin stratejik plan ve yıllık
performans programına uygun olarak hazırlanmasını sağlamak ve idare faaliyetlerinin
bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
3. Bütçe kayıtlarının tutulmasını, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin
toplanmasını sağlamak; verileri değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistiklerin
hazırlanmasını sağlamak.
4. Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla
ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi
ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yürütmek.
5. Malî kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve diğer
birimlere gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
6. Belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı finansman programlarını
hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak.
7. İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.
8. İdare Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını koordine etmek.
9. Mali Durum ve Beklentiler Raporunun mevzuat çerçevesinde hazırlanmasını ve
mali saydamlık gereğince web sitesinde yayınlanmasını sağlamak.
10. İdarenin Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile koordinasyonunu sağlayarak
nakit planlamasını yapmak, uygulamak ve raporlamak.
11. Koordinatörlük görev alanına giren konularda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamında ihale iş ve işlemlerini yürütmek ve idarede yapılan tüm ihalelere mali üye vermek.
12. İdarenin insan kaynağı planlaması, iş tanımları, iş analizleri, hizmet içi eğitim,
performans değerlendirme sistemi çalışmalarını yürütmek.
13. İdareye ait tüm ödemelerin MYS üzerinden tahakkuk işlemlerini yürütmek.
14. İdarenin özlük haklarını kapsayan personel politikası çalışmalarını yürütmek ve
personel sistemini geliştirmek için çalışmalar yaparak tekliflerde bulunmak.
15. İdarenin personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin seçme, atama, görevlendirme
ve oryantasyon işlemlerini yürütmek.
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16. İdare personelinin atama, disiplin, kadro, vize, terfi, intibak, izin ve emeklilik ile ilgili
her türlü özlük haklarına ilişkin işlemler ile yurtiçi-yurtdışı geçici görevlendirme gibi tahakkuk
işlemlerini yürütmek.
17. Mal bildirimi ve hizmet birleştirilmesi-borçlanması işlemlerini yürütmek.
18. Soru önergelerine verilecek cevapların sekretarya hizmetlerini yürütmek.
19. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır kayıtlarının tutulmasını,
taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak.
20. İdarenin satın alma işlemlerinin mevcut kanun ve yönetmelik hükümlerine göre
yürütülmesini sağlamak.
21. İdarenin bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği, bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri
ve yazılımları ile Web sayfasının güncellenmesiyle ilgili işlemleri yürütmek.
22. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve satın
alma işlerini yürütmek; temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek.
23. İdare Hukuk Müşavirliği biriminin sekretarya hizmetlerini yürütmek.
24. Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
25. İdarenin mülkiyetinde olan ve kiralanan araçların sevk ve idarelerini sağlamak.
26. İdarenin genel güvenlik ve temizlik hizmetlerini yürütmek.
27. İdare yemekhanesinin işletilmesini sağlamak.
28. İdare hizmet binasında bulunan tüm bütünleşik parça ve eklentilerin kontrollerinin
yapılarak gereken iyileştirme ve tamiratların yapılmasını sağlamak.
29. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan tüm iş ve işlemlerin yerine
getirilmesini sağlamak.
30. Yatırım programlarına proje teklif etmek.
31. Ilgili mevzuatlar çerçevesinde tahsis ve satış işlemlerini gerçekleştirmek.
32. İdarenin kurum içi ve dışı haberleşme (santral) hizmetlerini yürütmek.
33. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
5.2. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
1. Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje
ve faaliyetlerinin uyum ve bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planlarının
hazırlanmasını koordine etmek.
2. Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla iş
birliği içinde hazırlamak, önceliklendirmek ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.
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3. KOP BKİ’nin Devlet Yatırım Programı’na önereceği projeleri planlamak, koordine
etmek ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.
4. KOP Eylem Planı’nda yer alan projeleri izlemek ve değerlendirmek (İlgili kurum ve
kuruluşlarla iş birliği içinde).  
5. KOP Bölgesi İllerinin Devlet Yatırım Programı’nda yer alan projelerini izlemek ve
değerlendirmek.
6. Kalkınma Bakanlığı tarafından talep edilen bilgilerin derlenmesi ve Bakanlığa
gönderilmesine yönelik koordinasyonu sağlamak.
7. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan kurum ve kuruluşlara, basın ve STK’lara
gidecek tüm verilerin değerlendirilmesini ve kullanılmasını koordine etmek.
8. Kültür ve Turizm sektörüne ilişkin projeleri ve uygulamalarını yürütmek.
9. İzleme Değerlendirme ve Kültür Turizm projelerine ilişkin bilgi notları hazırlamak.
10. Üç ayda bir KOP Eylem Planı ve KOP Bölgesi Kamu Yatırımları İzleme ve
Değerlendirme Raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa iletmek.
11. KOP Son Durum Raporu’nu hazırlamak.
12. KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Raporu’nu hazırlamak.
13. Kurum Profiline ilişkin raporu hazırlamak.
14. Bölge Kalkınma İdareleri’nin yatırımlarına ilişkin raporu hazırlanmak.
15. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Brifing Raporu’nu hazırlamak.
16. KOP Bölgesi İlleri Brifing Raporlarını hazırlamak.
17. Üç ayda bir KOP Bölgesi İl Koordinasyon Raporunu hazırlamak.
18. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü’nün gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin
haftalık ve aylık faaliyet raporlarını hazırlamak.
19. Bölge Kalkınma İdareleri Eylem Planları İzleme Sistemi’ne üç ayda bir veri girişi
yapmak.
20. Devlet Yatırım Programı’na önerilecek projelerin KA-YA Bilgi Sistemine girişlerini
yapmak.
21. Yıllık Program İzleme Sistemi (YPİS)’ne gerekli verilerin girişini yapmak.
22. Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS)’ne gerekli verilerin girişini yapmak.
23. Bölge Kalkınma İdareleri Eylem Planı İzleme Sistemi (BKİ EPİS)’ne verilerin girişini
yapmak.
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24. KOP Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nde (EBYS) yetkili kullanıcı görevini yerine
getirmek.
25. Yılda iki kez düzenlenen KOP Koordinasyon toplantısının sekretaryasını yapmak.
26. KOP BKİ görev alanına giren illerde üç ayda bir gerçekleştirilen İl Koordinasyon
Kurulu Toplantılarına katılım sağlamak.
27. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında idarede yapılan ihalelere gerektiğinde
İDK biriminden üye vermek.
28. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
5.3. Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
1. Kalkınma Bakanlığı (Bakanlık) KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (İdare)
kuruluş mevzuatı ve KOP Eylem Planı kapsamında Ekonomik Kalkınma Sanayi ve Hizmetler
Koordinatörlüğü (Koordinatörlük) görev alanına giren enerji, sanayi, ticaret, ulaştırma, bilişim
ve haberleşme sektörlerine yönelik çalışmalar ve gerekli faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.
2. KOP Bölgesi illerinde Koordinatörlüğün görev alanına giren gerekli durumlarda ilgili
kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde çalışmalarına yardımcı olmak
ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
4. Bölgenin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt,
proje ve incelemeler yapmak veya yaptırmak.
5. KOP Bölgesinde Koordinatörlüğün görev alanına giren konularda sorunların tespiti
ve ihtiyaçların belirlenmesi için saha çalışmaları yapmak.
6. Enerji, sanayi, ticaret, ulaştırma, bilişim ve haberleşme sektörlerine yönelik ulusal ve
uluslararası düzeydeki projeleri ve sektörel yenilikleri takip etmek,
7. Devlet yatırım programına Koordinatörlüğün görev alanlarında proje tekliflerini
hazırlamak.
8. Bakanlığa hazırlanan proje tekliflerini sunmak ve projelerin kabulü için gerekli takip
ve faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
9. Koordinatörlük bütçesinin kullanımına ilişkin tüm faaliyetleri incelemek ve yönetmek.
10.Bakanlıkça kabul edilen ve devlet yatırım programına giren projelerin gerekli ihale
dokümanlarının hazırlanmasını sağlamak.
11. Koordinatörlükçe hazırlanan ihale dokümanları ile ihalelerin gerçekleştirilmesini
sağlamak.
12. Koordinatörlükçe ihaleleri gerçekleştirilip sözleşmeye bağlanan projelerin
yürütmek.
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13. Koordinatörlüğün yürüttüğü projeler ve çalışmalarla ilgili toplantı, panel, çalıştay,
vb. organizasyonları gerçekleştirmek.
14. Yürütülen projelerin ara ve kesin hakedişlerin hazırlanması, muayene ve kabul iş
ve işlemleri yürütmek.
15. KOP Eylem Planı ve Kalkınma Planları ile uyumlu Koordinatörlük alanı dâhilinde
kalkınma odaklı destek programları tasarlamak ve uygulamak.
16. İdare Koordinatörlüklerince yürütülen projelerde kontrol komisyonları ve muayene
ve kabul komisyonlarına ihtiyaca binaen personel desteği sağlamak.
17. Tamamlanan projelerin tanıtımlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
18. Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde
çalışmalar yürütmek.
19. KOP Eylem Planının hazırlanması süreçlerinde gerekli çalışmalara destek vermek.
20. Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama
yapmak.
21. Sorumluluk alanımızda İdarenin stratejik plan ve performans programının
hazırlanmasına katkı sağlamak.
22. Sorumluluk alanımızda İdarenin iç kontrol standartları uyum eylem planı
çalışmalarına katkı sağlamak.
23. Sorumluluk alanımızda İdare faaliyet raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak.
24. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
5.4. Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
1. Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla
gerekli planlama faaliyetlerinin,   su kaynakları ile ilgili çalışan diğer kurumlarla koordineli
olarak yürütülmesini sağlamak.
2. Küçük ölçekli tarımsal sulama altyapısının kurulumuna ve mevcut küçük ölçekli
sulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik projeleri desteklemek.
3. Tarımsal sulamada verimliliği ve etkinliği artırmak amacıyla yeni metot ve
teknolojilerin kullanılması yönünde çalışmalar yapmak.
4. Kırsaldan kente göçü engellemek amacıyla, özellikle tarımsal üretim açısından
dezavantajlı alanlarda ve sezon dışı dönemde, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve
istihdam imkanlarının artırılmasına yönelik projeleri yürütmek ve desteklemek.
5. Kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapıyı (ulaşım, su, kanalizasyon
v.s) geliştirecek projeleri desteklemek.
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6. Bölgemizde yer altı suyu potansiyeline yönelik her türlü teknik etüt ve analiz
çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile aynı amaca hizmet eden diğer kurum ve kuruluşlarla
koordineli olarak bölgede yeraltı su potansiyelinin geleceğine yönelik planlamalar ve
sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yürütmek.
7. Bölgede yapılacak jeolojik, jeoteknik ve jeofiziksel çalışmaların yürütülmesi ayrıca  
riskli jeolojik alanların (obruk, oturma, heyelan, taşkın vb.) belirlenerek , bu konuda alınacak
tedbirlerin tespiti ve uygulanmasına yönelik faaliyetlerin diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli
olarak  yürütülmesini sağlamak.
8. Koordinatörlükte yürütülen projelerin online harita tabanlı bir altlıkla bilgi sistemi
veri tabanına entegre şekilde veri işleme ve bu verilerin paket program aracılığı ile izleme ve
değerlendirmesini sağlamak.
9. Koordinatörlük görev alanına giren konularla ilgili ulusal-uluslararası kurum ve
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve faydalanıcılar ile birlikte ortak projelerin geliştirilmesine
katkı sağlamak.
10. Koordinatörlük görev alanındaki konularda faaliyet gösteren kurumlar arası
koordinasyon ve destekleme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
11. Koordinatörlük görev alanına giren konularda bölgede çalışan veya çalışacak
kamu ve gönüllü kuruluşların koordinasyon içinde çalışmalarının sağlanması amacıyla bu
kuruluşların bir araya gelmesine ortam oluşturulması için seminer, toplantı, vb. etkinliklere
katılım sağlamak ve düzenlemek.
12. Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler
kapsamında koordinatörlük görev ve yetki alanına giren konularda gerekli çalışmaları yapmak.
13. Koordinatörlük görev alanına giren konulardaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek
ve sonuçlarının bölgesel gelişme sürecine aktarılmasını sağlamak.
14. Yürütülen projelerle ilgili idari işlemler ile ihale, ödeme ve nakit akışının takibine
yönelik işlemleri gerçekleştirmek.
15. Yürütülen proje ve faaliyetlerin izleme raporları ve gerekli görürse saha
ziyaretlerinden elde edilen verilerle,  izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin belli dönemlerde
raporlar hazırlamak.
16. Başkanlığımızca hazırlanan raporlamalarda yer alan koordinatörlüğümüz görev
alanına giren konular ve projeler ile ilgili bilgileri derlemek ve raporlamaları hazırlamak.
17. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi önerilen projelerin yatırım
programına alınmasına yönelik çalışmaları yürütmek.
18. Yatırım programına giren ve Bakanlık tarafından onaylanan projeleri uygulamak.
19. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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5.5. Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
1. KOP Bölgesi’nde, tarım sektörü ile kırsal kalkınma faaliyetlerinin gelişmesine yönelik
olarak, eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, planlama, proje ve uygulama çalışmalarını
yürütmek.
2. Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler
kapsamında İdaremizin görev ve yetki alanına giren tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma
konularında koordinatörlük faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.
3. Bölgede kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla doğal
kaynakların korunması ve geliştirilmesi için ilgili ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlar, sivil
toplum örgütleri ve faydalananlar ile birlikte ortak projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak.
4. Tarım sektörüne yönelik gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının
bölgesel gelişme sürecine aktarılmasını sağlamak.
5. Bölge kalkınma planının tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma hedeflerinin
gerçekleşmesine yönelik, kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak veya desteklemek.
6. Bölgenin kalkınmasında öncelikli yörelerin ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu
yörelerin gelişmesinin sağlanması amacıyla araştırmalar yapmak, desteklemek, sonuçlarını
değerlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, kırsal kalkınma programlarını hazırlamak
ve uygulamak.
7. Bölgede tarımsal projelerde faydayı artırmak amacıyla yeni metot ve teknolojilerin
kullanılması için tarım sektörüne benimsetilmesi yönünde çalışmalar yapmak.
8. Bölgede tarım-sanayi entegrasyonunun teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması
yönünde çalışmalar yapmak.
9. Bölgenin kırsal kalkınmasının gerçekleştirilmesi ve tarımsal potansiyelinin
sürdürülebilir hale getirilmesi için önerilerde bulunmak ve örnek projeler hazırlanmasına
katkı sağlamak.
10. Üretici örgütlerinin tarımsal kalkınma sürecindeki uyumsuzlukların giderilmesini,
tarımsal üretimin ve pazarlamanın her aşamasında etkin katılımlarının sağlanmasını
desteklemek ve yenilerinin kurulmasını teşvik etmek.
11. Tarım ve kırsal kalkınma konusunda bölgede çalışan veya çalışacak kamu ve
gönüllü kuruluşların koordinasyon içinde çalışmalarının sağlanması amacıyla bu kuruluşların
bir araya gelmesine ortam oluşturulması için seminer, toplantı, v.b. etkinlikleri düzenlemek.
12. Kırsal alanda çevre ve yöresel ürünlerin işlenmesi ile el sanatlarının geliştirilmesi
konularında istihdamı ve ekonomik çeşitliliği geliştirici araştırma faaliyetlerinde bulunmak.
13. Kırsalda kente göçü engellemek amacıyla tarım sektörünün gelişmesi gelir
kaynaklarının çeşitlenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik projeler yapmak veya
yaptırmak.
14. Yürütülen proje ve faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin belli
dönemlerde raporlar hazırlamak.
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15. Yatırım programına giren ve Bakanlık tarafından onaylanan projeleri uygulamak.
16. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
5.6. Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
1. KOP BKİ Eylem Planındaki ‘Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi’’ ile ‘Kurumsal
Kapasitenin Geliştirilmesi’ eksenleri altında bulunan projelerin takibini sağlamak.
2. Bölgede sosyal projeler gerçekleştirmek, uygulamak/uygulanmasına destek olmak.
3. KOP Bölgesi’nde ekonomik kalkınma ile eş güdüm içinde dengeli, adil, sosyal ve
insani gelişmeyi gerçekleştirmeye yönelik araştırma, planlama ve uygulama çalışmalarını
gerçekleştirmek.
olmak.

4. Dezavantajlı toplumsal gruplara yönelik projeler uygulamak/uygulanmasına destek
5. Bölgenin sosyal yapısı hakkında incelemeler yapmak ve analiz çalışmaları yürütmek.

6. Yatırım Programlarına eğitim, kültür ve sosyal sektörlerde proje tekliflerinde
bulunmak,
7. Başkanlığımızın sorumluluğunda olan ve koordinatörlüğümüzce yürütülen
projelerin takibini sağlamak,
8. Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi yolu ile KOP
Bölgesi’nde katılımcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunmak,
9. Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlemek,
10. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
642 sayılı KHK ile Başkanlığa verilen görevler koordinatörlükler tarafından,
koordinatörlerin sorumluluğunda yürütülmektedir.
Başkanlık faaliyetlerinin, etkinliğinin ve etkililiğinin, finansal raporlarının güvenilirliğinin
ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun temini konusunda kabul edilebilir bir güvence
sağlanması amacıyla iç kontrol sisteminin geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
30.09.2017-31.12.2019 tarihlerini kapsayan Başkanlığımız İç Kontrol Standartlarına
Uyum 1 inci Eylem Planı; Başkanlık Makamınca 05.09.2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe
girmiştir.
Başkanlıkharcamabiriminde,harcamasürecindegerçekleştirilenfaaliyetvedüzenlenen
belgelerde 5018 sayılı Kanun’da tanımlanan sorumlulukların yerine getirilebilmesini sağlamak
üzere Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğünün desteği alınmaktadır. Ayrıca, ilgili mevzuat
hükümleri uyarınca mali iş ve işlemlerin ön mali kontrolü ile harcamalara ilişkin kayıtların
tutulma işlemleri Strateji Geliştirme Alt Birimi tarafından yerine getirilmektedir.
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Başkanlık bünyesinde uygulanan resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına,
imzalanmasına ve takibine imkân veren Elektronik Belge Yönetim Sistemi etkili bir şekilde
kullanılmaktadır.
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2. AMAÇ VE HEDEFLER
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
10. Kalkınma Planı ve KOP Eylem Planı gibi üst politika belgeleri referans alınarak
hazırlanan 2017-2021 Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır.
AMAÇ 1:
KOP Eylem Planında yer alan projelerin sorumlu kuruluşlarla koordineli ve
etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
Kuruluş kanunumuz olan 642 sayılı KHK’nın 2’nci maddesinde Başkanlıkların görevleri
sayılmaktadır. Bu doğrultuda eylem planı hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek,
izlemek ve değerlendirmek ve yine eylem planları kapsamında yer alan kamu yatırımlarının
etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için koordinasyonu sağlamak asli görevlerimizdendir.
KOP Eylem Planı, 641 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesi uyarınca
Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2014 Tarih ve 2014/1 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.
KOP Eylem Planı kapsamında tespit edilen 5 (beş) ana eksen çerçevesinde Başkanlığımız 3
aylık dönemler itibariyle “İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlaması da gerekmektedir.
Bu rapor sayesinde politika ve projelerin gerçekleşme durumları dönemsel olarak izlenerek
aksayan yönlere ilişkin zamanında müdahalede bulunulması amaçlanmaktadır.
Hedef 1.1:
KOP Bölgesi illeri arasına Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir’in de eklenmesi
sebebiyle; KOP Eylem Planı’nın revize edilmesi.
Bakanlar Kurulu’nun 06.06.2016 tarihli ve 2016/8870 sayılı kararı ile KOP Bölge
Kalkınma İdaremizin kapsadığı illere Nevşehir ve Yozgat, 07.09.2016 tarihli ve 9140 sayılı kararı
ile de Kırşehir ve Kırıkkale illeri eklenerek KOP Bölgesi genişletilmiştir. Bu nedenle KOP Eylem
Planı’nın revize edilmesi zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Hedef 1.2:
KOP Eylem Planında yer alan projelerin tamamlanması ve plan hedeflerine
ulaşılması.
KOP Eylem Planı kapsamında 243 proje yer almaktadır. Plan kapsamında yer alan
projelerden “Yatırım Programına” alınanlardan 26 tanesi tamamlanmış 143 tanesi halen
devam etmektedir. 74 projenin ise gerçekleştirilme çalışmalarına başlanamamıştır. KOP BKİ
Başkanlığı mevcut durumu yukarıdaki gibi olan eylem planı kapsamında çalışmalarına devam
ederek belirtilen hedeflere ulaşacaktır.
Hedef 1.3:
Eylem planı kapsamında 2017 yılı içerisinde etkin bir izleme ve değerlendirme
sisteminin kurulması.
Eylem planının hayata geçirilmesi KOP BKİ ve sorumlu (icracı) kuruluşların görevidir.
Başkanlığımız ayrıca bu süreçte yönlendirme, izleme ve koordinasyon görevini de yapmaktadır.
Şubat 2018
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Bu görevin yerine getirilebilmesi için izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması
hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede, eylem planının periyodik olarak izlenmesini ve
değerlendirilmesini sağlayacak etkin bir sistem kurulacaktır.
AMAÇ 2:
KOP Bölgesinin bölge içi gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve diğer bölgeler
ile arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak.
KOP BKİ Başkanlığı’nın görev ve yetki alanı içerisinde bulunan KOP Bölgesinin diğer
bölgelere nazaran geri kalmış veya geliştirilmesi gereken ve gelişme potansiyeline sahip
sektörleri tespit edip bunlara yönelik çalışmalara devam edilecektir. Böylelikle KOP Bölgesi’nde
sürdürülebilir kalkınma ve rekabet edebilir ekonomi hedeflerine ulaşma yolunda atılımlar
gerçekleştirilecektir.
Hedef 2.1:
KOP Bölgesi’nde kuraklığın etkisinin azaltılması, sulamada etkinliğin ve
üretimde verimliliğin artırılması
Bölgede yeterli yağışın olmamasına ve kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az
olmasına karşın tarıma elverişli arazinin çok olması nedeniyle ancak söz konusu arazilerin
yaklaşık 1/3’ü sulanabilmektedir. Ayrıca bölgede yöre halkının yaşam kalitesini düşüren;
altyapı problemleri ile gelir getirici faaliyetlerin sınırlı olması ve bunlara bağlı oluşan yoğun
göç hareketleri de bölgenin en önemli sorunlarını oluşturmaktadır.
Bölgede Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) ile kış akımlarıyla taşkınlar yapıp,
yazın tamamen kuruyan dereler üzerinde küçük depolamalar ve sulama tesisleri yapılarak
sulama mevsiminde su ihtiyacını karşılamak ve açık kanal sulama sistemine sahip küçük
ölçekli sulama tesislerinde aşırı su kayıplarına neden olan klasik sistem sulama şebekesinin
de rehabilite edilmesini sağlamaktır.
KOP KÖSİP Projeleri ile özellikle dağlık kırsal alanlarda sulama sorununu çözmek ve
tarımsal amaçlı gelir seviyesini yükselterek buna bağlı istihdamı arttırmak ve sosyal refah
düzeyi üzerinde kısa sürede faydaya dönüşmesinin sağlanması hedeflenmektedir.
Hedef 2.2:
KOP Bölgesi’nde kamu ve STK’larda çalışan tarım yayımcıları, çiftçiler ile
yüksek öğretim öğrencilerinin beşeri kapasitelerinin artırılması, yeni nesillere
çiftçilik mesleğinin tanıtılması
KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) ile son zamanlarda gerçekleştirilen
altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, modern teknolojiler ile çiftçilerimizin
buluşturulabilmesi, bölgeye has sorunlar odağında tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin
etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluşların
kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak ve yeni nesillere çiftçilik mesleğinin tanıtılması
amaçlanmaktadır.
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Hedef 2.3:
Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü entegre programların
gerçekleştirilmesi
Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı ile mekânsal ve sosyo-ekonomik
dezavantajları avantaja dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve
etkin üretim yapan; istihdam düzeyi yüksek; geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve
örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel,
sosyal ve fiziki altyapısı sağlam, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP
kırsalı oluşturmak amaçlanmaktadır.
Hedef 2.4:
KOP Bölgesi Turizm Master Planı’nda belirlenen turizm odaklarına ilişkin plan
döneminde her il için en az bir uygulama gerçekleştirilmesi
KOP Bölgesi’nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, sürdürülebilir istihdamın
sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştırılması amacı
ile turizm sektörü için ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu ile değerlendirilerek
belirlenmesi amacıyla KOP Bölgesi Turizm Master Planı hazırlanmıştır. 2015-2023 planlama
dönemini kapsayan “KOP Bölgesi Turizm Master Planı”na ilişkin uygulama programının ilgili
kurum ve kuruluşlarla hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 2.5:
KOP Bölgesinde ekonomi alanında faaliyetlerin geliştirilmesi ve özel sektör
yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.
KOP Bölgesi nitelikli sıçrama potansiyeline sahip KOBİ yoğunluklu esnek üretim yapan
bir bölgedir. Bu nedenle KOP Bölgesinde; Onuncu Kalkınma Planında yer alan, Marmara
Bölgesinde sıkışan sanayinin yeni cazibe merkezlerine kaydırma politikasına uygun olarak
üretim teknolojisinin,   üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için insan
kaynakları varlığı, yenilenebilir enerji potansiyeli, uygun sanayi altyapısı, ucuz ve geniş arazi
varlığı de dikkate alarak stratejik bir yol haritasının oluşturulması gerekmektedir.
Hedef 2.6:
KOP Bölgesi’nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyo-ekonomik hayata
aktif katılımını sağlayarak kalkınma sürecinin hızlandırılması.
Belirtilen hedefe yönelik Sosyal Gelişim Programı uygulanacaktır. Program
kapsamındaki çalışmalarının amacı toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla
karşılaşan kesimler için yeni fırsatlar oluşturmak ve bu kesimin kendine olan güvenini
artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olmayı sağlamaktır.
Sosyal projelere mali destek sağlamayı amaç edinen bu program ile desteklenen projelerin
sosyal imkânlara erişimde sorun yaşayan dezavantajlı kesimleri toplumsal yaşama adapte
edebilmesi, birey olarak toplumla bütünleşmelerine yardımcı olması ve ekonomik hayata
katılımlarına zemin oluşturması hedeflenmektedir.

Şubat 2018

25

T.C. Kalkınma Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Faaliyet Raporu - 2017

AMAÇ 3:
Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve Başkanlığımızın tanınırlığına yönelik
çalışmalar yürütmek.
KOP BKİ Başkanlığı 08.06.2011 tarih ve 642 sayılı KHK ile kurulmuş, henüz yeni
sayılabilecek bir kurumdur. Her ne kadar Başkanlığımızda kuruluşundan bu yana
kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar yapılmış olsa da hali hazırda istenilen düzeyde
kurumsallaşma sağlanamamıştır. Bu doğrultuda en önemli sorunlar “Personel Sayısının
Yetersizliği” ile genel olarak yeni mezun personelin istihdam edilmiş olması nedeniyle yapılan
işlere yönelik olarak mevcut durumda “Tecrübe ve Eğitim Eksikliği” olarak tespit edilmiştir. Bu
durumun giderilmesi amacıyla Başkanlığımız, önümüzdeki 5 yıllık dönemde personel sayısını
arttırmayı ve mevcut personelinin uzmanlaşmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedeflemiştir.
Başkanlığın artan hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli insan kaynakları
planlaması dinamik bir sürece dayandırılarak, Başkanlığı geleceğe taşıyacak yetkinliğe sahip
kişilerin istihdamını ve çalışanların motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapılacaktır.
Ayrıca, Başkanlığımız mevcut birimlerinin görev tanımlarının yapılması ve kurumsal
teşkilatlanmanın yeniden düzenlenmesi noktasında çalışmalar yapacaktır. 5018 sayılı Kanun
gereği önümüzdeki stratejik döneme ilişkin olarak Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında
İç Kontrol Eylem Planı tamamlanacaktır.
Hedef 3.1:
Personel sayısının kademeli bir şekilde norm seviyeye ulaştırılması ve gerekli
eğitimlerin verilerek uzmanlaşmanın sağlanması.
Bilindiği üzere her yıl yayımlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ cetvelinde, 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7’nci maddesinin
birinci fıkrası kapsamında mali yıl içerisinde açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabilecek sayı
belirlenmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız her yıl kendisine verilen kadrolar ile kademeli
bir şekilde personel sayısını ve ihtiyaç duyulan alanlarda personel istihdamını planlayacaktır.
Mevcut personele ise yapılacak analiz sonucunda belirlenecek farklı alanlarda, Başkanlığımız
insan kaynağının uzmanlaşmasına yönelik olarak hizmet içi eğitimler planlanacaktır. Böylece,
personelin yeterlik ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, verimliliğinin ve motivasyonunun artırılması
sağlanmış olacaktır.
Hedef 3.2:
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının tanınırlığının ve etkinliğinin
arttırılması
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen projelerin paydaşlar ve kamuoyu tarafından
tanınma düzeyi yapılan araştırmalar (anket ve birebir görüşmeler) sonucunda yeterli
bulunmamıştır. Bu nedenle tanınırlığının yeterli seviyeye ulaşması ve etkinliğin artırılması
amacıyla belirlenen stratejiler doğrultusunda çalışmalar düzenlenmesi önemli görülmektedir.
Hedef 3.3:
İç kontrol sisteminin oluşturulması
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55’inci maddesi ve İç Kontrol
ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Başkanlığımızın
İç Kontrol Sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Adı geçen kanun ve yönetmeliğe uygun
olarak İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanacaktır.
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B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2017-2021 Stratejik Planı’nı
hazırlarken temel politika ve önceliklerini 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı ve
KOP Eylem Planı oluşturmuştur.
10 uncu Kalkınma Planı, 4 (dört) ana eksenden oluşmaktadır.
Bunlar;
1.
Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
2.
Yenilikçi Üretim İstikrarlı Yüksek Büyüme
3.
Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre
4.
Kalkınma İçin Uluslar Arası İş Birliği
30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara
Dair Tebliğ’in ekinde bulunan Onuncu Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosunda
Başkanlığımız sorumluluğu dâhilinde olan “Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin Paragraf
Numaraları”  aşağıda gösterilmiştir.
Tablo-9. Onuncu Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosu
Öncelikli Dönüşüm
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Kamu İdareleri
Programları Eylem
Paragraf Numaraları
Numaraları
249, 251, 257, 314, 588, 591, 592, 593,
Konya Ovası Projesi
596, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696,
Bölge Kalkınma İdaresi 697, 699, 756, 761, 771, 915, 916, 918, 919,
--------Başkanlığı
922, 924, 976, 977, 982, 999, 1000, 1006,
1031, 1056
249. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik
yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun korunarak statüsünün geliştirilmesi ve
toplumsal bütünleşmenin kuvvetlendirilmesi temel amaçtır.
251. Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, istihdamının
artırılması, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi sağlanacaktır.
257. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık oluşturulacak ve
örnek uygulamalar geliştirilecektir.  
314. Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri dikkate alınarak, başta kadın
ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânları geliştirilmeye devam
edilecektir.
588. Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini
destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.
591. Kamu yatırımları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgesel gelişme
potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen alanlara yönlendirilmeye devam edilecektir. Bu
kapsamda kentsel gelişme odaklı projelerin yanı sıra, GAP bölgesinde üretken özel sektör
Şubat 2018
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yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı projelerine, DAP, KOP ve DOKAP
bölgelerinde de eylem planlarıyla önceliklendirilmiş projelere ağırlık verilecektir.
592. Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu
sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir.
593. Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme,
bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.
596. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının
kapasiteleri geliştirilecektir.
690. Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik örgün ve yaygın
eğitim programları, girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin artırılması, girişimci rol modellerinin
tanıtılması ve ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla geliştirilecektir.
691. Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların
kurumsal kapasiteleri ve işbirliği düzeyleri artırılacaktır. Kamu tüzel kişiliğine sahip meslek
kuruluşları, ekonomiye katkılarını artırmak ve girişimciliği desteklemek üzere yeniden
yapılandırılacaktır.
692. Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri artırılarak
etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu, STK’lar ve özel sektör
işbirliğiyle destek modelleri geliştirilecektir.
693. Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve istihdam
artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal
girişimciliğe de öncelik verilecektir. Uygulamada izleme ve değerlendirme süreçleri
iyileştirilecek, etki analizlerinden yararlanılarak desteklerin ekonomiye katkısı ölçülecektir.
694. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi
uygulamaları ve sermaye piyasası imkânları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ’lerin finansmana
erişimi kolaylaştırılacaktır.
695. KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliştirilerek uluslararasılaşma
düzeyleri artırılacaktır.
696. KOBİ’lerin hem kendi aralarında hem de büyük işletmeler, üniversiteler ve
araştırma merkezleriyle işbirliği halinde daha organize faaliyet göstermeleri ve kümelenmeleri
desteklenecektir.
697. KOBİ’lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri
sağlanacaktır.
699. Esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik ve sosyal şartlara uyum sağlayabilmesi
için gerekli yapısal dönüşümleri desteklenecek ve alışveriş merkezlerinin küçük esnaf ve
sanatkârlara yönelik olumsuz etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır.
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altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim
yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir
tarım sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır.
761. Tarımsal destekler, tarım havzaları ve parselleri bazında, sosyal amaçlı ve üretim
odaklı olarak düzenlenecek, desteklerde çevre ile bitki, hayvan ve insan sağlığı dikkate alınacak,
tarımsal desteklerin etkinliği izlenerek değerlendirilecektir. Tarımsal desteklemelerde ürün
deseni ve su potansiyeli uyumu gözetilecek, sertifikalı üretim yöntemlerine önem verilecektir.
Ayrıca, tarım sigortalarının kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacaktır.
771. Hayvancılıkta etçi tip sığır ve koyun yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ağırlık verilecek,
bölgesel programların uygulanmasına devam edilecektir.
915. Bölgesel gelişme politikalarıyla, bir taraftan bölgesel gelişmişlik farkları azaltılarak
refahın ülke sathına daha dengeli yayılması sağlanacak, diğer taraftan tüm bölgelerin
potansiyeli değerlendirilip rekabet güçleri artırılarak ulusal büyümeye ve kalkınmaya katkıları
azami seviyeye çıkarılacaktır.
916. Bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açısından ulusal düzeyde öncelik
ve hedefleri belirlemek, mekânsal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki
uyumu güçlendirmek ve alt ölçekli plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak üzere,
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) yürürlüğe konulacaktır. Bölge düzeyinde katılımcı
süreçlerle üretilen bölgesel gelişme planı ve stratejileri, bölgesel programlar ve eylem planları
aracılığıyla uygulamaya geçirilecektir.
918. Başta düşük gelirli bölgelerde olmak üzere sosyo-ekonomik gelişme ve altyapı
imkânları bakımından çevrelerine hizmet verme potansiyeli bulunan merkezleri destekleyen
programlar güçlendirilerek sürdürülecek, göçün bölgesel büyüme odağı işlevi görecek bu
merkezlere yönelmesini kolaylaştıran şartların oluşumu desteklenecektir.
919. Orta gelirli bölgelerde üretim yapısının dönüşümü, sektörel çeşitliliğin artırılması,
girişimcilik ortam ve kültürünün geliştirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması
sağlanacaktır. Şehirlerin alt ve üst yapısının iyileştirilmesiyle bu bölgelerin yaşam ve yatırım
koşulları bakımından cazibesi artırılacaktır.
922. Yoğun göç alan şehirlerde sosyal uyum güçlendirilecek bu amaçla eğitim
düzeyi ve mesleki beceriler geliştirilerek toplumsal faaliyetlere ve işgücü piyasalarına katılım
kolaylaştırılacaktır.
924. Bölgesel düzeyde değer zinciri ilişkileri dikkate alınarak, yenilikçi ve yüksek katma
değerli küme oluşumları teşvik edilecek, mevcut kümelerdeki işletmeler arası işbirlikleri
artırılacak, kümelerin uluslararası piyasalarla bütünleşmeleri güçlendirilecek ve desteklerde
merkezi ve bölgesel düzey uyumu gözetilecektir.
976. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması;
atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin
gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik
sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu,
maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.
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977. Plan döneminde; Ankara’da Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve TandoğanKeçiören metro projeleri ile Esenboğa raylı sistem; İstanbul’da Üsküdar-Ümraniye, OtogarBağcılar, Aksaray-Yenikapı, Bakırköy-Beylikdüzü, Şişhane-Yenikapı, Kartal-Kaynarca, KabataşMahmutbey, Bakırköy-Kirazlı metro; İzmir’de Trafik Yönetim Sistemi, Deniz Ulaşımı Geliştirme,
Üçyol-F. Altay metro ile Konak ve Karşıyaka tramvay; Bursa’da 3. aşama, Kayseri’de 2. ve 3.
aşama hafif raylı sistem; Gaziantep’te 3. aşama ve Konya’da 2. aşama tramvay projelerinin
tamamlanması beklenmektedir.
982. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama,
taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak
geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir.
Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.
999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan
memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.
1000. Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde
çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama,
izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri
artırılacaktır.
1006. Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği
sağlanacaktır.
1031. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin
artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence
altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.
1056. Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilecek, sistemin daha etkin
hale getirilmesi yönünde alternatifler oluşturulacaktır.
KOP Eylem Planı;
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kuruluş kanunu olan 642 sayılı KHK gereğince
KOP Eylem Planı’nı bakanlıklar, valilikler, üniversiteler, kalkınma ajansları ve bölgedeki tüm
aktörlerin katılımıyla hazırlamış ve 30.12.2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu
tarafından onaylanmıştır. Plan, 24.03.2015 tarih ve 29305 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
KOP Eylem Planı 5 gelişme ekseni, 26 alt eksen, 92 ana eylem ve 243 projeden
oluşmaktadır.
Eksenler;
1. Toprak ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı
2. Ekonomik Yapının Güçlendirilmesi
3. Altyapının Geliştirilmesi ve Kentleşme
4. Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi
5. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
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3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. MALİ BİLGİLER

Bakanlık bütçesinin 2016 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin
açıklamalar aşağıda sunulmuştur.
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Bakanlığa 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 184.748.000 TL ödenek tahsis
edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan ödenek hareketleri neticesinde yıl sonu ödeneği 204.539.100
TL olarak gerçekleşmiştir. Başkanlık bütçesinden yıl içinde toplam 198.008.327 TL harcama
yapılmış olup, bu harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı yüzde 96,80’dir. Harcamaların analitik
bütçe sınıflandırması ekonomik kod türleri itibarıyla dağılımı Tablo 10’da gösterilmiştir:
Tablo-10. Ekonomik Kod İtibariyle Ödenek ve Harcamaların Dağılımı
Başlangıç
Yıl sonu
Toplam
Harcama
Ekonomik Kod
Ödeneği
Ödeneği
Harcama
Oranı
1.833.000
1.961.000
1.887.471
96,25
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu
278.000
293.000
281.267
96,00
Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4.626.000
4.622.500
2.551.828
55,20
Cari Transferler
21.000
21.000
0
0
Sermaye Giderleri
14.130.000
6.018.000
3.101.527
51,53
Sermaye Transferleri
163.860.000 191.623.600 190.186.234
99,25
TOPLAM
184.748.000 204.539.100 198.008.327
96,80
Tablo-11. Ekonomik Kod İtibariyle 2016 ve 2017 Harcamalarının Karşılaştırılması
Ekonomik Kod
2016
2017
Personel Giderleri
1.718.315
1.887.471
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri
256.552
281.267
2.232.784
2.551.828
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
0
0
6.046.892
3.101.527
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
123.181.959
190.186.234
TOPLAM
133.536.502
198.008.327
Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamalar; memur ve sözleşmeli personel
maaşları ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerini kapsamaktadır.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan harcamalar; üretime yönelik mal ve
malzeme alımları; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet
alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve onarım
giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri olarak gerçekleşmiştir.
Sermaye Giderleri; Başkanlık bünyesinde araştırma-geliştirme, danışmanlık, muhtelif
işler ile diğer araştırma projelerine yapılan harcamaları kapsamaktadır.
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Sermaye Transferleri ise; Bölge kapsamında yer alan illerde tarım, hayvancılık, turizm,
eğitim ve kültür, enerji, sosyal içerme, girişimcilik ve genel idare vb. sektörler dâhilinde yapılan
desteklemeleri kapsamaktadır.
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Anonim Şirketi (TANAP A.Ş.) tarafından
Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajansları
tarafından uygulanabilecek faaliyet ve mali desteklere yönelik, Kalkınma Bakanlığı ile
TANAP A.Ş. arasında 25.11.2016 tarihinde İş Birliği Protokolü imzalanmıştır. Buna istinaden
Başkanlığımız görev sahasında, proje güzergâhının isabet ettiği Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat
illerinde içme suyu projelerinin desteklenmesi amacıyla 2017 Yatırım Programı’na “KOP
Bölgesi İçme Suyu Destek Programı” projesi teklif edilmiş ve 06.07.2017 tarihinde Bakanlık
Makamı tarafından uygun görülmüştür. Bu projenin uygulanabilmesi adına 2017 yılı içerisinde
Başkanlığımıza 3.087.600 TL’lik şartlı bağış yapılmış olup yıl içerisinde uygulayıcı kuruluşlara
transferi gerçekleştirilmiştir.
Tablo-12. Fonksiyonel Bazda Ödenek ve Harcamaların Dağılımı
Başlangıç
Yılsonu
Toplam
Fonksiyonel Sınıflandırma
Ödeneği
Ödeneği
Harcama
Kamu Düzeni ve Güvenlik
250.000
329.500
329.239
Hizmetleri
İskân ve Toplum Refahı
184.498.000 204.209.600 197.679.088
Hizmetleri
TOPLAM
184.748.000 204.539.100 198.008.327

Harcama
Oranı
99
97
96,80

Tablo-13. Fonksiyonel Bazda 2016 ve 2017 Harcamalarının Karşılaştırılması
Ekonomik Kod
2016
2017
240.443
329.239
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
133.296.059
197.679.088
TOPLAM
133.536.502
198.008.327
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Başkanlığa 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 184.748.000 TL ödenek tahsis
edilmiş, yıl içerisinde yapılan ekleme ve düşme sonucunda yıl sonu ödeneği 204.539.100 TL
olarak gerçekleşmiştir. Başkanlık bütçesinden 2017 yılında toplam 198.008.327 TL harcama
yapılmış olup, bu harcamanın yıl sonu ödeneğine oranı yüzde 96,80’dir. Yıl içerisinde Başkanlık
bütçesinden yapılan ödenek ekleme ve düşme işlemleri 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Başkanlık bazında yapılan harcamanın analitik bütçe sınıflandırması ekonomik kod
türleri itibarıyla dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
01.Personel Giderleri
Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamalar; memur ve sözleşmeli personele
yapılan maaş giderlerinden oluşmaktadır. Başlangıç ödeneği 1.833.000 TL, yıl sonu ödeneği
1.961.000 TL, harcama 1.887.471 TL olup harcama oranı yüzde 96,25’tir.
02.Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumuna ödenen devlet primi kapsamında yapılan harcamaların başlangıç
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ödeneği 278.000 TL, yıl sonu ödeneği 293.000 TL, harcama 281.267 TL olup harcama oranı
yüzde 96’dır.
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alımları ekonomik kodundan yapılan harcamalar; üretime yönelik mal
ve malzeme alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri,
hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve
onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinden oluşmakta olup; başlangıç
ödeneği 4.626.000 TL, yıl sonu ödeneği 4.622.500 TL, harcama 2.551.828 TL’dir. Mal ve hizmet
alımlarında harcama oranı yüzde 55,20 düzeyindedir.
05.Cari Transferler
Memurların öğle yemeğine yardım harcamalarını ve hane halkına yapılan
transferlerden oluşan cari transferler ekonomik kodunun başlangıç ödeneği 21.000 TL olup
bu ekonomik koddan hiç harcama yapılmamıştır.
06.Sermaye Giderleri
2017 Yatırım Programı çerçevesinde Başkanlığımızın yürüttüğü araştırma-geliştirme,
danışmanlık, muhtelif işler ile diğer araştırma projelerine yapılan harcamaları kapsamakta
olup başlangıç ödeneği 14.130.000 TL, yıl sonu ödeneği 6.018.000 TL, harcama 3.101.527 TL
ve harcama oranı yüzde 51,53 düzeyindedir.
07.Sermaye Transferleri
2017 Yatırım Programı çerçevesinde Bölge kapsamında yer alan illerde tarım,
hayvancılık, turizm, eğitim ve kültür, enerji, sosyal içerme, girişimcilik ve genel idare vb.
sektörler dâhilinde yapılan desteklemeleri kapsamaktadır. Başlangıç ödeneği 163.860.000
TL, yıl sonu ödeneği 191.623.600 TL, harcama 190.186.234 TL olup harcama oranı yüzde
99,25 düzeyindedir.
3. Mali Denetim Sonuçları
Sayıştay Kanununun 38’inci maddesi uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından
Başkanlıkta yürütülen denetimler sonucunda hazırlanan ve Başkanlık tarafından
cevaplandırılmak üzere gönderilen Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2016
Yılı Denetim Raporunda 2 adet bulguya yer verilmiştir. Söz konusu Denetim Raporuna ilişkin
olarak oluşturulan Başkanlık görüşü ve cevapları 23.05.2017 tarihinde Sayıştay Başkanlığına
iletilmiştir.
Sayıştay Başkanlığı, Başkanlığın verdiği cevapları değerlendirerek Konya Ovası
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporunu hazırlamış ve
25.08.2017 tarihinde Bakanlığa göndermiştir.
2016 Yılı Denetim Raporunda yer verilen 2 bulgu da 2016 Yılı Sayıştay Denetim
Raporuna konu edilmiş, yine söz konusu 2 bulgu Sayıştay Başkanlığı’nca izlemeye alınmıştır.
Rapora konu edilen bulgular ile 2016 yılında izlemeye alınan bulgular düzeltilmek üzere
Başkanlıkça takibe alınmıştır.

Şubat 2018

33

Faaliyet Raporu - 2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Amaç ve Hedeflere Yönelik Faaliyet ve Proje Bilgileri
Bu bölümde, Başkanlığımızın 2017-2021 Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve hedefler
kapsamında yürütülen faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verilmektedir.
Hedef 1.1:
KOP Bölgesi illeri arasına Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir’in de eklenmesi
sebebiyle; KOP Eylem Planı’nın revize edilmesi.
• 05.12.2016 tarihli ve E.1175 sayılı yazı ile söz konusu illerdeki yerel kurum ve
kuruluşlardan proje önerileri talep edilmiştir.
• Yerel kurum ve kuruluşlardan gelen proje öneri ve taleplerin merkezi kurumların
planlamaları ile uyumunun değerlendirilebilmesi ve KOP Eylem Planı’nın bölgesel ve merkezi
öncelik ve ihtiyaçları bir bütün olarak dikkate alacak şekilde güncellenebilmesi için 23.02.2017
tarihli ve E.150 sayılı yazı ile merkezi kurum ve kuruluşların proje öneri ve görüşleri istenilmiştir.
• Yerel ve merkezi kurumlardan toplanan proje önerileri Başkanlığımız tarafından
Onuncu Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, bölge planları ve ilgili diğer
plan ve programlarda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda değerlendirilmiş ve
önceliklendirilmiştir.w
• Valilikler aracılığıyla davet edilen yerel kurum temsilcileriyle 05-06 Nisan’da Kırıkkale’de,
07-08 Nisan’da Yozgat’ta, 10-11 Nisan’da Nevşehir’de ve 12-13 Nisan’da Kırşehir’de çalıştay ve
saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştaylarda, sektörel bazda mevcut durum
tespiti, sorun ve çözüm önerilerinin tartışılması, yerel ve merkezi kurumlardan gelen proje
önerilerinin değerlendirilmesi, çalışma gruplarının sektörel analizleri ve genel değerlendirme
çalışmaları yapılmıştır.
• Yapılan çalışmalar neticesinde mevcut KOP Eylem Planına entegre edilmek üzere
Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illeri için oluşturulmuş olan revizyon önerileri hazırlanmış
ve 16.06.2017 tarihli yazı ile Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.
Performans
Göstergeleri
Revize KOP Eylem
Planı’nın onaya
sunulacağı son tarih

Ölçü Birim

2017 Hedef

Gün

31.08.2017

Gerçekleşme

Sonuç

16.06.2017 Hedefe ulaşıldı.

Hedef 1.2:
KOP Eylem Planında yer alan projelerin tamamlanması ve plan hedeflerine
ulaşılması.
• KOP Eylem Planı kapsamında yer alan projelerin son durumları üçer ayda bir sorumlu
kuruluşlardan resmi yazı yolu ile talep edilmektedir.
• Elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan dönem izleme raporları Kalkınma
Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.
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Performans
Göstergeleri

Ölçü Birim

2017
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Hedef
Yüzdesi

Eylem planında
yer alan projelerin
uygulanma oranı

Uygulanan
Proje
Toplam
Proje

73/243

53/243

72,60

Hedefe
Ulaşılamadı.

Yüzde

80

81

101,25

Hedefe
Ulaşıldı.

Eylem planında
tahsis edilen
bütçenin
harcanma oranı

Sonuç

Hedef 1.3:
Eylem planı kapsamında 2017 yılı içerisinde etkin bir izleme ve değerlendirme
sisteminin kurulması.
• Kalkınma Bakanlığı tarafından Bölge Kalkınma İdarelerinin Eylem Planlarına ilişkin
elektronik ortamda bir izleme sisteminin kurulması amacıyla çalışma başlatılmış ve 15.03.2017,
24.04.2017, 19.07.2017 ve 18.09.2017 tarihlerinde Kalkınma Bakanlığı’nda BKİ temsilcilerinin
katılımı ile bir dizi toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda oluşturulması amaçlanan sisteme
ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.
• Sistem test aşamasında kullanıma açılmıştır. Önceki yıllara ilişkin veriler sisteme
yüklenmiştir.
• Ayrıca 2017 yılı I., II.,III. ve IV. Dönem izleme ve değerlendirme raporları hazırlanarak
Kalkınma Bakanlığı ile paylaşılmıştır.
Performans
Göstergeleri
Bir yılda
hazırlanacak
izleme ve
değerlendirme
rapor sayısı

Ölçü Birim

Adet

2017
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Hedef
Yüzdesi
4

4

100

Sonuç
Hedefe
Ulaşıldı.

Hedef 2.1:
KOP Bölgesi’nde kuraklığın etkisinin azaltılması, sulamada etkinliğin ve
üretimde verimliliğin artırılması.
Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı  (KÖSİP) :
• Program başta dağlık kırsal alanlarda olmak üzere, KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı’nın görev alanındaki küçük ölçekli gölet ve sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ve
yaygınlaştırılması amacıyla uygulanmaktadır.
• 2011-2016 döneminde KÖSİP kapsamında toplam 453,8 milyon TL’lik ödenek
kullanılarak 586 adet proje gerçekleştirilmiştir. Bu projeler ile bölgede toplam 97 bin hektar
alanda basınçlı sulama şebekesi kurulmuştur.
• 2017 Yılında; 111.188.000 TL’lik ödenek ile 80 adet proje yapılarak 10.692 hektar alan
modern sulama sistemine kavuşturulmuştur.
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• KOP Bölgesi’nde kuraklığın etkisinin azaltılması, sulamada etkinliğin ve üretimde
verimliliğin artırılması hedefi kapsamında gerçekleşme rakamları aşağıda verilmektedir.
Bununla birlikte “KÖSİP uygulanacak alanlarda aile başına yıllık gelir artışının 2017 yılı içerisinde
6.000 TL’ye ulaşacağı düşünülmektedir.”  hedefi ile ilgili olarak, sulama projelerinde projenin
işletmeye açılışından itibaren öngörülen faydaya (yıllık gelir artışı) projenin büyüklüğüne
göre değişmekle birlikte KÖSİP gibi küçük ölçekli projelerde, ortalama beş yılda ulaşılacağı
düşünülerek hesaplanmaktadır. Buna projenin developman süresi denilmektedir. Bir sulama
projesinin ilk yıl gelirinde, mevcut gelirin   %20’si oranında artış yarattığı, bununla birlikte
developman süresi sonunda gelirin maksimum seviyeye ulaşacağı bilinmektedir. Buna göre
2011 yılından itibaren uygulanan KÖSİP projelerindeki gelir artışı dikkate alındığında 2016
yılında 5000 TL olarak verilen aile başı gelir artışı; %20’lik (1.000 TL) artış sağlayarak toplamda
6.000 TL’ye ulaşacağı görülmektedir. Burada belirtilen gelir artışlarında; sulanan alanlardaki
artış yanı sıra sulama randımanı, sulanan alanlarda yetiştirilen bitki deseninde katma değeri
yüksek ürünlerin payı, bitkisel üretim verimi ve kalitesinin artması kriterleri göz önünde
bulundurulmuştur. Bu bağlamda Başkanlığımız tarafından 2016 yılında tamamlanan “KOP
Bölgesindeki Bitkisel Üretime Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik Ve Sosyal Etkilerinin
Değerlendirilmesi Çalışması” kapsamında KÖSİP uygulanan alanlarda 5.944 TL/ay hane
halkı geliri tespit edilmişken, proje uygulanmayan alanlarda bu rakam 2.875 TL/ay olarak
tespit edilmiş olup KÖSİP projelerinin aile başı gelir artışı söz konusu proje ile de uygunluk
göstermektedir.
Performans
Ölçü Birim
Göstergeleri
Modern sulama
şebekesine
Hektar
kavuşturulacak
alan
KÖSİP uygulanacak
alanlardan oluşan
Kişi
istihdam
KÖSİP uygulanacak
alanlarda oluşan
TL/Yıl
aile başına gelir
artışı

2017
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Hedef
Yüzdesi

Sonuç

95.000

107.493

113

Hedefe
Ulaşıldı.

180.000

214.986

119

Hedefe
Ulaşıldı.

6.000

6.000

100

Hedefe
Ulaşıldı.

Hedef 2.2: KOP Bölgesi’nde kamu ve STK’larda çalışan tarım yayımcıları,
çiftçiler ile yüksek öğretim öğrencilerinin beşeri kapasitelerinin artırılması, yeni
nesillere çiftçilik mesleğinin tanıtılması.
• “KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP)”; son zamanlarda gerçekleştirilen
altyapı yatırımlarından gerekli verimin alınabilmesi, modern teknolojiler ile çiftçilerimizin
buluşturulabilmesi, bölgeye has sorunlar odağında tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin
etkinliğinin ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi örgütleri olmak üzere kurum ve
kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak ve yeni nesillere çiftçilik mesleğinin
tanıtılması amacıyla 2015-2019 döneminde kamu kurumları ve STK’larla işbirliği içerisinde
yürütülmektedir.
• KOP Bölgesi’nde çiftçilere yönelik yapılacak eğitim projeleri için 2017 yılında “Tarımsal
Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı”na çıkılmıştır. Desteklenmeye hak kazanan Kurum ve
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Kuruluşlara, 2017 yılında 50 proje için toplam 5.218.700 TL ödenek aktarılmıştır.
• 2017 yılında bu kapsamda ek ödenek sağlanan 3 projeye daha 352.300 TL destek
sağlanmıştır.
• 2015,2016 ve 2017 yıllarında KOP Bölgesi’nde kamu ve özel sektörde çalışan tarım
yayımcılarına (Ziraat Mühendisi/Veteriner Hekim/Tekniker ve Teknisyen) ve çiftçilere yönelik
eğitimler ve diğer programlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 1206’sı teknik personel ve
2660’ı çiftçi olmak üzere toplam 3866 kişiye farklı konularda eğitim ve diğer programlar
verilmiştir.
Performans
Ölçü Birim
Göstergeleri
Tarımsal
yayımcılara verilen
Adet
eğitimlere katılımcı
sayısı
Eğitim
memnuniyet oranı
Tarımsal eğitim
merkezi sayısı
Mali Destek
Programı
kapsamında
başvuru yapılan
kamu kurumu
proje sayısı
Mali Destek
Programı
kapsamında
başvuru yapılan
özel sektör proje
sayısı
Mali destek
programı
kapsamında
yürütülen proje
sayısı
Mali Destek
Programı
kapsamında eğitim
alan çiftçi sayısı

2017
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Hedef
Yüzdesi

Sonuç

826

1037

125

Hedefe
Ulaşıldı.

Yüzde

82

85

103

Hedefe
Ulaşıldı.

Adet

2

4

200

Hedefe
Ulaşıldı.

Adet

56

226

403

Hedefe
Ulaşıldı.

Adet

10

0

0

Hedefe
Ulaşılamadı.

Adet

54

94

174

Hedefe
Ulaşıldı.

Adet

2200

3300

150

Hedefe
Ulaşıldı.

Şubat 2018

37

Faaliyet Raporu - 2017

T.C. Kalkınma Bakanlığı
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Performans
2017
Gerçekleşme
Ölçü Birim
Gerçekleşme
Sonuç
Göstergeleri
Hedef
Yüzdesi
Projeler sonucu
elde edilen bilgi
Hedefe
ve teknolojiyi
Adet
250
450
180
Ulaşıldı.
benimseyen kişi
sayısı
Milli Eğitim
Bakanlığı
bünyesinde
Hedefe
Adet
4
0
0
modern tarım
Ulaşılamadı.
bahçesi kurulan
okul sayısı
Milli Eğitim Bakanlı
bünyesinde
modern tarım
Hedefe
Kişi
400
0
0
konusunda eğitim
Ulaşılamadı.
verilen öğrenci
sayısı
1. Hali hazırda ki İdareler kanunun da özel sektöre verilebilecek bir
kaynak olmadığından ve bu işle ilgili bir aracı kurum bulunamadığından
bu göstergeyle alakalı çalışma yapılamamıştır.
SAPMA
NEDENLERİ
2 - 3. Proje uygulanacak uygun okul bahçelerinin tespitinin Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından istenilen zamanda gerçekleştirilememesi
sebebiyle tarımsal faaliyet hazırlığı mevsiminde yapılamamıştır.
Hedef 2.3:
Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü entegre programların
gerçekleştirilmesi.
• Kırsal Kalkınma Programı ile Mekânsal ve sosyo-ekonomik dezavantajlarını avantaja
dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi ile dünya standardında ve etkin üretim yapan; istihdam
düzeyi yüksek; geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve örgütlenme gücü gelişmiş,
pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı
sağlam, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluşturmak
amaçlanmaktadır.
• 2017 yılında Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile bahçe bitkileri, örtü altı
sebzecilik, küçükbaş hayvancılık, serbest sistem kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, organik
ve iyi tarım, tıbbi ve aromatik bitkiler, tarım dışı gelir getirici faaliyetler eksenlerinde 33 projeye
toplamda 16.827.634 TL ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.
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Ölçü Birim

2017
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Hedef
Yüzdesi

Sonuç

Desteklenmesi
planlanan proje
sayısı

Adet

104

33

31

Hedefe
Ulaşılamadı.

Desteklenecek
üretici sayısı

Kişi

360

650

180

Hedefe
ulaşıldı.

Adet

70

1

1

Hedefe
Ulaşılamadı.

Bölgede yapılacak
bilgilendirme
toplantıları

SAPMA
NEDENLERİ

1. 2017 yılında Kırsal Kalkınma Programı kapsamında kurumlar
tarafından 64 tane proje başvurusunda bulunulmuştur. Ayrıca ödenek
yetersizliği nedeniyle istenilen hedefe ulaşılamamıştır.
2. Proje kapsamında KOP Bölgesine giren tüm ilçelerde toplantı
yapılması planlanmıştı. Fakat Koordinatörlüğümüzce alınan kararla
İdaremizde 1 toplantı gerçekleştirilmiş olup bütün ilçeler kurum hizmet
binasında toplanmıştır.

Hedef 2.4:
KOP Bölgesi Turizm Master Planı’nda belirlenen turizm odaklarına ilişkin plan
döneminde her il için en az bir uygulama gerçekleştirilmesi.
Ermenek Entegre Turizm Uygulamaları Projesi
• KOP Turizm Master Planı kararlarında turizm odağı olarak belirlenen Karaman İli,
Ermenek İlçesi’nde yer alan turizm faaliyetlerinin birbirine entegre edilerek var olan turizm
potansiyelinin ortaya çıkarılması, turizmde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi
çerçevesinde yerelde bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlanması amacıyla “Ermenek
Entegre Turizm Uygulamaları Projesi” gerçekleştirilmektedir.
• “Ermenek Entegre Turizm Uygulamaları Projesi” kapsamında Ermenek Belediyesi ile
13.05.2017 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.
• “Ermenek Entegre Turizm Uygulamaları Projesi” kapsamında bakı terası, altyapı
çalışmaları, yol iyileştirmesi, 3 adet iskele yapılması, bilgilendirme panoları ve yön levhalarının
yapımı ve seyyar tuvalet alımı yapılmaktadır.
• “Ermenek Entegre Turizm Uygulamaları Projesi” kapsamında Ermenek Belediyesi’ne
2017 yılı sonunda 6.700.000 TL ödenek aktarılmıştır.
Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi
• KOP Turizm Master Planı kararlarında turizm odağı olarak belirlenen Konya İli,
Akşehir İlçesi’nin en önemli kültürel değerlerinden olan Nasreddin Hoca’nın ve temsil
ettiği değerlerin topluma daha iyi tanıtılmasına destek olunması, Akşehir’de bir mizah
kümelenmesi oluşturulmasının sağlanması, Akşehir’in bölgenin kültürel gelişimine daha çok
katkı sağlayacak bir merkez haline gelmesi ve bölgenin tanınırlığının artırılarak Akşehir’in
yeni bir turizm destinasyonu olması amacıyla “Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi”
gerçekleştirilmektedir.
Şubat 2018
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• “Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi” kapsamında Akşehir Belediye ile
08.08.2017 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.
• “Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi” kapsamında proje alanında belirlenen
yerlerin restorasyon çalışmaları yapılmaktadır.
• “Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi” kapsamında Akşehir Belediyesi’ne
2017 yılı sonunda 1.072.000 TL ödenek aktarılmıştır.
İvriz Hitit Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi
• KOP Turizm Master Planı kararları sonucunda Konya İli, Halkapınar İlçesi, İvriz
Bölgesi’nde alanın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm potansiyelinin
daha yüksek verimle kullanılması, alanda ziyaretçiler için oluşturulacak yapıların yapılması
ile sunulan turizm kalitesinin artırılması, alana gelecek ziyaretçi sayısının ve kalış sürelerinin
artırılmasının sağlanması, doğrudan ya da dolaylı yoldan turizmden geçimini sağlayan yöre
halkının gelirinin artırılması ve bölgenin turizm merkezi haline getirilmesi amacıyla “İvriz Hitit
Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi” gerçekleştirilmektedir.
• “İvriz Hitit Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 16.10.2017 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.
• “İvriz Hitit Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında
alanın sürdürülebilir kullanımına yönelik alan düzenlemesi, otopark, seyir terası, çeşme,
yürüyüş-gezinti yolu ve ziyaretçi merkezine yönelik faaliyetler yapılmaktadır.
• “İvriz Hitit Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 2017 yılı sonunda 1.000.000 TL ödenek aktarılmıştır.
Performans
Göstergeleri
KOP Bölgesi
illerinde
turizm portalı
oluşturulması
Plan kararları
sonucunda
belirlenen turizm
odaklarına ilişkin
uygulamaların
gerçekleştirilmesi
SAPMA NEDENİ
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Ölçü Birim

2017
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Hedef
Yüzdesi

Sonuç

Adet

3

0

0

Hedefe
Ulaşılamadı.

Adet

1

3

300

Hedefe
Ulaşıldı.

Oluşturulacak turizm portalının, kamu idareleri tarafından
yürütülen benzer çalışma ve uygulamaların incelenmesi neticesinde
sürdürülebilir olmayacağı anlaşıldığından kamu kaynaklarının etkin
kullanımı düşünülerek portal yapımından vazgeçilmiştir.
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Hedef 2.5:
KOP Bölgesinde ekonomi alanında faaliyetlerin geliştirilmesi ve özel sektör
yatırımlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi I. Etap
• Proje kapsamında Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde toplam 255 kişinin
katıldığı odak grup toplantıları yapılmıştır. Yine bu illerde yapılandırılmamış/yarı-yapılandırılmış
mülakatlar şeklinde toplam 356 katılımcı ile yüz yüze “mülakatlar” gerçekleştirilmiştir.
• Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi I. Etap kapsamında 2017 yılı
içerisinde toplam 4 adet değerlendirme toplantısı ve 4 adet tanıtım toplantısı yapıldı.
• Projenin sözleşmesi 2016 yılı Nisan ayı içerisinde 664.340 TL bedelle Danışman
firma ile imzalanmış olup 2017 yılı Eylül ayında proje tamamlanmıştır.
Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi II. Etap
• Proje kapsamında 4 ilde toplam 174 kişinin katılımı ile Odak Grup Toplantıları
yapılırken, yine söz konusu 4 KOP ilinde ve Ankara’da yapılan saha çalışmalarında toplam 170
katılımcı ile yüz yüze yapılandırılmamış/yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır.
• Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi II. Etap kapsamında 2017 yılı
içerisinde toplam 4 adet odak grup toplantısı yapıldı.
• Projenin sözleşmesi 2017 yılı Haziran ayı içerisinde 409.460 TL bedelle Danışman
firma ile imzalanmış olup 2018 yılı Mayıs ayında projenin tamamlanması öngörülmektedir.
Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüt ve
Fizibilite Projesi
• TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile görüşmeler yapılmış ve
nihai hali verilen projenin sözleşmesi TÜBİTAK-TÜSSİDE ile 07.11.2016 tarihinde imzalanmıştır.
• Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüt ve
Fizibilite Projesi kapsamında 1 adet paydaş çalıştayı gerçekleştirildi.
• 2018 yılı Mart ayında tamamlanması planlanan projenin sözleşme bedeli KDV dahil
820.100 TL’dir.
Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Araştırma
Projesi
• Konya OSB ve Karaman OSB’deki firmalar ve mevzuat gereği OSB’lerde yer almasına
izin verilmeyen (çimento, şeker, vb.) sektörlerdeki firmalar ile yine OSB dışında bulunan büyük/
orta ölçekli firmalarda sanayide kaynak verimliliği ile ilgili olarak temiz üretim (eko-verimlilik)
ve endüstriyel simbiyoz olanakları araştırılacaktır.
• Projenin ihalesi 27.10.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yüklenici ile işin sözleşmesi
14.12.2017 tarihinde imzalanmıştır.
• 2018 yılı Temmuz ayında tamamlanması planlanan projenin sözleşme bedeli KDV
dahil 81.420 TL’dir.
Şubat 2018
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Konya İli Beyşehir İlçesi Huğlu ve Üzümlü Mahallelerinde Faaliyet Gösteren
Silah Sanayi Sektörünün Geliştirilmesi
• Proje 2017 Ekim ayında ihale edilmiş olup ihaleyi KDV dahil 184.080 TL tutarında
teklifi ile STM Savunma Teknolojileri Mühendisliği A.Ş. almaya hak kazanmıştır.
• Proje 2018 yılı Şubat ayında tamamlanması öngörülmektedir.
Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları
Projesi
• Proje kapsamında bu zamana fotovoltaik sektörünün durumu ve eğilimi, KOP
Bölgesindeki YEKA arazisi ve Enerji İhtisas Endüstri Bölgelerine yönelik potansiyelin ortaya
konulması ile uygun PV teknolojilerinin araştırılması, sahalara sanal kurulumların yapılması
çalışmaları yürütülmüş ayrıca Türkiye’de fotovoltaik sektöründeki üreticiler ve AR-GE
merkezlerinin faaliyetleri hakkında iştişare toplantısı düzenlenerek görüş alışverişlerinde
bulunulmuştur.
• Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt Çalışmaları Projesi
kapsamında sektördeki firmalar ve ilgili kamu ve kuruluşlardaki uzmanların katılımı ile
gerçekleştirilen 1 adet istişare toplantısı ve proje sonunda 1 adet panel gerçekleştirildi.
• 12 Ekim 2017 tarihinde Konya’da geniş katılımlı proje kapanış paneli yapılarak proje
çıktıları kamuoyu ile paylaşılmıştır.
• Proje, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi uhdesinde ODTÜ Güneş Enerjisi
Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Nano Teknoloji
Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla işbirliği içerisinde yürütülmüştür.
• 2016 yılı Eylül ayında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile işin sözleşmesi
imzalanmıştır. İşin sözleme bedeli KDV dahil 1.000.000 TL’dir.
KOP Bölgesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı (UNİKOP Enerji
Evi Projesi)
• Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 200 m2 kapalı alan, 200
m2 açık alan ve 150 m2 yeşil alana sahip güneş enerjisi kaynaklı 20 kW’lık kesintisiz elektrik
üretecek tamamen çevreci bir sistem dizaynı ile öğrenci kafeteryası yapılacaktır.
• Projenin protokolü 2015 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile imzalanmış
olup 2015 yılında 1.000.000 TL, 2016 yılında 1.500.000 TL ödenek üniversiteye aktarılarak
projenin enerji üretim sistemleri tamamlanmıştır.
• 2017 yılında 850.000 TL ödenek aktarılmış olup gerekli elektrolizörün üretimi, bina
inşaatı ve içinin tefrişatı, bu zamana kadar üretilen sistemin kurularak entegrasyonunun
sağlanması gibi faaliyetler yapılmaktadır. Proje bina inşaatının revize projesi tamamlanmış
olup, ihale süreci devam etmektedir.
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Silisyum Saflaştırılma Araştırma Projesi
• Bölge üniversitelerimizden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, güneş enerjisi
alanında kurmuş olduğu laboratuvarı ve güneş hücresi üretimi üzerinde yaptığı çalışmalar ile
sahip olduğu tecrübe ve deneyimler sayesinde gerek yerlilik oranı gerekse de hücre verimi
bakımında ülkemizde en ön sırada yer almaktadır. Bu süreçte güneş hücresi üretimi değer
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zincirinde eksik kalan silisyumun saflaştırılarak ingot üretilmesi aşamasının da anılan proje ile
üniversite bünyesinde başarılarak % 100 yerli üretim sağlanması temin edilmiş olacaktır.
• Projenin protokolü 12.12.2017 tarihinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile
imzalanmıştır.
• Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ne 2017 yılı sonunda 758.000 TL ödenek
aktarılmıştır.
• Projede, laboratuvar alt yapısı için gerekli çalışmalar başlamış ve Üniversite tarafından
alınacak cihazlar için firmalar ile görüşmeler devam etmektedir.
KOP Bölgesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı (Kırşehir İli
Jeotermal Altyapısının İyileştirilmesi Projesi)
• Kırşehir Terme bölgesinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin jeotermal kullanım
durumları, kuyulardaki kapasite ve jeotermal suyun kullanım amaçları tam olarak belirlenip,
israf edilen ya da uygunsuz kullanım sağlandığı tespit edilen durumların önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır.
• Proje ile termal su kuyularının tek bir tesiste birleştirilmesi için gerekli altyapının
oluşturulmasına yönelik olarak mevcut termal kuyulardaki suların dağıtım binasına farklı
çaplarda toplam 2980 metrelik iletim hatları çekilecek ve daha sonra kolektör çıkışlarından
debi ölçer ile termal su temininin ihtiyaca göre sağlanacağı sistem kurulacaktır.
• 12.09.2017 tarihinde Kırşehir Valiliği ile Protokolü imzalanan projenin İl Özel İdaresince
İhalesinin yapılması beklenmektedir.
• Kırşehir Valiliği’ne 2017 yılı sonunda 2.500.000 TL ödenek aktarılmıştır.
Performans
Göstergeleri

Ölçü Birim

2017
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Hedef
Yüzdesi

Sonuç

Proje Sayısı

Adet

6

6

100

Hedefe
Ulaşıldı.

Paydaşlarla
yapılacak ortak
çalışma/panel/
toplantı sayısı

Adet

6

15

250

Hedefe
Ulaşıldı.

Pilot Uygulama
Sayısı

Adet

1

3

300

Hedefe
Ulaşıldı.

Hedef 2.6:
KOP Bölgesi’nde yaşayan dezavantajlı kişilerin sosyo-ekonomik hayata aktif
katılımını sağlayarak kalkınma sürecini hızlandırmak.
• Toplumun içinde bulunduğu yoksulluk ve göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları
gidermek ve ortaya çıkan adaptasyon sorunlarını ortadan kaldırmak, özel politika gerektiren
Şubat 2018
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kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlayarak toplumsal
bütünleşmeyi güçlendirmek ve kalkınma sürecini hızlandırmak amacı ile istihdam ve
mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür sanat ve spor alanlarındaki projelerin desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
• Bu kapsamda geliştirilen Sosyal Gelişim Programı’nın hazırlık aşamasında Bölge’nin
sosyal alandaki eksikliklerini yakından incelemek, yereldeki sorunları ilk ağızdan dinlemek
ve yerinde tespit etmek amacı ile Karaman ve Konya ilinde yer alan 13 ilçe kaymakamı ile
görüşülmüştür. Ayrıca ülkemizde sosyal projelere verilen mali desteklerin en önemlilerinden
biri olan SODES’in işleyişini yakınen görebilmek, örneklerini inceleyebilmek, idari yapısı
hakkında fikir sahibi olabilmek adına Şanlıurfa, Gaziantep ve Aksaray illerindeki başarılı
SODES projeleri ziyaret edilmiştir.
• Projeye ait başvuru rehberi, başvuru formu, puanlama tablosu, oluşturulmuş ve
başvuruların yapılacağı internet sitesi uygun şekilde düzenlenmiştir. 15.06.2017 ile 01.08.2017
tarihleri arasında mali destek proje teklif çağrısı düzenlenmiş olup toplam 165 proje başvurusu
değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
• Değerlendirme kurulu tarafından başvuruların öncelikle;   amaç ve öncelikler ile
ilgisi, önerilen faaliyetlerin amaç ile uygunluğu, projenin sürdürülebilirliği ile bütçe ve maliyet
etkinliği dikkate alınarak proje formu üzerinden puanlanmıştır. Ardından baraj puanını
geçen projelerin mülakatı gerçekleştirilmiş olup puan sıralamasına göre desteklenmeye hak
kazanan 30 proje belirlenmiştir.
• Karaman ilinde 2 proje için toplam 411.300 TL ödenek aktarılmıştır.
• Kırıkkale ilinde 5 proje için toplam 874.521 TL ödenek aktarılmıştır.
• Kırşehir ilinde 3 proje için toplam 531.600 TL ödenek aktarılmıştır.
• Konya ilinde 18 proje için toplam 2.885.599 TL ödenek aktarılmıştır.
• Nevşehir ilinde 2 proje için toplam 296.980 TL ödenek aktarılmıştır.
• 2017 yılı KOPSOGEP Projeleri kapsamında 5 ile toplamda 5.000.000 TL ödenek
tahsis edilmiştir.
Performans
Göstergeleri
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Ölçü Birim

2017
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Hedef
Yüzdesi

Sonuç

Desteklenen proje
sayısı

Adet

5

30

600

Hedefe
Ulaşıldı.

Mesleki eğitim
kursları sayısı

Adet

12

12

100

Hedefe
Ulaşıldı.

Mesleki eğitime
katılacak kişi sayısı

Kişi

180

560

311

Hedefe
Ulaşıldı.

Kültürel ve sportif
faaliyet sayısı

Adet

7

123
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Hedef 3.1:
Personel sayısının kademeli bir şekilde norm seviyeye ulaştırılması ve gerekli
eğitimlerin verilerek personelin uzmanlaşmasının sağlanması.
• 05.12.2016 tarih ve 1168 sayılı yazı ile Devlet Personel Başkanlığı’ndan 30 personel
atama izni istenmiştir.
• 07.03.2017 tarihli Başbakanlık Oluru ile Başkanlığımıza 3 adet personel atama izni
verilmiştir.
• 3 atama izninden 1 adeti mühendis kadrosuna naklen atama yapılarak kullanılmış
olup 2 tanesinin naklen atama işlemleri halen devam etmektedir.
• Kalkınma Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla Başkanlığımızda İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı hazırlık ve uygulama eğitimi verilmiştir.
• Başkanlığımız Mali Hizmetler Uzman / Uzman Yardımcısı tarafından oluşturulan
İKSUEP tanıtımı ve uygulama eğitimi verilmiştir.
• Başkanlığımız Mali Hizmetler Uzman / Uzman Yardımcısı tarafından Kamu Etiği
konulu eğitim verilmiştir.
• İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir.
• Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ile Sayıştay Başkanlığı’nca çeşitli konularda
verilen eğitime Başkanlığımız personelinin katılımı sağlanmıştır.
• Başkanlığımız şoförlerinin Güvenli Sürücülük Eğitimi’ne katılımı sağlanmıştır.
• Maliye Bakanlığınca Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi kapsamında oluşturulan yeni
sisteme adaptasyonun sağlanması amacıyla verilen eğitime Strateji Geliştirme Alt Birimi’nin
katılımı sağlanmıştır.
Performans
Göstergeleri

Ölçü Birim

2017
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Hedef
Yüzdesi

Sonuç

Personel sayısı

Adet

39

33

84

Hedefe
Ulaşılamadı.

Hizmet içi eğitim
sayısı

Adet

5

7

140

Hedefe
Ulaşıldı.

SAPMA NEDENİ

05.12.2016 tarih ve 1168 sayılı yazı ile Devlet Personel Başkanlığı’ndan
30 personel atama izni istenmiş olmasına rağmen 07.03.2017 tarihli
Başbakanlık Oluru ile Başkanlığımıza 3 adet personel atama izni
verilmiştir. Bu kapsamda 3 adet personel ataması yapılmış/yapılmakta
olup hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır.

Şubat 2018
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Hedef 3.2:
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın tanınırlığının ve etkinliğinin
arttırılması.
Hedef kapsamında;
• KOP Okuyor tanıtım kitabı,
• Okuma Kültürü ve Farkındalık Çalıştayı Sonuç Raporu,
• UNIKOP Sempozyum Özet Bildirileri Kitabı,
• KOP Okuyor Tanıtım Filmi,
• KÖSİP Tanıtım Filmi,
• UNIKOP Patent Fuarı,
• 4 ilde SOGEP Proje Tanıtım Toplantıları,
• 2 ilde KOP Okuyor Proje Tanıtım Toplantıları,
• KOP Okuyor Güdümlü Proje Toplantısı düzenlenmiştir.
Performans
Göstergeleri
Tanıtım kitabı,
broşürü ve filminin
hazırlanması ya da
güncellenmesi
KurumsalBölgesel tanıtım
faaliyetleri sayısı

Ölçü Birim

2017
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Hedef
Yüzdesi

Sonuç

Adet

2

5

250

Hedefe
Ulaşıldı.

Adet

7

8

114

Hedefe
Ulaşıldı.

Hedef 3.3:
İç kontrol sisteminin oluşturulması
• İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Başkanlık Makamından alınan 05.09.2017
tarihli ve 507 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir.
• Kalkınma Bakanlığı uzmanlarının katılımıyla Başkanlığımızda İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı hazırlık ve uygulama eğitimi verilmiştir.
• Başkanlığımız Mali Hizmetler Uzman / Uzman Yardımcısı tarafından oluşturulan
İKSUEP tanıtımı ve uygulama eğitimi verilmiştir.
• Koordinatörlük görevlerinin güncellenmesi ve dökümante edilmesi sağlanmıştır.
• Koordinatörlüklerin görevler kapsamında iş analizlerini yaparak bu görevlere uygun
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personel niteliğini belirlemesi sağlanmıştır.
• Personelin sorumluluğunda olan görevler yazılı olarak belirlenmiş ve izinli ya da
raporlu olduğunda yerine bakacak personel tanımlanarak işlerin devamlılığı sağlanmıştır.
• Fonksiyonel görev dağılımları yapılmış ve birim organizasyon şemaları çıkarılmıştır.
• Başkanlığımız misyon ve vizyonu resmi internet sitesinde yayınlanarak duyurulmuştur.
• Başkanlığımız Etik Davranış İlkeleri ve Etik Komisyonu Yönergesi hazırlanarak
Başkanlık Makamının 22.11.207 tarih ve 753 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiş ve personele
duyurulmuştur.
• Başkanlığımız Mali Hizmetler Uzman / Uzman Yardımcısı tarafından Kamu Etiği
konulu eğitim verilmiştir.
• Başkanlık Makamından alınan 21.11.2017 tarihli ve 748 sayılı Olur ile Kurumsal Risk
Değerlendirmesine ilişkin standartların tamamlanma tarihi, ilgili çalışmaların zamanında
tamamlanamayacağı öngörülerek 31.12.2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu durum Maliye
Bakanlığı’na bildirilmiştir.
Performans
Göstergeleri
İç kontrol genel
şartlarından uyum
sağlananların sayısı
Kurumsal risk
değerlendirme
çalışması sayısı
SAPMA NEDENİ

Ölçü Birim

2017
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Hedef
Yüzdesi

Sonuç

Adet

20

39

195

Hedefe
Ulaşıldı.

Adet

1

0

0

Hedefe
Ulaşılamadı.

Başkanlık makamından alınan 21.11.2017 tarihli ve 748 sayılı Olur ile
Kurumsal Risk Değerlendirmesine ilişkin standartların tamamlanma
tarihi, ilgili çalışmaların zamanında tamamlanamayacağı öngörülerek
31.12.2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu durum Maliye Bakanlığı’na
bildirilmiştir.
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2. Başkanlığımız Tarafından Yürütülen Diğer Faaliyet ve Proje Bilgileri
KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı
• KOP Bölgesi’nde sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi, sürdürülebilir
istihdamın sağlanması ve bölgenin gelişiminde turizmin öncü bir sektör konumuna
ulaştırılması amacı ile turizm sektörü için ilke, politika, hedef ve stratejilerin mekânsal boyutu
ile değerlendirilerek belirlenmesine yönelik olarak Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat
illerini kapsayan “KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı” gerçekleştirilmektedir.
• Proje kapsamında Yöntem Geliştirme Etabı tamamlanmış, Mevcut Durum Etabı
devam etmektedir.
• 2017 yılında 26.019 TL harcama yapılmıştır.
Binbir Kilise Çevre Düzenleme Projesi
• Karaman İli, Merkez İlçe, Üçkuyu Köyü’nde yer alan Değle Ören Yeri’nde korumakullanma dengesi gözetilmek suretiyle, “Binbir Kilise Çevre Düzenleme Projesi” yürütülmektedir.
• Uygulayıcı kurum Karaman Valiliği (İl Özel İdaresi) ile 16.10.2017 tarihinde işbirliği
protokolü imzalanmıştır.
• Proje kapsamında alana ait güncel hâlihazır harita üretimi, koruma amaçlı imar planı
ve çevre düzenleme projesi gerçekleştirilmektedir.
• Karaman İl Özel İdaresi’ne 2017 yılı sonunda 116.000 TL ödenek aktarılmıştır.
Topucak I ve Topucak II Yenileme Alanı Uygulama Projesi
•  Karaman İli, Merkez ilçe Topucak I ve Topucak II Yenileme alanı olarak ilan bölgede
tescilli yapıların birbiriyle ilişkilendirilmesi, bütüncül mekân kurgusu, tarihi ve mevcut
dokunun canlandırılması, yenileyerek koruma, yaşatılarak kullanma, çevreye uyumlu cephe
tasarımları ve alanın sürdürülebilirliğinin sağlanması adına tanıtımının yapılması ve tarihi
mekan algısının güçlendirilmesi amacıyla “Topucak I ve Topucak II Yenileme Alanı Uygulama
Projesi” gerçekleştirilmektedir.
• Uygulayıcı kurum Karaman Belediyesi ile 16.10.2017 tarihinde işbirliği protokolü
imzalanmıştır.
• Proje kapsamında sokak sağlıklaştırma ve meydan düzenleme çalışmaları
yapılmaktadır.
• Karaman Belediyesi’ne 2017 yılı sonunda 7.000.000 TL ödenek aktarılmıştır.
Hitit Heykel Atölyesi Açık Hava Müzesi ve Arkeolojik Park Ünitesi Projesi
• Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Yeniyer Beldesi sınırları içerisinde bulunan Hapisboğazı Hitit
Heykel Atölyesi’nin bulunduğu alanda termal ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm
potansiyelinin daha yüksek verimle kullanılmasını sağlamak, bölgeye gelen ziyaretçilerin
konaklama sürelerini uzatmak ve düzenli gelir getirici iş imkânı bulunmayan yöre halkına
istihdam alanları oluşturmak amacıyla “Hitit Heykel Atölyesi Açık Hava Müzesi ve Arkeolojik
Park Ünitesi Projesi” gerçekleştirilmektedir.
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• Uygulayıcı kurum Yozgat İl Özel İdaresi ile 19.12.2017 tarihinde işbirliği protokolü
imzalanmıştır.
• Proje kapsamında Yozgat İl Özel İdaresi’ne 2017 yılı sonunda 1.800.000 TL ödenek
aktarılmıştır.
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YAS Potansiyeli ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar Projesi:
• Proje ile Konya Kapalı Havzası (KKH) ve Yukarı Sakarya Alt Havzası’ndaki (YSAH) yeraltı
suyunun miktar, kalite ve sürdürülebilirlik açısından potansiyelini belirlemek amacıyla Bölge
Üniversiteleri ve DSİ Genel Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda gerçekleştirilecek
projede YAS kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yapılacak planlamalara ışık
tutacak bir yol haritasının belirlenmesi hedeflenmektedir.
• Proje 2016-2019 yılları arasında uygulanacak olup toplam bütçe 4.500.000 TL’dir.
2016 ve 2017 yıllarında toplam 2.385.000 TL DSİ’ye defaten aktarılmış olup DSİ Mevcut ve
yeni açılacak tüm rasat kuyularını online izlemeye uygun (dataloger sistemli) limnigrafların
(şamandıralı, ultrasonic ya da lazerli) monte edilmesi için ilk ihale çalışması gelen tekliflerin
yetersiz olduğu için iptal edilmiş olup ikinci ihale çalışmalarına DSİ tarafından devam
edilmektedir.
TL’dir.  

• Proje kapsamında DSİ Genel Müdürlüğüne aktarılan 2017 yılı ödeneği 1.385.000

Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi:
• Proje ile Konya Kapalı Havzası’nda gelişen karstik kökenli çöküntülerin oluşum
mekanizmaları ve gelişim süreçleri araştırılarak bölgesel ölçekte obruk dağılımlarını ortaya
çıkarmak ve olası tehlike alanlarının sınıflandırılacağı haritaları oluşturmak hedeflenmektedir.
• Proje kapsamında MTA Genel Müdürlüğü Konya Kapalı Havzası’nda bilgi birikimi ve
tecrübesi ışığında belirleyeceği pilot alanlardaki karstik yapıların jeolojik, jeoteknik ve jeofizik
yöntemlerle araştırmasını yapacak ve obrukların oluşum mekanizmaları hakkında veri
toplayacaktır.
•
Bu veriler ışığında MTA KOP Bölgesi için obruk temalı tehlike haritalarını içeren nihai
“Karstik Çöküntü Raporu” oluşturacak ve AFAD bu rapor doğrultusunda acil durum yol
haritası oluşturarak ilgili tüm kamu kurumlarının da bilgilendirilmesi suretiyle gerekli tedbirleri
alacaktır.
•
Proje toplam ödeneği 6.800.000 TL, 2017 yılı ödeneği 1.072.000 TL olup, bu kapsamda
2015-2017 yılları arasında MTA Genel Müdürlüğüne 3.072.000 TL ödenek aktarılmıştır.
•
Proje kapsamında MTA Genel Müdürlüğüne aktarılan 2017 yılı ödeneği 1.072.000
TL’dir.  
Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması
Projesi:
• Yatırım programına KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında dahil edilen
proje ile, özellikle dağlık/kırsal kesimde ve tarım dışı alanlarda yaşayan nüfusun ek gelir
elde etmelerine imkan sağlanması ve bu nüfusun yerinde kalarak üretime destek olmaları
hedeflenmektedir.
• Bu amaçla proje kapsamında Selçuk Üniversitesi bünyesinde “SÜKOP Süstaşı Eğitim
ve Uygulama Atölyesi” kurulmuştur. Merkez atölyede eğitim görecek dağlık/kırsal kesimdeki
vatandaşların başlangıçta pilot ilçelerde kurulacak olan üretim atölyelerinde süstaşı üretimi
yaparak gelir elde etmeleri öngörülmektedir. Proje kapsamında üretim atölyesi kurulacak
her bir ilçe için spesifik bir iş alanı çıkartılacak olup (tespih, kolye, yüzük, saat vb.) atölyelerde
üretilecek süstaşlarının işlenmesi için gereken ham madde temini ve işlenen ürünlerin
pazarlanması Selçuk Üniversitesi tarafından sağlanacaktır. Bu bağlamda Taşkent ve Ermenek
ilçelerinde üretim atölyeleri kurulmuş olup vatandaşlar ek gelir elde etmeye başlamışlardır.
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• Toplam proje tutarı 2015-2017 yılları için 850.000 TL olup ödeneğin tamamı Selçuk
Üniversitesine aktarılmıştır.
• Proje kapsamında Selçuk Üniversitesine aktarılan 2017 yılı ödeneği 400.000 TL’dir.  
KOP Bölgesi İçme Suyu Destek Programı:
• Proje ile Karaman, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinin belirlenen kırsal alanlarında
ihtiyaç duyulan içme suyu hizmetlerine katkı sağlanması hedeflenmiş ve 2017 yılı Yatırım
Programına 2017-2019 yılları arasında uygulanmak üzere 18.313 bin TL’ lik bütçe ile “KOP
Bölgesi İçme Suyu Destek Programı” dahil edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan revizyon ile proje
bütçesi 22.933 bin TL ye ulaşmış ve 2018 Yılı Yatırım Programında ise 27.500 bin TL lik bütçe
ile yer almaktadır.
• Bu kapsamda ilk aşamada; Karaman ili Ermenek ve Merkez ilçelerinde içme suyu
ihtiyacı bulunan köyler için ilk etapta tahsis edilen 2.875 bin TL’ ye ilave olarak yıl içerisinde
4.620 bin TL eklenerek, toplamda 7.495 bin TL lik ödenek tahsis edilmiş ve bu ödeneğin
tamamı projelerde kullanılmak üzere uygulayıcı kuruluşa aktarılmıştır.
• İkinci aşamada ise; TANAP A.Ş. ve KOP BKİ işbirliği çerçevesinde imzalanan protokolde
Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat İllerinde ki İçme Suyu hizmetlerinin sağlanması amaçlanmış
olup, bu kapsamda Kırıkkale ili için 2 İlçede 9 Köye 1.400 bin TL, Kırşehir ili için 2 İlçede 34
Köye 8.560 bin TL ve Yozgat ili için 6 İlçede 48 Köye 5.478 bin TL olmak üzere üç ilimizde 91
Köye toplamda şartlı bağış niteliğinde 15.438 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. İllere tahsis
edilen ödeneklerin %20 lik kısmı olan toplam 3.087.600 TL lik kısım uygulayıcı kuruluşlara
aktarılmıştır.

TL’dir.

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi (KOP Okuyor)
• 2016-2017 yıllarında KOP Okuyor Projelerine tahsis edilen toplam ödenek 5.713.999

• 2017 yılı KOP Okuyor Projeleri kapsamında Kırıkkale ve Kırşehir illerine 19 proje için
toplamda 500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.
• 2017 yılı KOP Okuyor Güdümlü Projeleri kapsamında 8 ile toplamda 2.954.000 TL
ödenek tahsis edilmiştir.
KOP Bölgesi Gönül Havzası Projesi
• 2017 yılında Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 250.000 TL ödenek aktarılarak
‘Konya’nın Manevi Mimarları Tanıtım Filmi’  isimli proje desteklenmiştir.
KOP Bölgesi’nde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi
• Bu projenin amacı KOP Bölgesi’nin il bazında mevcut durumunu ortaya koymak,
Bölgenin toplumsal ve kültürel yapısını (aile yapısı, demografik yapı, sağlık hizmetleri, eğitim
hizmetleri ve eğitim yapısı, yerleşim düzeni, insan-toprak ilişkileri, istihdam ve gelir) yakından
incelemek, yaşlılık, yoksulluk, göç ve kentleşme gibi olgulardan kaynaklanan sosyal sorunlarını
saptamak, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara toplumun nasıl tepki verdiğini
araştırmak, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek adına neler yapılabileceğini
tespit etmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayatta yaşadıkları
sorunları ortaya koymak için KOP Bölgesi Sosyal Eylem Planı’nı oluşturmaktır.
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• Sosyal Yapı Analizi teknik şartnamesi, yapılan araştırmalar ve görüşmeler
doğrultusunda KOP Bölgesi’nde yer alan Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illeri için
hazırlanmıştır fakat 2016 yılında Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerinin de eklenmesi ile
bütçenin artması halinde projenin 8 ilde eş zamanlı olarak uygulanabileceği düşünülmüş ve
teknik şartname 8 ile göre düzenlenmiştir. Bu kapsamda danışmanlık hizmet alım ihalesine
çıkılmış olup ilk iki ihale isteklilerin teknik değerlendirme aşamasını geçememesi sebebiyle
iptal olmuştur. Üçüncü ihale süreci devam etmektedir.
KOP Bölgesi Sosyal ve Kültürel Altyapıların Geliştirilmesi Programı
• KOP Bölgesinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen kültür
merkezi inşası projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• 2017 Yılı KOP Bölgesi Sosyal Ve Kültürel Altyapıların Geliştirilmesi Programı
Kapsamında Konya ve Yozgat illerine toplam 8.200.000 TL ödenek aktarılmıştır.
UNIKOP (KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği)
• KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin koordinasyonu ve ev sahipliğinde 8 Aralık 2012
tarihinde ilk kez bir araya gelen Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Üniversitesi ve
Selçuk Üniversitesi Rektörleri, imzaladıkları mutabakat zaptı ile Birliğin kuruluşunu deklare
etmiş ve Birlik, 1 0cak 2013 tarihi itibariyle çalışmalarına başlamıştır. 2015 yılında Konya Gıda
ve Tarım Üniversitesi’nin, 2016 yılında ise KOP Bölgesi görev alanına Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale
ve Kırşehir illerinin de dâhil olması ile buradaki 4 üniversitemizin (Ahi Evran Üniversitesi,
Bozok Üniversitesi, Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi) de eklenmesi ile 11
Üniversite olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2018 yılında katılan Kapadokya Üniversitesi
ile UNIKOP Üniversiteleri sayısı 12’ye ulaşmıştır.
• UNİKOP birlikteliği ile üye üniversitelerimiz arasında ortak çalışma kültürü ve
paylaşımı başta olmak üzere, bilimsel işbirlikleri, personel kaynaşma toplantıları ve eğitimlerle
pek çok konuda birlikte hareket etme kültürü ve farkındalığı oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Bu kapsamda yapılan çalışmalar;
•
UNİKOP Çalışma Grupları, Toplantılar Ve Eğitimler
•

UNİKOP Spor Oyunları

•

UNİKOP Avrupa Staj Konsorsiyumu

•

KOP Gençlik Kulüpleri

•

UNİKOP Yayınları

•

Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

•

UNİKOP Üst Kurul Toplantısı (Rektörlerden oluşan kurul, yılda 2 defa)

•

UNİKOP Stratejik Planlama Kurulu Toplantısı (Rektör Yardımcıları)

•

UNİKOP Üniversiteleri Genel Sekreterleri Toplantısı
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•

UNİKOP Koordinatörleri Toplantısı

•

UNİKOP Üniversiteleri Daire Başkanları Çalıştayı

•
•

UNİKOP Üniversiteleri Öğrenci Konsey Başkanları ve Gençlik Toplulukları Toplantısı
UNİKOP Üniversitelerine Yönelik Eğitimler

•

UNİKOP Bölgesel Öğrenci Çalıştayı ve Öğrenci Toplulukları Zirvesi

•
V. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 26-28 Ekim 2017 tarihlerinde Konya’da
gerçekleştirilmiştir.
•
UNİKOP adına KOP İdaresi tarafından takip edilen derginin 2013 yılında 1-2.
sayısı, 2016 yılında 3-4. sayısı çıkarılmış olup dergimizin 2017 yılında 5. sayısı yayınlanmıştır.  
Dergi ile KOP Bölgesi üniversitelerinin ve faaliyetlerinin en iyi şekilde topluma tanıtılması
hedeflenmiştir.
KOP Bölgesi Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi
•
“KOP Bölgesinin Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” ile Bölgemizde
hayvancılık faaliyetlerinin ve hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde; hayvan sağlığı ve
hastalıklarının kontrolü ile hayvan, et ve süt ticaretinin geliştirilmesi amacıyla; Modern hayvan
pazarı/borsası, hayvan park ve panayırı ile kesimhane tesislerinin kurulması, rehabilitasyonu
ve ruhsatlandırılmasına yönelik yatırım projeleri ile Bölgemizdeki hayvancılık altyapısının
geliştirilmesine yönelik uygulanacak diğer projeler desteklenmektedir.
•
Proje kapsamında 2017 yılında: Konya ili Ereğli ve Ilgın ilçelerinde olmak üzere 2
adet canlı hayvan pazarı projesi; Konya ili Doğanhisar ve Bozkır İlçeleri ile Karaman ili Ermenek
ilçesinde olmak üzere 3 adet modüler kesimhane projesi; Konya ili Akşehir ilçesi, Niğde ili
Altunhisar ilçesi, Yozgat ili Kadışehri ilçesinde olmak üzere gübre yönetimi konusunda 3 adet
proje desteklenmiştir. Bu kapsamda uygulayıcı kuruluşlara toplam 5.460.000 TL ödenek
aktarılmıştır.
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4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A.

ÜSTÜNLÜKLER

1. Merkezi yönetime bağlı, tüzel kişiliğe sahip özel bütçeli bir kuruluş olması.
2. Genç ve dinamik personel yapısı sebebiyle yeniliklere açık bir kurum olması.
3. Kurum çalışanları arasında haberleşme ve iletişimin etkin olması.

4. Çalışma alanının sektörel bazda geniş kapsamlı olması ve bölge ihtiyacına yönelik
özgün projelerin uygulanabilirliği.
5. Bölgesel kalkınma çalışmalarının yürütülebilmesi için bölgesel ve sektörel
planlamanın yapılarak entegre uygulamaların yürütülebilmesi.
6. Merkez ve bölgedeki kurum ve kuruluşlarla iş birliğine açık olması.
7. Kurum içi ve kurum dışı bilgi paylaşımına açık olması.
8. Taşra teşkilatı ile merkezi idareler arasında köprü vazifesi üstlenmesi.

B. ZAYIFLIKLAR

1. Nitelikli personel istihdamını sağlayacak ücret politikasının bulunmaması.

2. Kuruluş mevzuatında hiyerarşik kademelerin Başkanlık ve Başkan Yardımcılığı ile
sınırlı olması.
3. Personel sayısının yetersiz olması ve sektörel bazda uzmanlaşmanın sağlanamaması.
4. Kuruluş mevzuatı gereğince geçici süreli bir kurum olması.
5. Kuruluş mevzuatında belirtilen görevlerin yerine yetirilmesini sağlayacak yasal
düzenlemelerin yetersiz olması.
6. Kurumsal yapının tam ve sağlıklı bir şekilde sağlanamamış olması.
7. Yapılan çalışmaların kamuoyuna tanıtılması ve kamuoyu desteğinin sağlanması
hususunda görülen yetersizlik.
8. İhtiyaç duyulan verilerin istenilen detayda ve sürede temin edilememesi.
9. Görev tanımlarının yeterince net olmamasının neden olduğu iş ve zaman planlaması
eksikliklerinden kaynaklanan yetersiz kurum içi koordinasyon.
10. Uzman personelin kapasitesinin artırılması amacıyla verilen eğitimlerin nitelik ve
nicelik yönünden yeterli olmaması.
11. Başkanlığın bilgi teknolojileri kullanımı kapsamında iyi düzeyde bir teknolojik
altyapıya sahip olmaması.
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5. ÖNERİ VE TEDBİRLER
642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan,
tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda bölgesel kalkınmanın hızlandırılmasını misyon edinmiş
ve KOP Bölgesi’ni küresel ölçekte bir cazibe merkezine dönüştürme vizyonuna sahip bir
kurum olarak Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; önümüzdeki dönemde
görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla aşağıda belirtilen tedbirleri yerine
getirmek için çaba gösterecektir.
• Başkanlığın fonksiyonlarının en iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda
ve nitelikte personel istihdamının sağlanabilmesi için personel özlük haklarının iyileştirilmesi
kapsamında çalışmalar yapılacak ve yetkili mercilere raporlanacaktır.
• Bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracak şekilde kurumsal
kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, mevcut insan kaynağına yönelik olarak farklı alanlarda
uzmanlaşmayı sağlayacak etkin eğitim programları ve personelin motivasyonu ile birlikte
kurumsal aidiyetini artıracak sosyal etkinlikler düzenlenecektir.
• Kurumsal yapının geliştirilmesi amacıyla mevcut organizasyon yapısı gözden
geçirilerek görev tanımları yeniden oluşturulacak ve dokümante edilecektir.  
• Bölge kapsamında yürütülen başarılı proje ve programların kamuoyuna tanıtılması
ve kamuoyu desteğinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
• Başkanlığımız ile Bölge dahilindeki kamu kurum/kuruluşları, kalkınma ajansları ve
hatta diğer Bölge Kalkınma İdareleri ile daha sistemli bir iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında
çalışmalar yapılacaktır.
• Başkanlığımızın bilgi teknolojilerinin kullanımı kapsamında iyi düzeyde bir teknolojik
altyapıya kavuşması amacıyla yenilikçi adımlar atılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.
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EKLER
EK 1:
ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, Başkanlığın menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.
       
     
								

KONYA
26.02.2018

   

								
								

Şubat 2018

     İhsan BOSTANCI
             Başkan
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EK-2:
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Yönetim Hizmetleri Koordinatörü olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını
temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması
için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2017 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
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