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“Bu kitapçık, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.”
2018©



SUNUŞ
 
Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, 

Nevşehir ve Niğde illerinden oluşan 95.579 km2 görev 
sahasında yaklaşık 4,5 milyon kişiye hizmet veren 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı; bölgenin kalkınması yönünde kamu 
yatırımlarının koordinasyonunu sağlamak ve 
ağırlığı kamu yatırım, proje ve faaliyetlerinden 
olmak üzere Eylem Planı hazırlamakla görev-
lendirilmiştir. Bu çerçevede Başkanlığımız, 
bir yandan kamu yatırımlarının topyekûn bir 
yaklaşımla planlanması, izlenmesi ve koordi-
nasyonunu gerçekleştirirken diğer yandan 

da 2014-2018 yıllarını kapsayan KOP Eylem 
Planı’nı hazırlamıştır. 

İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP 
Bölgesi’nin tüm sektörlerdeki potansiyelinin planlı ve programlı bir şekilde 
değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Eylem Planı, KOP Bölgesi’ni bir bütün 
olarak ele alan ilk resmi kalkınma planı olmuştur. Plan ile; Bölge’nin tarımsal 
üretim potansiyelinin mevcut koşullara, toprak yapısına, coğrafi şartlara ve 
su olanaklarına uygun olarak gelişim ve sürdürülebilirliğinin sağlanması he-
deflenmektedir. Ayrıca, Bölge’de sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörlerin 
güçlendirilmesi ve eğitim, sağlık, kültür, turizm ve diğer sosyal hizmetlere 
erişilebilirliği artıracak bir dönüşümün gerçekleştirilmesi planlanmış ve ilgili 
kurum/kuruluşlar görevlendirilmiştir.  

Eylem Planı kapsamındaki projelerin uygulanmasına ilişkin çalışmalar 
sorumlu kurum/ kuruluşlar tarafından devam ederken Başkanlığımız 
tarafından bölge içi gelişmişlik farklarının giderilmesi ve bölge halkının refah 
düzeyinin arttırılmasına yönelik; tarımdan turizme, kırsal kalkınmadan 
sosyal alanlara uzanan çok sektörlü ve entegre planlama anlayışıyla birçok 
proje hayata geçirilmektedir.  Başkanlığımızca yürütülen projelerin amacı 
ve kapsamı hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanan bu kitapçıkta söz 
konusu projelere ilişkin fotoğraf, proje hikayeleri ve kazanımlarına da yer 
verilmiştir.

Bu vesileyle projelerimizde katkı ve desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen başta Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi Elvan olmak üzere 
Bakanlık çalışanlarımıza, Valilerimize, Kaymakamlarımıza, ilgili müdürlükle-
rimize, bölge akademisyenlerimize, proje yürütücülerimize ve KOP İdaresi 
çalışanlarına teşekkür ediyorum.  

İhsan Bostancı
Başkan





Tarım Dışı Alanlarda 
Halkın Gelir Düzeyinin 

Artırılması Projesi 
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Tarım Dışı Alanlarda Halkın Gelir Düzeyinin Artırılması Projesi 
“SÜKOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi” ile Üretim Atölyelerinin  

Kurulması ve İşletilmesi”

Projenin Tanımı

Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin 
Artırılması Projesi Kapsamında Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulmuş 
olan “SÜKOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi”nde öncelikli olarak 
dağlık/kırsal kesimden tespit edilecek dar gelirli vatandaşlarımıza süstaşı 
(yarı kıymetli ve kıymetli taşlar) işlemeciliği alanında eğitimler verilmesi, edi-
necekleri beceriler ile ek bir gelir kazanabilmeleri amaçlanmaktadır. Proje 
kapsamında ilçelere kurulacak olan üretim atölyelerinde gerçekleştirilecek 
çalışmalar ile KOP Bölgesindeki kırsal nüfusun tarım dışı alanlarda yürüte-
cekleri çalışmalar ile yeni bir iş kolu oluşturularak istihdama katkı, gelir kay-
naklarının çeşitlendirilmesi, gelir seviyelerinin artırılması ve göç etmelerinin 
önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

Projenin Tarihçesi

İnsanlığın varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli yaşam kaynağı 
temiz sudur. İnsanlar medeniyetlerini temiz su kaynaklarının bulunduğu 
yerlere yerleşerek kurmuş ve geliştirmişlerdir. Temiz su kaynakları tükendi-
ğinde ise coğrafyalarını değiştirmişlerdir. Milattan önce 6000 yılında insan 
topluluklarının temiz su kaynaklarını yaşadıkları yere getirmek üzere sıhhi 
tesisat sistemini kurdukları bilinmektedir. Ayrıca milattan önce 5000 yılında 
Mısır’da temiz su iletimi için bakır boruların kullanıldığını görebiliyoruz. 

Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda “İçme Suyu” faktörünün 
insan hayatında ne derece önem taşıdığı görülmekte ve bu sebeple Bölgemiz 
dağlık-kırsal kesiminde yaşayan vatandaşlarımızın İçme Suyu sıkıntılarını en 
hızlı şekilde gidermek gerektiği anlaşılmaktadır.

Projenin Gerekçesi

KOP Bölgesi genelinde tarımsal çalışmaların yıl genelinde ortalama 
beş ayla sınırlı olduğu görülmektedir. Bu alışıla gelmiş gelir anlayışı tarım 
sezonu dışında yeni denenmemiş iş sahalarına yönelişi engellemekte-
dir. Mevcut kısır döngünün aşılması ancak kamu sektörünün yeni projeler 
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üretmek suretiyle bölge için model çalışmalar ortaya koyarak, ticaret 
sektörüne “Bu iş kolu uygulanabilir ve gelir getirici özelliktedir.” anlayışını 
ispat etmesi ile mümkündür. Bölgedeki mevcut bu cesaretsizliğin kırılabil-
mesi için projemiz ile bir ilki gerçekleştirerek cam-seramik işleme sanatı, 
halı-kilim dokuma, motif işleme gibi daha önce denenmiş ve gerekli ilgiyi 
görmemiş faaliyetlerin dışında; kurulacak olan süstaşı üretim atölyelerinde 
takı, kuyumculuk, hediye eşya sektörüne yönelik yeni uygulamaların ortaya 
konulması için beceri kazandıracak eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir. 
Bu sayede bölgede tarım sezonu dışında uygulanabilecek yeni iş alanlarına 
adım atma niyetinde olacak girişimciler oluşturulacaktır.

Kırsal kesimde üretimin azalması, üretken işgücünün kaybedilmesi ve 
nüfusun yaşlanmasıyla sonuçlanan nüfus çözülmesinin en aza indirilmesi ve 
kırsal alandaki doğal kaynak potansiyelinin ülke kalkınması için değerlendi-
rilmesi, tarım ve tarım dışı sektörlerin birlikte planlanması esasına dayanan 
kırsal kalkınmanın gerçekçi bir şekilde tasarlanmasından ve etkin bir şekilde 
uygulanmasından geçmektedir. Türkiye’nin yapılan çalışmalar sonucu tüm 
süstaşı rezervinin muhtemel olmayan, hesaplarla 50 milyar doları bulduğu 
belirlenmiştir. Buna rağmen Türkiye’nin süstaşı konusunda ithalatçı bir 
ülke konumunda olması ve ihracatının ise 1 milyon dolara yakın olabileceği 
nedeniyle, söz konusu sektörü ekonomik olarak daha cazip hale getirmek-
tedir. Bölgemizde atıl olarak bulunan süstaşı rezervini de bu proje ile değer-
lendirerek kırsal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmekte-
dir.

Projenin Amacı

Bölgede özellikle dağlık/kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın 
yaşam kalitesini düşüren; altyapı problemleri, gelir getirici faaliyetlerin sınırlı 
olması ve bunlara bağlı oluşan yoğun göç hareketleri de bölgenin en önemli 
sorunlarını oluşturmaktadır.

Bu amaçla dağlık/kırsal kesimde ve tarım dışı alanlarda yaşayan 
nüfusun ek bir gelir elde etmelerinin sağlanması ve bu nüfusun yerinde 
kalarak üretime destek olmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla proje 
kapsamında Selçuk Üniversitesi bünyesinde “SÜKOP Süstaşı Eğitim ve 
Uygulama Atölyesi” kurulmuştur. Bu atölyede eğitim görecek dağlık/kırsal 
kesimdeki vatandaşların başlangıçta pilot ilçelerde kurulacak olan üretim 
atölyelerinde süstaşı üretimi yaparak gelir elde etmeleri öngörülmektedir. 
Proje kapsamında atölye kurulacak her bir ilçe için spesifik bir iş alanı çıkartı-
lacak olup (tespih, kolye, yüzük, saat vb.) atölyelerde üretilecek süstaşlarının 
işlenmesi için gereken ham madde temini ve işlenen ürünlerin pazarlanması
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Selçuk Üniversitesi tarafından sağlanacaktır. Pazarlama konusunda ise 
doğal taşların şifa verici özelliklere sahip olması, stresi azaltması ve vücuttaki 
negatif enerjiyi alması gibi etkilerinden dolayı takı ve dekoratif amaçlı 
sektörde de büyük ilgi görmesi durumu projenin daha hızlı ilerlemesini ve 
büyümesini sağlayacaktır.

Projenin Hedef Kitlesi

• Dağlık/kırsal kesimde yaşayan dar gelirli vatandaşlar 

• Sosyo ekonomik risk altında bulunan gençler 

• Dezavantajlı grupta bulunan bayanlar

Projenin Hedefleri

• Yeni bir iş kolu olan süstaşı işlemeciliği ile farklı bir iş sahası ve 
istihdam oluşturmak,

• Bölgede Kırsaldan kente olan göçü önlemek, ters göçü desteklemek,

• Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini 
sağlamak

• Dağlık/kırsal alanda yaşayan genç ve kadınların kişisel el becerilerini 
geliştirerek sosyo ekonomik durumlarını güçlendirmek

• Projeyle birlikte kalkınmaya yönelik olarak gençlerin kişisel yetenek-
lerinin ortaya çıkmasını sağlamak

• Süstaşı işlemeciliği ile bilgi, beceri ve diğer yerel kaynakların sürdü-
rülebilir kullanımı sonucunda kırsal ekonominin güçlenmesini sağlamak

• Sosyal risk altındaki bireylerin girişimciliğini ve toplumsal yaşamın 
içerisinde üreterek kendilerine yer bulmasını sağlamak

• Dağlık/kırsal alanda yaşayan bireylerde farkındalık oluşturmak, giri-
şimcilik ruhunu aşılamak

• Bölgede bulunan yarı değerli/değerli ve işlenebilir taşları yatırıma 
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dönüştürmek ve ülke ekonomisine kazandırmak

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Tarım Dışı Faaliyetlerin Yaygınlaştırılarak Halkın Gelir Düzeyinin 
Artırılması Projesi Kapsamında KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Selçuk Üni-
versitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 2016 yılında 
Selçuk Üniversitesi bünyesinde “SÜKOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi” 
kurulmuştur. 

Bu atölyede öncelikli olarak dağlık/kırsal kesimden tespit edilecek dar 
gelirli vatandaşlarımıza süstaşı (yarı kıymetli ve kıymetli taşlar) işlemeciliği 
alanında eğitimler verilmesi, edinecekleri beceriler ile ek bir gelir kazanabil-
meleri amaçlanmıştır. 

Bu bağlamda Merkez atölyede eğitim görecek dağlık/kırsal kesimdeki 
vatandaşların başlangıçta pilot ilçelerde kurulacak olan üretim atölyele-
rinde süstaşı üretimi yaparak gelir elde etmeleri öngörülmektedir. Proje 
kapsamında pilot atölye kurulacak her bir ilçe için spesifik bir iş alanı çıkartı-
lacak olup (tespih, kolye, yüzük, saat vb.) atölyelerde üretilecek süstaşlarının 
işlenmesi için gereken ham madde temini ve işlenen ürünlerin pazarlanma-
sı Selçuk Üniversitesi tarafından sağlanacaktır. 

Pilot bölgede ilk üretim atölyesi Taşkent ilçesinde kurulmuştur ve 
“Taş Taşkentte İşlenir” sloganı ile üretime başlamıştır. İkinci üretim atölyesi 
ise Ermenek ilçemize kurulmuş olup eğitimini tamamlayan vatandaşlar 
ilçelerinde üretime başlamışlardır. Proje ile merkez ve ilçe üretim atölyele-
rinde yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak çalışan vatandaşlar ile istihdama 
belirli bir katkı sağlanmış olup, uygulamanın KOP illeri geneline yaygınlaştırıl-
ması hedeflenmektedir.
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2016 Yılı Çalışmaları 

SÜKOP Süstaşı Eğitim ve Uygulama Atölyesi Açılışı
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SÜKOP Taşkent Üretim Atölyesi Açılışı



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

KONYA OVASI PROJESİ
BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

12 13

SÜKOP Taşkent İlçesi Kursiyerler Eğitimi (Merkez Atölye)
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SÜKOP Taşkent İlçesi Kursiyerler Eğitimi
(Merkez Atölye)
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2017 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

SÜKOP Ermenek Üretim Atölyesi Açılışı

SÜKOP Ermenek Üretim Atölyesi Kursiyerleri Eğitimi
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SÜKOP Taşkent ve Ermenek İlçesi Kursiyerleri Eğitimi 
(Merkez Atölye)

Basından Yansımalar;
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SÜKOP Kapsamında Aktarılan Toplam Ödenek 

2015-2017 yılları arasında uygulanan projenin toplam tutarı 850.000 
TL olup,  KOP illerinin sayısının artması ve sınırlarının genişlemesi ile dağlık/
kırsal kesime faydalı olan bu projenin uzatılması planlanmaktadır. 

Söz konusu proje kapsamında 2017 yılı sonuna kadar 850.000 TL 
Selçuk Üniversitesi’ne aktarılmıştır.

Proje Kazanımları...

Proje kapsamında SÜ-KOP Eğitim ve Uygulama Atölyesinde temel 
ve ileri eğitimlerini alan Taşkent ve Ermenek ilçesi kursiyerleri ilçelerinde 
kurulan üretim atölyelerinde faaliyete başlamışlardır.

KOP İdaresi koordinasyonunda S.Ü. İşbirliği ile yerel yönetimler-
le yapılan anlaşmalar doğrultusunda şu ana kadar Ermenek ilçesinde 5, 
Taşkent ilçesinde ise 3 personel üretim atölyelerine istihdam edilmiştir. 
Ayrıca bu atölyelerde yaklaşık 10 vatandaşımız yarı zamanlı çalışarak da ek 
gelir elde etmektedirler. 

3 ilçemiz için kurulacak üretim atölyelerinin çalışmaları devam 
etmektedir.
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Basından Yansımalar;
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