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





UNİKOP Enerji 
Evi Projesi 
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UNİKOP Enerji Evi Projesi 

Projenin Tanımı

UNİKOP Enerji Evi Projesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
tarafından, KOP Eylem Planı’nda belirtilen hedeflere yönelik olarak “KOP 
Bölgesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı” kapsamında des-
teklenmektedir.  

Projenin Tarihçesi

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda birçok ülkeye göre oldukça 
avantajlı bir konuma sahip olan ülkemizde bu kaynaklar arasında güneş 
enerjisi en çok gelecek vaat eden, sürdürülebilir büyük bir potansiyele sahip, 
yenilik ve geliştirme faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği rekabetçi 
bir alandır. Bu konuya Onuncu Kalkınma Planı’nda enerji arz güvenliği 
kapsamında yenilenebilir enerjinin yaygın ve etkin kullanımının sağlanması 
ile bu kaynaklardan yerli ve milli imkânlarla yararlanması gerekliliğine vurgu 
yapılmaktadır. Ülkemizde ve Bölgemizde dünya standartları ile yarışabilecek 
şekilde endüstriyel boyutta ve halen Ar-Ge yapmaya uygun güneş hücresi 
üreten ilk yer KOP Bölgesi Üniversitelerimizden Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesidir. Üniversitemizin bu zamana kadar yapmış olduğu çalışma, 
mevcut teknik alt yapısı ve cihaz donanımları ile bu başarısının ödüllendiril-
mesi ve daha büyük hedeflerin konulabilmesi için desteklenmesi gerekliliği 
İdaremizce benimsenmiştir. Bu kapsamda yine üniversite bünyesinde 
üretilen, geleceğin enerjileri arasında sayılan hidrojenli katı oksit yakıp pilinin 
de anılan güneş enerjisi sistemine dahil edildiği bu sayede de multidisip-
liner bir çalışma ortamının oluşturulduğu çıktılarının ise demonstrasyon 
mahiyetinde öğrenciler için dizayn edilmiş kafeteryada kullanılacağı sosyal 
bir yaşam alanının oluşturulması planlanmıştır.   

Projenin Gerekçesi

Güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji kaynakları arasında 
özellikle KOP Bölgesinin bu alandaki mevcut potansiyeli ile ciddi yatırım 
ortamı oluşturmaktadır. Bu potansiyelden sadece ticari boyutta değil evsel 
kullanımlarda ya yararlanabilmek için bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması 
ve bu kullanımın yaygınlaştırılabilmesi için de pilot uygulamaların yapılarak 
bölge halkının kullanımına, gözlemine sunulması gereklilik haline gelmiştir. 
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Projenin Amacı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, Bölgede enerji 
verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması, toplumda enerji verimliliği 
bilincinin arttırılması amaçlanmıştır.

Projenin Hedef Kitlesi

Başta üniversitedeki genç nüfus olmak üzere projenin sosyal yaşam 
alanı üzerine inşa edilmesi nedeniyle bölge halkının enerji verimliliği bilinci 
desteklenecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygın kullanılabilirliği 
gözler önüne serilmiş olacaktır. 

Projenin Hedefleri

Proje kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesinde 
yaklaşık 200 metrekare kapalı alan, 200 metrekare açık alan ve 150 metrekare 
yeşil alana sahip güneş enerjisi kaynaklı 20 kW’lık kesintisiz elektrik üretecek 
tamamen çevreci bir sistem dizaynı ile öğrenci kafeteryası yapmak.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

UNIKOP Enerji Evi Projesi kapsamında 2015 yılında 1.000.000 TL ödenek 
harcayarak; ikincil enerji sistemini üretmiştir. Bu sayede projede enerji 
üretimi sırasında güneş ışınlarının yerli olmadığı durumda devreye girecek 
olan Katı Oksit Yakıt Pilleri sayesinde kesintisiz enerji imkânı sağlanacaktır. 
Üretimi yapılan bu teknoloji, yüksek enerji dönüşüm verimi ve kullanılacak 
yakıt esnekliğinin yanı sıra sessiz ve çevreye zararlı bir atık bırakmadan 
çalışacak olması projenin temiz enerji söylemi ile birebir uyum sağlamak-
tadır. 1.500.000 TL’lik 2016 yılı ödeneği ile de birincil enerji sistemi üretimi 
ve uygulama binası inşasının tamamlanması öngörülmüştür. Bu doğrultuda 
2016 yılı son çeyreğine kadar güneş modüllerinde kullanılacak olan güneş 
hücreleri için gerekli malzeme alımları ve endüstriyel boyutta yerli deneme 
üretimleri yapılmıştır. Projede kullanılacak bina için proje çizimleri tamam-
lanmıştır. 2017 yılı içerisinde uygulamanın yapılacağı binanın ihalesi süreci 
ve inşaatının tamamlanması planlanmıştır. Bina inşaatının tamamlanma-
sının ardından üretilen güneş hücrelerinin modül haline dönüştürülmesi, 
ikincil enerji sistemi için yakıt sağlayacak elektrolizörün hazırlanması yapı-
lacaktır. Tüm bu süreçlerin 2018 yıl içerisinde tamamlanması ön görülmüş 
olup projenin toplam bütçesi 3.350.000 TL’dir.
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Proje Kazanımları... 

Dünya’da güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojileri arasında 
ön sıralarda yer alan HIT teknolojisi ile yine dünya ortalamasının üzerinde 
bir verim ile endüstriyel boyutta yerli güneş hücresi üretimi yapabilen Niğde 
Ömer Halisdemir Üniversitesi bu başarıya yurt dışı eğitimleri ile desteklen-
miş alanında uzman öğretim üyeleri ile ulaşmıştır. Ülkemizde üniversite 
denilince ilk akla gelen birkaç üniversiteden daha kısıtlı imkânlarla bu 
seviyelere ulaşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin özellikle enerji 
konularında ülkede hatırı sayılır bir konuma geleceği aşikârdır.   

Proje İle İlgili Fotoğraflar

İmza törenine KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür ile projede yer alan akademisyenler katıldı.

KOP İdaresinin  desteği İle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
UNİKOP Enerji Evi Projesi için imzalar atıldı.
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Nejat Veziroğlu
Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ziyareti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Nejat Veziroğlu
Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ziyareti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Nejat Veziroğlu
Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ziyareti
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Nejat Veziroğlu
Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi ziyareti
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Basından Yansımalar;
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Güneş Pillerinin
(PhotoValtaik) 

Ülkemizde 
Üretilebilmesine 

Yönelik
Etüt Çalışmaları Projesi
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Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik
Etüt Çalışmaları Projesi

Projenin Tanımı

Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt 
Çalışmaları Projesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP 
Eylem Planı’nda belirtilen hedeflere yönelik olarak 2016-2017 yılları arasında 
yürütülen fizibilite/etüt çalışmasıdır. 

Projenin Tarihçesi

Onuncu Kalkınma Planı’nda enerji arz güvenliği kapsamında belirtilen 
yenilenebilir enerjinin yaygın ve etkin kullanımının sağlanması ile bu kay-
naklardan yerli ve milli imkânlarla yararlanma hedeflerine bağlı kalınarak; 
KOP Bölgesinde şu ana kadar ilan edilen yakın zamanda da yenilerinin ilan 
edilmesi beklenilen YEKA/EİEB’lerden ilham alınan projede Bölgenin yatırıma 
açılmasıyla oluşacak ihtiyacı karşılayabilecek güneş pillerinin (PV) ve yüksek 
teknolojili ekipmanların ülkemizde üretilebilmesine yönelik etüt çalışmaları 
yürütülmüştür.  

Projenin Gerekçesi

Güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji kaynakları arasında 
özellikle KOP Bölgesinin bu alandaki mevcut potansiyeli ile ciddi yatırım 
ortamı oluşturmaktadır. Enerji arz çeşitliği hedeflerine başlı olarak bu 
alandaki yatırımlar da giderek artmaktadır. Mevcut güneş enerjisi potan-
siyelinin değerlendirilmesinde ithal paneller yerine yerli güneş panelle-
rinin üretilerek kullanılması sektördeki ciddi ithalatın azalması ve gerçek 
kalkınmanın sağlanması için gerekliliktir. 

Projenin Amacı

Proje ile güneş hücresi ihtiyacının yerel sermaye ile üretilebilirliğinin 
belirlenmesine yönelik fizibilite etüdünün yapılması, Bölgenin güneş enerji 
potansiyelinden gerçek manada yararlanılabilmesi için lokal meteorolojik 
veriler kullanılarak mevcut potansiyelin tam olarak ortaya konulması amaç-
lanmıştır.
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Projenin Hedef Kitlesi

• Türkiye’deki fotovoltaik güneş enerji teçhizatı üreticileri

• GES yatırımı yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar

• KOP Bölgesi halkı

Projenin Hedefleri

• Fotovoltaik sektörünün Dünya ve Türkiye analizini yapmak. 

• KOP Bölgesinde ilan edilen EİEB/YEKA arazilerinde lokasyonlarına 
özel meteorolojik analizler yapmak. 

• Bu sahalarda planlandığı gibi büyük ölçekli (farklı güneş pili teknoloji-
leri ile) simülasyon kurulumlar yapılarak gelecek yıllarda üretecekleri elektrik 
enerjisi miktarını hesaplamak ve uygun fotovoltaik güneş pili teknolojisini 
belirlenmeye çalışmak. 

• Anılan sahalar için planlanan büyük ölçekli GES’lere yönelik yatırım 
ve işletme maliyetlerini hesaplamak. 

• Fotovoltaik üretim zincirinde yer alan aşamaları raporlamak ve ma-
liyetlerini çıkarmak. 

• Türkiye’de fotovoltaik güneş enerji teçhizatı üreticileri ve Ar-Ge mer-
kezlerinin yaptığı güncel çalışmaları raporlamak.

Proje Kapsamındaki  Çalışmalar

• Hidroelektrik, Rüzgâr, Güneş Termal, Güneş Fotovoltaik, Biokütle, 
Gel-Git ve Jeotermal gibi yenilenebilir enerjiler kaynaklarının Dünya ve 
Türkiye durumları ortaya konulmuştur.

• KOP Bölgesi illerinde yer alan EİEB ve YEKA arazilerinde planlanan 
büyük ölçekli Güneş Enerjisi Santralleri için CAPEX, OPEX ve LCOE maliyet 
analizleri farklı kurulum kapasitelerinde uygun yazılımlar kullanılarak, santral 
ömür süreci (25-30 yıl) için hesaplanmıştır. 
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• Ülkemizdeki yerli fotovoltaik güneş paneli üreticilerinin YEKA arazi-
lerindeki kurumlardan faydalanabilmelerini konu alan geniş katılımlı istişare 
toplantısı düzenlenmiştir.

• KOP Bölgesi illerinde yer alan EİEB ve YEKA arazilerinde, meteorolo-
jik veriler kullanılarak ve YEKA arazilerinde bilgisayar ortamında farklı güneş 
pili teknolojilere ait simülasyon kurulumları yapılarak gelecek yıllarda ürete-
cekleri elektrik enerjisinin büyüklüğü hesaplanırken uygun fotovoltaik güneş 
paneli teknolojisi belirlenmeye çalışılmıştır.

• Yurt dışında büyük ölçekli GES’ler ve işleten firmalar kapsamında Çin 
ziyaret edilerek santraller ve deneyimleri hakkında bilgi alınmıştır. 

İstişare Toplantısı, 5 Mayıs 2017

Nanjing, Çin Halk Cumhuriyeti Teknik Gezisi
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• Fotovoltaik değer zincirinde yer alan, silisyum saflaştırma, kütük 
çekilmesi, kütük dilimlenmesi, güneş pili ve güneş panellerinin ülkemizde 
üretilebilmesi için kurulması planlanan fabrikaların üç farklı kapasitede 100 
MW/yıl, 500 MW/yıl ve 1000 MW/yıl yatırım ve işletme maliyetleri hesaplan-
mıştır. 

• GES için yapılacak yatırımlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
sağladığı mevcut destek ve teşvik mekanizmaları irdelenerek güneş enerjisi 
sektörünün daha sağlıklı ilerleyebilmesi için bazı öneriler sunulmuştur.

Yaklaşık bir yılla yakın süre boyunca TÜBİTAK Marmara Araştırma 
Merkezi uhdesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi’nin katkıları ile hazırlanan proje nihai raporu ve çıktıları 12 
Ekim 2017 tarihinde Konya’da geniş katılımlı proje kapanış paneli yapılarak 
kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Güneş Pillerinin Ülkemizde Üretilebilmesi Projesi
Paneli Hatıra Fotoğrafı

TÜBİTAK-MAM Malzeme Enstitüsü laboratuvarlarından bir fotoğraf
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Proje İle  İlgili Fotoğraflar

TÜBİTAK-MAM Başkanı İle Proje Protokolü imzalandı 

Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt 
Çalışmaları Projesi Paneli

Güneş Pillerinin (PV) Ülkemizde Üretilebilmesine Yönelik Etüt 
Çalışmaları Projesi Paneli
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Konyadaki mevcut kurulu GES incelemelerinden

Konyada faaliyet gösteren özel işletmeli Güneş Enerjisi Santrali

Güneş paneli üretim aşamasından bir fotoğraf
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Basından Yansımalar;
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Kırşehir İli Jeotermal Altyapısının İyileştirilmesi Projesi

Projenin Tanımı

Kırşehir ili Jeotermal Altyapısının İyileştirilmesi Projesi, KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP Eylem Planı’nda belirtilen 
hedeflere yönelik olarak “KOP Bölgesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği 
Programı” kapsamında desteklenmektedir.  

Projenin Tarihçesi

Kırşehir ili merkez Terme Jeotermal Sahasında 1974 yılında açılan 
jeotermal sondaj çalışmasıyla başlayan faaliyetler günümüze kadar devam 
etmektedir. Bölgede jeotermal enerji ile 1800 konuta eşdeğer konut ısıtması 
yapılmaktadır. Ayrıca 2 adet termal otel ve 1 adet Fizik Tedavi Merkezi aktif 
olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Buradaki termal otellerin her biri 
farklı kuyudan yararlanmakta ve kontrolsüz bir tüketim sağlanmaktadır. 
Konut ısıtmasında ise yaklaşık 100 lt/sn debi ile termal su kullanılmakta-
dır. Kapalı sistemdeki bu termal sular ısıtma işlemini tamamladıktan sonra 
yaklaşık 40-42 derece sıcaklıkta reenjeksiyon kuyusu olmaması nedeniyle 
dereye boşa akmaktaydı. İl Özel İdaresi tarafından 2016 yılında 183 metre 
reenjeksiyon kuyusu açtırılmış, gerekli testler yapılmış ve kuyunun reenjeksi-
yona uygun olduğu tespit edilmiştir. Ancak ödenek sıkıntısı nedeniyle kapalı 
sistemde kullanılan termal suların reenjeksiyon kuyusuna kadar ki iletim 
hattı yapılamamıştır. Dolayısı ile kontrolsüz termal su tüketimi, 50 seneye 
yakın süredir kullanılan eskimiş iletim hatları ve reenjeksiyonun yapılama-
ması nedeniyle yeraltı termal su kaynakları bölgede hızlı bir şekilde tüken-
mektedir.

Projenin Gerekçesi

Proje ile 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu gereğince turizm amaçlı jeotermal faaliyet gösteren işletmelerin 
sayaç takılarak metreküp üzerinden su kullandırılması zorunluğunu yerine 
getirilecek ve israf edilen suyun önüne geçilerek termal su müsrifliği gideri-
lecektir. 

Projenin Amacı

Bu projenin amaçlarından biri Kırşehir Terme bölgesinde faaliyet 
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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 
geçilmesidir. Bölgedeki bu avantajın, daha uzun yıllar boyunca önümüzdeki 
nesillere de fayda sağlayabilmesi için sürdürülebilir yönetimi adına, kuyuların 
tek bir tesiste birleştirilmesi için altyapının oluşturulmasına yönelik mevcut 
termal kuyulardaki suların dağıtım binasına farklı çaplarda toplam 2980 
metrelik iletim hatları çekilecek ve daha sonra kolektör çıkışlarından debi 
ölçer ile termal su temini ihtiyaca göre sağlanacaktır. Bu sayede 5686 sayılı 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince turizm 
amaçlı jeotermal faaliyet gösteren işletmelerin sayaç takılarak metreküp 
üzerinden su kullandırılması zorunluğu da yerine getirilmiş olacaktır. Ayrıca 
projenin diğer amacı ise konut ısıtmasında kullanılan ve işlemi tamamlan-
dıktan sonra dereye akıtılan 100 lt/sn debili yaklaşık 41 derece sıcaklıkta-
ki termal suların ısı merkezi binasından 2016 yılında açılan reenjeksiyon 
kuyusuna izolasyonlu iletim hattı çekilerek, tekrar yeraltına basılmasıdır. Bu 
sayede sürekli tüketim hali nedeniyle bölgedeki termal sularda debi kaybı 
minimize edilecektir. 

Projenin Hedef Kitlesi

• Kırşehir halkı

Projenin Hedefleri

• Kırşehir Terme bölgesinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin 
jeotermal kullanım durumlarını, kuyulardaki kapasite ve jeotermal suyun 
kullanım amaçlarını tam olarak belirlemek.

• İsraf edilen ya da uygunsuz kullanım sağlandığı tespit edilen 
durumların önüne geçilmesi amacıyla termal su kuyularının tek bir tesiste 
birleştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmak.

• Mevcut termal kuyulardaki suların dağıtım binasındaki kolektör 
çıkışlarına debi ölçer koyarak termal su temininin ihtiyaca göre sağlanmasını 
temin etmek. 

• Ayrıca konut ısıtmasında kullanılan ve işlemi tamamlandıktan sonra 
dereye akıtılan 100 lt/sn debili yaklaşık 41 derece sıcaklıktaki termal suların 
ısı merkezi binasından 2016 yılında açılan reenjeksiyon kuyusuna izolasyonlu 
iletim hattı çekilerek kullanılan suyun tekrar yeraltına basılmasını sağlamak.  
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Proje Kapsamındaki  Çalışmalar

Jeotermal sularımızın sürdürülebilirliği ve halihazırdaki kullanılan 
sistemin yenilenerek termal su müsrifliğinin giderilmesi açısından büyük 
önem arz eden proje için gerekli bakan oluru alınmış ve karşılıklı protokol im-
zalanmıştır. Toplam ödeneği 2.500.000 TL olan ve Kırşehir İl Özel İdaresince 
yürütülmekte olan projenin ihalesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Proje İle  İlgili Fotoğraflar

Basından Yansımalar;
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Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesine 
Yönelik Araştırma Projesi

Projenin Tanımı

Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik 
Araştırma Projesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP 
Eylem Planı kapsamında, 2017-2018 dönemi içinde Konya ve Karaman 
Organize Sanayi Bölgeleri’nde yürütülecek olan bir araştırma projesidir.

Projenin Tarihçesi

KOP Bölgesi’nde sürdürülebilir ve çevre dostu endüstrileşme için 
mezkûr proje gündeme gelmiştir. KOP Eylem Planı TS.3.2. “Atık azaltımı 
ve kaynak verimliliğine yönelik faaliyetler desteklenecektir.” ile EYG.5.5. 
“İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenecektir.” ve 
AGK.3.3. “Katı atık bertaraf tesislerin yapımı desteklenecektir.” eylemleri çer-
çevesinde kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum 
kuruluşları ile diğer paydaşlarla görüşülerek oluşturulmuş bir projedir.

Projenin Gerekçesi

Sanayileşme ve yaşam biçimlerindeki değişmeyle beraber ortaya 
çıkan atıklar yerel çevre sorunlarından küresel bir boyuta taşınmıştır. Çevre 
sorunlarının yanında kaynakların kısıtlı olması kaynakların verimli ve sür-
dürülebilir kullanma gibi benzeri ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda hammadde, su ve enerji israfının sanayileşmeyle 
beraber artış göstermesi ve bu artışın küresel ısınma gibi büyük çaplı bir 
çevre sorununa dönüşmesi projenin en önemli çıkış noktasıdır.

Projenin Amacı

Hızla tükenmekte olan doğal kaynakların sürdürülebilir olması ve 
verimli kullanımı günümüz dünyasının en büyük problemlerinden biri haline 
gelmiştir. Atıkların azaltılması ve geri kazanım uygulamalarının arttırılması bu 
açıdan büyük önem taşımaktadır. Çevresel ve ekonomik kazanıma yönelik 
işbirliklerini artıran sanayide kaynak verimliliği uygulamaları ile Konya ve 
Karaman Organize Sanayi Bölgeleri’nde analiz ve araştırma çalışmalarının 
yapılması; bölgedeki muhtemel simbiyotik ilişkilerin tespit edilmesi, örnek 
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temiz üretim (eko-verimlilik) olanaklarının ortaya konulması; enerji, su, ham 
madde israfını önleme ve atıkların değerlendirilmesine yönelik maliyet 
hesabının yapılması bu projenin genel amacıdır.

Projenin Hedef Kitlesi

Projenin paydaş ve faydalanıcıları:

•Kamu kurum ve kuruluşları
 •Kalkınma Bakanlığı
 •Konya ve Karaman Valilikleri
 •Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri
 •Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
 •Konya Büyükşehir Belediyesi
 •Karaman Belediyesi
 •Mevlana Kalkınma ajansı

•Üniversiteler
 •Selçuk Üniversitesi
 •Necmettin Erbakan Üniversitesi
 •Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi
 •KTO Karatay Üniversitesi
 •Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 
•Sivil Toplum Kuruluşları
 •Konya Sanayi Odası
 •Konya Ticaret Odası
 •Karaman Sanayi ve Ticaret Odası
 
•OSB Müdürlükleri ve İşletme sahipleri
 
•Bölge halkı

Projenin Hedefleri

Proje ile;

• Çevresel ve ekonomik kazanıma yönelik işbirliklerini artıran 
endüstriyel simbiyoz uygulamaları ile ilgili öncelikli olarak organize sanayi 
bölgeleri ve OSB mevzuat gereği OSB’lerde yer almasına izin verilmeyen 
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(çimento, şeker, vb.) sektörlerdeki firmalar ile yine OSB dışında bulunan 
büyük/orta ölçekli firmalarda analiz ve araştırma çalışmaları yapılarak 
muhtemel simbiyotik ilişki modellerinin tespit edilmesi,

• İşletmelerin kaynak tüketim düzeylerinin azaltılmasına yönelik 
olanakların tespit edilmesi,

• Kaynaklarla ilgili konuların üretim, karlılık, yükümlülük, yönetim vb. 
alanlara etkilerinin sistematik olarak değerlendirilmesi,

• İşletmelerin kaynak yönetimi ile ilgili risk ve fırsatlara yönelik strateji-
lerin geliştirilmesi ve endüstriyel simbiyoz uygulamalarının gerçekleştirilme-
sine yönelik teknik ve idari altyapıya yönelik önerilerin oluşturulması, 

• KOP Bölgesi illerinden Konya ve Karaman’da temiz üretim (eko-ve-
rimlilik) anlayışının benimsetilmesi ile endüstriyel simbiyoz uygulamaları 
hakkında iş birliği, bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik iletişimin güçlendi-
rilmesi,

• Enerji, su ve ham madde israfını önlemeye yönelik çözüm önerileri-
nin araştırılması hedeflenmektedir.

Proje Kapsamındaki Çalışmalar

Proje kapsamında;

• Mevcut durum analizi ile detaylı saha araştırmaları ve atık envanter 
analizleri için anketlerin yapılması,

• Elde edilen tüm verilerin sistematik olarak değerlendirilerek sonuç-
larından çalışma konusu alanda yapılacaklar hakkında proje önerilerinin ge-
liştirilmesi, 

• Endüstriyel simbiyoz, temiz üretim (eko-verimlilik) uygulamalarının 
yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalığın artırılması ve toplantıların düzen-
lenmesi,

• Temiz üretim (eko-verimlilik) uygulamalarına yönelik etüt ve 
endüstriyel simbiyoz olanakları için fizibilite çalışmalarının yapılarak mevcut 
durumdaki kaynaklardan ne kadar tasarruf edileceği, ekonomisi ve bu po-
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tansiyelin belirlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

• Enerji, su, ham madde israfını önleme ve atıkların değerlendirilme-
sine yönelik çevresel ve ekonomik kazanımların ortaya çıkarılması ve bu 
kazanımları hayata geçirebilecek stratejilerin geliştirilmesi planlanmaktadır.

Proje Kazanımları...

Çevre – verimlilik çerçevesinde değerlendirilen atık (ton/yıl), doğal 
kaynak ikamesi (ton/yıl) , toplam tasarruf edilen/ üretilen enerji (kWh/yıl), 
CO2 azaltımı (ton/yıl, işgücü tasarrufu (adam.gün/ yıl), su tasarrufu (m3/yıl), 
arazi kazancı (m2), sosyal - işbirliği çerçevesinde yeni istihdam (kişi), yeni 
girişim (adet), katılım sağlayan kurum/kuruluş sayısı, katkı sağlayan üniversite 
sayısı, ekonomik - rekabet çerçevesinde yeni ürün (çeşit) (adet), yeni ürün 
(miktar) (ton/yıl), yatırım maliyeti ($), yıllık net kazanç ($), geri ödeme süresi 
(yıl) bazında çevresel ve iktisadi göstergelerin iyileşmesi olacaktır.

Proje İle İlgili Fotoğraflar

Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi İstişare Toplantısı - 17 Ocak 2018
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Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi İstişare Toplantısı (Ocak 2018)
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Silisyum (Si) Saflaştırılma Araştırma Projesi 

Projenin Tanımı

Silisyum (Si) Saflaştırılma Araştırma Projesi, KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP Eylem Planı’nda belirtilen hedeflere 
yönelik olarak 2017-2019 yılları arasında yürütülecek pilot uygulama ve 
fizibilite/etüt çalışmasıdır. 

Projenin Tarihçesi

Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda birçok ülkeye göre oldukça 
avantajlı bir konuma sahip olan ülkemizde bu kaynaklar arasında güneş 
enerjisi en çok gelecek vaat eden, sürdürülebilir büyük bir potansiyele 
sahip, yenilik ve geliştirme faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği 
rekabetçi bir alandır. Dünyadaki toplam kurulu güneş gücü diğer enerji 
kaynakları ile kıyaslandığında hala yetersizdir. Bunun sebebi ise güneş hüc-
relerinin yüksek verimli ve/veya maliyet etkin olarak üretilmesinin önündeki 
sorunların çözülememiş olmasıdır. Dünyada bu konuda yapılan çalışmalar 
Si saflaştırmadan başlayarak, yüksek kaliteli Si ingot üretilmesi, geliştirilen 
yeni teknolojilerle maliyetlerinin düşürülmesi, yenilikçi malzemelerin geliş-
tirilmesi ve hücre verimliliğinin arttırılması üzerine yoğunlaşmıştır. Güneş 
hücrelerinin en temel hammaddesi Si ingottur ve güneş hücre maliyetinin 
en büyük kısmını oluşturmaktadır. Si ingotun yüksek saflıkta üretilebil-
mesi, güneş hücresinin verimliliğini ve güneş hücre maliyetini doğrudan 
etkileyen en önemli faktördür. Onuncu Kalkınma Planı’nda enerji arz 
güvenliği kapsamında belirtilen yenilenebilir enerji kaynaklarından yerli ve 
milli imkânlarla yararlanma hedeflerine bağlı kalınarak; KOP Bölgesinde şu 
ana kadar ilan edilen yakın zamanda da yenilerinin ilan edilmesi beklenilen 
YEKA/EİEB’lerin yatırıma açılmasıyla oluşacak ihtiyacı karşılayacak güneş 
pilleri için gerekli yüksek teknolojinin üretilebilmesine yönelik etüt çalışması 
ve pilot uygulaması yapılacaktır. 

Projenin Gerekçesi

Yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahip 
olan ülkemizde son yıllarda hem ar-ge hem de ticari boyutta güneş ener-
jisinden elektrik üretilmesi konusunda oldukça ciddi yatırımlar yapılmakta-
dır. Mevcut potansiyelin değerlendirilmesi için, Konya Karapınar, Niğde-Bor 
ve Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri (EİEB) kurulmuş, hâlihazırda 
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faaliyet gösteren 20’yi aşkın güneş paneli üretim fabrikası bulunmaktadır. 
Silisyum (Si) saflaştırmasının dışında, güneş enerjisinden elektrik üretilmesi-
nin tüm zincirleri ülkemizde hem ticari hem de ar-ge olarak mevcuttur ve bu 
konuda yatırımlar devam etmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için ülkemizin 
öncelikli enerji alanı olan güneş enerjisinin, kumdan güneş paneline kadar 
tamamen yerli olarak üretilebilecek teknolojiye sahip olması gerekmekte-
dir. Bu konuda yapılacak çalışmalarla enerji alanında dışa bağımlılığımız 
azaltılacak, yeni teknoloji ve endüstri alanlarının gelişmesine katkı sağlaya-
caktır.

Projenin Amacı

Projenin temel amacı, ileri teknoloji uygulamalarında kullanılabilecek 
ülkemizdeki Si maden yataklarının tespiti ve karakterizasyonu; yıllık 500 MW 
kapasiteli Si tabanlı güneş hücresi üreten bir güneş hücresi fabrikasının 
ihtiyacı olan Si saflaştırma sistemi için fizibilite çalışması ve Si’nin kumdan 
başlayarak Polisilisyum’a kadar yüksek oranda >5N saflaştırılarak endüstriye 
aktarılmaya hazır bir teknolojinin geliştirilmesidir.

Projenin Hedef Kitlesi

• Türkiye’deki fotovoltaik güneş enerji teçhizatı üreticileri

• Güneş enerjisi için yatırımı yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar

• KOP Bölgesi halkı

Projenin Hedefleri

• Endüstriyel ölçekte kütük üretimini ülkemizin güneş enerjisi alanında 
potansiyeli en yüksek ve en çok yatırım yapılan KOP bölgesinde geliştirmek. 

• Ülkemizin ileri teknoloji ürünlerinde kullanılabilecek Si maden 
yataklarını mevcut raporlardan yararlanarak belirlemek ve analizlerini 
yapmak.

• Yıllık 500 MW kapasiteli Si tabanlı güneş hücresi üreten fabrikanın 
ihtiyacı olan Si saflaştırma sistemi için fizibilite çalışması yapmak. 
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• Proje ürünlerini bu alanda çalışan ülkemiz bilim insanlarına yarı 
mamul ürün olarak sunmak. 

• Anılan alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılara hem bilimsel 
hem de altyapı kurulumu olarak destek sağlanmak. 

• Güneş seviyesi kütük üretimi sırasında ve sonrasında elde edilen 
yan ürünlerin güneş uygulamaları dışındaki sektörde de kullanılabilirliğini 
araştırmak ve varsa gerekli ihtiyaçları belirlemek. 

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Projenin kumdan başlayarak Si’nin PV seviyede saflaştırılma-
sı aşaması Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin mevcut bilgi birikimi, 
deneyimi ve alanında özel kurulacak alt yapısıyla gerçekleştirilecektir. Bu 
alt yapı ve proje çıktıları ile birlikte güneş enerjisi konusunda üstün perfor-
manslı ürünlerin ülkemizde üretilebilmesi için teknoloji, know-how ve ulus-
lararası rekabet gücü sağlanacaktır. 2017 yılı Aralık ayı içerisinde protokolü 
imzalanan projenin 2019 sonuna kadar tamamlanması öngörülmüştür. 

Proje Kazanımları...

Güneş enerjisi alanında ciddi maliyet oluşturan ve ülkemizde de 
Ar-Ge boyutunda bile üretilemeyen silisyum hücre alt taşının ana maddesi 
olan saf silisyum ingotun ülkemizde ilk kez hem de endüstriyel boyutta 
üretilmesi bu proje ile gerçekleştirilecektir.
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Proje İle İlgili Fotoğraflar
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Katma Değerin 
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Huğlu ve Üzümlü Silah Sanayinde Katma Değerin Artırılmasına 
Yönelik İhtiyaç Analizi Projesi

Projenin Tanımı

Beyşehir İlçesi Huğlu ve Üzümlü Mahallelerinde yapılmakta olan 
av tüfeği üretiminin iç ve dış pazara yönelik katma değerinin artırılma-
sını sağlayacak, kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilir planların ortaya 
konmasını amaçlayan araştırma projesidir.

Projenin Tarihçesi

Ülkemizin av tüfeği üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştiren, 
ihracat rakamları, yurtdışı pazar çeşitlilikleri, istihdam verileri ile bir başarı 
hikâyesi olarak dikkat çeken Huğlu ve Üzümlü Mahalleleri’ne muhtemel 
destek alanlarını belirlemek amacıyla Kalkınma Bakanlığı ve Başkanlığımız 
tarafından 2017 yılı içinde ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Kalkınma Bakanlığı 
ve ilgili paydaşlarla yapılan görüşmelerde konunun uzmanlarınca yapılacak 
bir araştırma projesi ile bölgenin mevcut durumunun net olarak ortaya 
konulması gerekliliği konusunda mutabakata varılmıştır. Bu doğrultuda Baş-
kanlığımız bir araştırma projesi şekillendirmiş sonrasında Kalkınma Bakan-
lığı’ndan projenin konusu, kapsamı ve bütçesi konusunda onay alınmıştır. 
Proje 2017 Ekim ayında ihale edilmiş olup ihaleyi STM Savunma Teknolojileri 
Mühendisliği A.Ş. almaya hak kazanmıştır.  Proje 01.02.2018 tarihinde ta-
mamlanacaktır. 

Projenin Gerekçesi

Bölge için oluşturulması öngörülen destek mekanizmalarının başarılı 
bir şekilde planlanması için mevcut durumun sektör uzmanlarınca ortaya 
konulması ihtiyacı doğmuş ve bu doğrultuda araştırma projesi şekillendiril-
miştir. 

Projenin Amacı

Huğlu ve Üzümlü’de yapılmakta olan üretimin katma değerinin 
artırılması, ihracat potansiyelinin genişletilmesi, mevcut imkân ve kabiliyet-
lerin doğru bir şekilde yönetilmesi, sürdürülebilir ve küresel rekabet edebilir 
bir yapının oluşturulması, standardizasyonun sağlanması ve bu yapının ilgili 
sektörler ile Milli Savunma Sanayisine entegrasyonu amaçlarının gerçekleş-
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tirilmesini sağlayacak uzun vadeli projenin ve bölgedeki sektör temsilcileri-
ne verilmesi planlanan danışmanlık hizmetlerinin kapsamı belirlenecek, bu 
doğrultuda kısa, orta, uzun vadeli eylem planları ortaya konması projenin 
amacıdır. 

Projenin Hedef Kitlesi

• Huğlu ve Üzümlü Mahallelerindeki av tüfeği üreticileri. 

Projenin Hedefleri

• Saha çalışması ile ihtiyaç ve problemlerin tespit edilmesi 

• Taslak ürün konfigürasyonlarının belirlenmesi 

• Eko sistemin ortaya çıkarılması 

• İlgili tüm faktörleri dikkate alan bir çözüm yaklaşımı ve yönteminin 
belirlenmesi 

• Kısa, orta ve uzun vadeli bir iş planı çıkartılması 

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

2017 yılı Kasım ayında proje kapsamında örneklem olarak belirlenen 
17 adet firma analiz maksatlı ziyaret edilmiş, örneklem işletmeler; temel 
faaliyetler, temel ortaklıklar, temel kaynaklar, müşteri ilişkileri, ürün portföyü 
gibi başlıklarda incelenmiştir. Toplanan verilerin validasyonu maksatlı saha 
çalışması ise 2018 yılı Ocak ayında analiz edilen tüm firmalarla icra edilmiştir. 
Literatür taraması kapsamında; Kullanılan standartlar, Hukuki mevzuatlar, 
Av Tüfeği Üreticileri Hakkında analiz çalışmaları incelenmiştir. Kıyaslama 
çalışması kapsamında ülkemiz diğer bölgelerindeki av tüfeği sektörünün 
öncü firmalarına ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki diğer Av Tüfeği 
üreticilerine ilişkin veri tabanı oluşturulmuştur. Huğlu Meslek Yüksek Okulu 
imkân ve kabiliyetleri ile öğretim programı incelenmiştir. Saha çalışması 
esnasında örneklemden ve diğer kaynaklardan elde edilecek veriler kulla-
nılarak bir analiz ve sentez yapılmış, kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar 
raporlanmıştır.
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Proje İle İlgili Fotoğraflar

Silah sanayii için planlanabilecek muhtemel desteklemeler yerinde tespit adilerek silah 
üreticilerinin sorunları not edildi. 

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon 
Genel Müdürü Emin Sadık Aydın, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 

Üzümlü ve Huğlu mahallelerinde faaliyet gösteren silah üreticilerini ziyaret etti. 

Kalkınma Bakanlığı Üst Düzey Yetkilileri, yerli ve milli savunma sanayiinin güçlendirilmesi 
için Konya’da faaliyet gösteren silah ve av tüfeği üreticileriyle bir araya geldi. 
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Yansımalar

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı Murat İkinci, Danışmanlık Müdürü Mustafa Odabaş, İş Geliştirme 

Uzmanı Ahmet Salih Erdem Silah üreticilerini ziyaret etti. 

 Devlet desteği sağlanacak üreticilerin,
Türkiye’nin savunma sanayi aktörleri arasındaki yerini alması sağlanacak. 

KOP İdaresi, Savunma Sanayi Müsteşarlığının profesyonel danışmanlık şirketi STM ile 
Üzümlü ve Huğlu bölgesindeki Av Tüfeği üreticilerini bir araya getirdi. 
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Basından Yansımalar;
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Konya - Karaman - Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru 
Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite Projesi

Projenin Tanımı

Konya-Karaman-Mersin illerini kapsayan Proje Bölgesi’nin (PB) 
mevcut üretim, ticaret ve etkileşim durumlarının ortaya konulduğu, bu illerin 
bütünleşik bir yaklaşımla değerlendirilerek potansiyel ekonomik fırsatların 
araştırıldığı, lojistik operasyonların etkinliğinin artırılması için yapılması 
gereken altyapı yatırımlarının tespit edildiği ve bu üç ilden oluşan bölgenin 
Özel Ekonomi Bölgesine (ÖEB) dönüştürülmesine yönelik bir ön fizibilitenin 
gerçekleştirildiği araştırma projesidir.

Projenin Tarihçesi

Bölge sanayisi tarafından üretilen hacimli ve konvansiyonel ürünlerin 
limanlara düşük navlun bedelleri ile ulaştırılmasının rekabet avantajı 
kazanmak açısından büyük öneme sahip olduğu uzun yıllardır bölgede tar-
tışılmaktadır. Ulaşım altyapıları ile birlikte Konya-Karaman-mersin eksenli 
mevcut ticaret koridorunun dünyada farklı uygulamaları olan Serbest Bölge, 
Özel Ekonomi Bölge (ÖEB) vb. kavramları kullanılarak geliştirilmesi konusu 
da yine uzun yıllardır bölge gündemindedir. Bu gündem KOP BKİ Eylem Pla-
nı(2014-2018)’nda da ele alınmış ve “Bölgenin, civardaki sanayi, ticaret ve 
finans merkezleri ile etkileşiminin artırılarak üretim teknoloji ve kapasitesi-
nin ve rekabet gücünün artırılabilmesi için “Konya-Karaman-Mersin Sanayi 
ve Ticaret Koridoru” oluşturulmasına yönelik etüt ve fizibilite çalışması ya-
pılacaktır.” açıklaması ile projelendirilmiştir. Buradan hareketle Başkanlığı-
mız; uluslararası ticaret ve lojistik, optimizasyon, coğrafi bilgi sistemleri ve 
mekânsal planlama konularında bilgi/tecrübe sahibi TÜBİTAK TÜSSİDE ile 
görüşmeler gerçekleştirmiş ve “Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret 
Koridoru Oluşturulmasına Yönelik Etüd ve Fizibilite Projesi” isimli araştırma 
projesi için sözleşme 03.11.2016 tarihinde imzalanmıştır. Projenin 
01.03.2018 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.

Projenin Gerekçesi

Türkiye ekonomisinin ve sanayisinin omurgası Marmara Bölgesi’nde 
kurulmuştur. Dengeli bölgesel ekonomik büyüme ve Türkiye ekonomik 
derinliğinin farklı coğrafyalarda da sağlanabilmesi için alternatif sanayi 
bölgelerin oluşturulması gereklidir. Nitelikli sanayileşmenin sağlanabilmesi 
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için ise tartışılan önemli argümanlardan bir tanesi Özel Ekonomi Bölgeleridir 
(ÖEB). ÖEB’ler ile ilgili kavramsal tartışmalar ve kurulacağı bölgeye olumlu 
etkileri çeşitli raporlarda alındıysa da sadece kavramsal olarak tartışılagel-
miştir. Dolayısı ile bu konuya yönelik analitik bir değerlendirme gerekmiştir.

Projenin Amacı

Konya Karaman Mersin Sanayi ve Ticaret koridorunun canlandırıl-
masına yönelik analizlere dayalı politika ve önerilerin gerçekleştirilmesidir. 
Ayrıca, koridorun tanımının yapılması, ülke ve dünya ticaret koridorları ile 
irtibatının analizi ve doğru bağlantının nasıl olması gerektiğinin analizi ve 
bölgenin ihracat miktarı ve niteliğini artırmaya, dolayısıyla bölgesel refahın 
artırılması ve kalkınmaya yönelik analizlere dayalı strateji ve politikaların ge-
liştirilmesidir.

Projenin Hedef Kitlesi

• Yerel Sanayiciler/Yatırımcılar

• Yabancı Sanayiciler/Yatırımcılar

• Yerli ve Yabancı Girişimciler

• Yerel Yönetimler

Projenin Hedefleri

• Bölgenin ulaşım alt yapısındaki gelişmeler, nüfus ve ekonomik 
değişimler, bölgedeki ulusal ve uluslararası ticari ve lojistik hareketlilikler 
incelenerek, benzer cazibe merkezlerine göre avantaj ve dezavantajlarının 
belirlenmesi

• Yoğun ticari etkileşime yönelik etkin lojistik operasyonlarını kurmaya 
olanak sağlayacak stratejilerin oluşturulması. 

• Dış ticaret stratejilerinin belirlenmesi kapsamında bölgenin üretimde 
güçlü olduğu ürün gamı belirlenerek yurtiçi ve yurtdışı kıyaslamalı olarak 
incelenmesi, bölgenin ihraç ettiği ürün grupları için alternatif olabilecek 
pazarların belirlenmesi. 



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

KONYA-KARAMAN-MERSİN SANAYİ VE TİCARET KORİDORU
OLUŞTURULMASINA YÖNELİK ETÜD VE FİZİBİLİTE PROJESİ

66 67

• Bölge ticaret koridorunun tanımlanması.

• Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridorunun aktifleştiril-
mesi için gerekli olan yatırımların ortaya konulması. 

• Konya-Karaman-Mersin illerinin ÖEB’e dönüştürülmesine yönelik 
fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmesi. 

• ÖEB Mevzuatının Oluşturulmasına Yönelik Önerilerin ve Yol 
Haritasının Belirlenmesi.

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar

2016 yılı Kasım ayında başlanan projede 2017 yılı Şubat ayına kadar; 
Literatür Taraması ve Benzer Bölgelerin İncelenmesi, Yasal Mevzuat 
Araştırması, Mevcut ve Planlanan Yatırımlarının ve Çalışmaların İncelenmesi 
çalışmaları tamamlanmıştır. 2017 yılının geri kalan kısmında ise; Paydaş 
Analizi ve Paydaşlarla Görüşmeler, Bölgenin Ürün Çeşitliliğinin İncelenmesi, 
Dış Pazar İncelemesi ve Dış Ticaret Strateji Raporunun Hazırlanması, ÖEB 
Mevzuatının Oluşturulmasına Yönelik Önerilerin ve Yol Haritasının Belir-
lenmesi, Fayda Analizi ve Rekabet Gücü Analizi çalışmaları tamamlanmış-
tır. 2018 Mart ayı başında tamamlanacak projede;  Yapılan çalışmalar ve 
analizler amaca uygun olarak derlendiği,  somut sorunlar ve çözüm önerileri 
içeren “Sonuç Raporu” çalışması devam etmektedir. 
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Proje İle İlgili Fotoğraflar

KOP Başkanı İhsan Bostancı, bölgenin kalkınmasına yönelik tüm alanların, yatırımlara
ilişkin gerekli araştırma, etüt, proje ve planlamalarını yapmanın öncelikli görevleri

alanında olduğunu söyledi. 

Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde, KOP İdaresi ile TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliğinde
yürütülen ‘Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru

Oluşturulmasına Yönelik Etüt ve Fizibilite Projesi Çalıştayı’ düzenlendi.

Konya’da düzenlenen çalıştay geniş katılımla gerçekleştirildi.
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Basından Yansımalar;
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Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi

Projenin Tanımı

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Projesi, KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı tarafından, KOP Eylem Planı kapsamında, 2016-2018 
dönemi içinde Konya, Karaman Aksaray, Niğde, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir 
ve Yozgat illerinin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini ortaya koymak ve ih-
tiyaçlarını belirlemek amacıyla yürütülen bir araştırma projesidir.

Projenin Tarihçesi

Ülkemizde ve KOP Bölgesi’nde KOBİ’lerin en çok karşılaştığı sorunların 
başında pazarlama, planlama ve finansman sorunları gelmektedir. KOBİ’lerin 
sayısal üstünlüklerine rağmen katma değerin bu rakama göre düşük kaldığı 
gözlemlenmiştir. Kaynak yetersizliği, küçük ölçekli olmaları, kendi ihtiyaçla-
rını anlamakta yaşadıkları iç eksiklikler ve kötü işleyen piyasalar sebebiyle 
işletmelerin teknolojik ihtiyaçları otomatik olarak bir talep doğurmamış, 
teknolojik gelişmeler için gerekli olacak destek politikaları, yine kamusal 
finansman eksikliği sebebiyle yeterli olamamıştır. Bu sebeple KOP Bölgesi’n-
deki KOBİ’lerin teknolojik gelişimi ve rekabet gücü oldukça yavaş kalmıştır. 
Bunun yanında değişen dünya ile beraber yeni katma değerli iş sahaları 
ortaya çıkmakta olup bu alanlarda girişimlere ihtiyaç vardır. Teknoloji tabanlı 
yeni iş sahaları ülke ekonomilerinin gelecekte kurtarıcısı olacaktır. Günümüz 
inovasyon odaklı rekabet anlayışı dikkate alındığında; tüketici etkisi, mal ve 
hizmetlerin dünya pazarlarına ve yerel pazarlara markalanarak sunulması-
nın bir zorunluluk haline geldiği gerçeğinden hareketle, KOBİ’lerin ve giri-
şimcilerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarında ve marka olmalarında 
doğru stratejilere ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. KOBİ’lerin ve girişimcilerin 
duyduğu bu ihtiyacı giderebilmek için 10. Kalkınma Planı, ilgili Kalkınma 
Ajanslarının Bölge Planları, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı ile KOP Eylem Planı 
“Sanayi, Girişimcilik ve Kümelenme” başlığı altındaki eylemler doğrultusunda 
projenin hayata geçirilmesi uygun görülmüştür.

Projenin Gerekçesi

Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler işletmelerin 
eski kurallara göre rekabet edebilmelerini olanaksız hale getirmiş bulun-
maktadır. Zira dünya genelinde işletmeler, pazar paylarını arttırabilmek ve 
rekabet edebilmek için yenilikçilik, teknoloji ve markalaşma önceliklendiril-
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miş ve hem Ar-Ge faaliyetlerine hem de markalaşmaya ciddi yatırım yapmayı 
zorunlu hale getirmiştir. KOBİ’lerin öncelikli sorunu öz kaynak yetersizliği 
ve kredi teminindeki güçlüklerden oluşan finansal sorunlar ve işletmele-
rin sağlıklı büyümesini sağlayacak nitelikli insan kaynağı ihtiyacıdır. Yapısal, 
yönetim, üretim ve yeni teknolojilere uyum sorunları, düşük kapasiteyle 
çalışma, tedarik ve stoklama, bilgi desteği ve teknik yardım, pazarlama ve 
rekabet, yeni yatırım yapamama, Gümrük Birliği’ne uyum, yasal düzenleme-
lerde yetersizlik ve bürokratik engeller gibi sorunlar da KOBİ’lerin yaşadığı 
veya yaşaması muhtemel diğer problemleri oluşturmaktadır. KOBİ’lerin 
yanında ekonomik büyüme ile girişimcilik arasında pozitif bir ilişki olduğu 
ve istihdam artışının önemli bir kısmının yenilikçi girişimler tarafından 
sağlandığı ifade edilmektedir. Girişimcilerin; ekonomik büyümede, rekabet-
çiliğin artmasında, yeni teknoloji üretiminde, işsizliğin ve yoksulluğun azaltıl-
masında, refah düzeyinin yükseltilmesinde, bölgesel gelişmişlik farklarının 
azaltılmasında, beşeri ve sosyal sermaye düzeyinin artırılmasında, sosyal 
yapının değişiminde ve uluslararası rekabette önemli etkileri bulunmakta-
dır. Bu nedenle girişimcilik ve yenilik konusu bölgesel, ulusal ve uluslararası 
boyutları bulunan önemli bir konudur. Dolayısıyla ülkemizdeki girişimcilerin 
niteliğinin ve sayısının arttırılması, KOBİ’lerin içinde bulundukları durumun 
iyileştirilmesi ülke ekonomisine katkıda bulunma açısından bir ihtiyaç olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Projenin Amacı

Projenin sonucunda KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve gi-
rişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler 
sunarak KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırarak milli 
ekonomiye daha fazla katkı yapan işletmeler haline gelmesi, Bölge’deki 
potansiyel girişim alanlarının belirlenmesi, mevcut girişimcilerin sorun 
ve ihtiyaçlarının tespiti ile Bölge’de yenilikçilik anlayışının geliştirilme-
si projenin genel amacıdır. Bununla beraber; KOP Bölgesi illerinin sanayi 
durumunun ve yaşanan sorunların karşılaştırmalı olarak ortaya konması, 
sorunların çözümüne ve KOP Eylem Planı kapsamında sanayi alanında 
yapılacak teşvik ve desteklere yönelik olarak uygun modeller geliştirilmesi, 
KOP Bölgesi illerinin Girişimcilik, Yenilik, Ar-Ge ve Üniversite-Sanayi işbirliği 
karnesini benzer bölge veya illerle karşılaştırmalı olarak ortaya konması ve 
bu alanları geliştirmeye yönelik yol haritasının oluşturulması, KOP Bölgesi 
illerinde girişim yapılabilecek fırsat alanların belirlenerek bu alanlara yatırım 
yapılmasına yönelik gelecek stratejilerinin oluşturulması, KOP Bölgesinde 
KOBİ’lerin özelliklede mikro işletmelerin büyümelerinin önündeki bürokratik, 
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ekonomik, sosyal ve kültürel engellerin ölçeksel, sektörel ve il 
düzeyinde belirlenmesi ve bunların giderilmesine yönelik strateji ve politika 
tedbirlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Projenin Hedef Kitlesi

• Kamu kurum ve kuruluşları

o Kalkınma Bakanlığı

o KOP Valilikleri

 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri

 • KOSGEB İl Müdürlükleri

o Mevlana Kalkınma Ajansı

o AHİLER Kalkınma Ajansı

o ORAN Kalkınma Ajansı

 • Üniversiteler

 • Sivil Toplum Kuruluşları

o İllerin Sanayi Odaları

o İllerin Ticaret Odaları

 • İşletme sahipleri

 • Bölge halkı

Projenin Hedefleri

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılarak ekonomik büyümeye katkısının 
arttırılması,

Öncelikle hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip girişimler 
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ile ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi,

KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştiril-
mesi, büyümelerinin sağlanması,

KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artırılarak uluslararasılaştırma dü-
zeylerinin yükseltilmesi,

İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesi,

KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi,

KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, sermaye piyasası 
araçlarına erişimlerinin arttırılması,

KOBİ’lerin markalaşmalarının, kurumsallaşmalarının ve yenilikçi iş 
modelleri geliştirmelerinin sağlanması, verimlilik düzeylerinin yükseltilmesi,

KOBİ’lerde ortak iş ve proje geliştirme kültürünün geliştirilmesi,

KOBİ’lerde beşeri sermayenin geliştirilmesi ve KOBİ işveren ve çalı-
şanlarının niteliklerinin yükseltilmesi,

Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için KOBİ’lerin ulusal ve uluslara-
rası mevzuata uyum yeteneklerinin artırılması,

Hızlı Büyüyen KOBİ’ler ile imalat sektörü KOBİ’lerinin öncelikli olarak 
desteklenmesi

İhracat yapmak isteyen KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişim bece-
rilerinin geliştirilmesi,

İhracatçı KOBİ’lerin yeni pazarlara erişimlerinin sağlanarak, pazar çe-
şitliliklerinin artırılması,

KOBİ’lerin ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknolojili yerli ürünlerin 
payının artırılması,

İş ve yatırım ortamını etkileyen düzenlemelerde ve kamu hizmetleri-
nin sunumunda KOBİ ihtiyaçlarına duyarlılığın arttırılması,
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Politika üreticilerini, karar verme süreçlerinde destekleyecek KOBİ is-
tatistiklerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi,

KOBİ’lere sağlanan devlet desteklerinde bütünselliğin sağlanması,

KOBİ’lerde Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması, bilgiye dayalı üretim 
yapısının teşvik edilerek, patent ve ticarileştirme konularında ilerleme 
sağlanması,

Ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilikçi KOBİ’lerin öncelikli 
olarak desteklenmesi,

KOBİ’lerin Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin orta-yüksek ve 
yüksek teknolojiye sahip ürünlerde yoğunlaşmasının sağlanması,

KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmeler ve üniversiteler arasındaki işbirlik-
lerinin arttırılması,

KOBİ’lerin banka kredilerine erişimlerinin kolaylaştırılması,

KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından daha fazla faydalan-
malarının sağlanması,

KOBİ’lerin uluslararası finansman kaynaklarına ulaşımlarının artırılması 
hedeflenmektedir.

Proje Kapsamındaki  Çalışmalar

KOP bölgesi illerinin sanayi, girişimcilik ve yenilikçilik mevcut durum 
analizi için birincil ve ikincil istatistiksel verilerin taranmıştır. Bu kapsamda 
çok çeşitli kurumlardan bölgenin sanayi, girişimcilik ve yenilikçilik düzeyini 
ölçmede kullanılan istatistiksel göstergeler elde edilmiştir. Bu kapsamda 
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde toplam 255 kişinin katıldığı odak 
grup toplantıları yapılmıştır. Yine bu illerde yapılandırılmamış/yarı-yapılan-
dırılmış mülakatlar şeklinde toplam 356 katılımcı ile yüz yüze “mülakatlar” 
gerçekleştirilmiştir. Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde ise 174 
kişinin katılımı ile odak grup toplantilari yapılırken, yine söz konusu illerde 
yapılan saha çalışmalarında toplam 170 katılımcı ile yüzyüze yapılandırıl-
mamış/yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Saha çalışmalarından 
elde edilen veriler “Girişimcilik”, “Yenilikçilik”, “Üniversite-Sanayi İşbirliği”, 
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“Sanayileşme” ve “Teşvik ve Destekler” konularında nicel veriler tanımlayıcı 
istatistiksel analizlerle görüşme ve mülakatlardan elde edilen nitel veriler 
ise sözel verilerinin çözümlenmesinde kullanılan betimsel analiz ve GZFT 
analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Tespit edilen sorunlara yönelik kısa-orta 
ve uzun vadede çözüm önerileri sunulmuştur.

Başarı Hikayeleri

KOP Bölgesi KOBİ’lerini,  destek, teşvik, markalaşma ve kurumsallaş-
ma gibi çeşitli alanlarda destekleme sonucunda bölge sanayisinin önemli 
bir kısmını oluşturan KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırmak, markalaşma 
destekleri doğrultusunda bölge KOBİ’lerinin daha kaliteli ve ucuz üretim 
yaparak büyümesini sağlamak ve bölgesel rekabet gücüne katkıda 
bulunmak, KOBİ’lere verilen desteklerin planlanarak Bölge KOBİ’lerine 
daha anlaşılır ve erişilebilir destekler sunmak ve bu kapsamda daha fazla 
KOBİ’nin desteklerden faydalanmasını sağlamak, Bölge KOBİ’lerinin kurum-
sallaşmaları yönünde ilgili kurumlarla işbirliği yaparak organizasyonu daha 
sağlam işletmeler meydana getirmek ve bu işletmelerin ihracat yapmalarını 
sağlamak için uygun ortam oluşturmak ve ihracat yapan KOBİ’lerin milli 
ekonomiye katkı sağlamasına yardımcı olmak projenin uzun vadeli kazanım-
larıdır.

Proje kapsamında, “Ar-Ge, Yenilik, Girişimcilik, Ticarileştirme ve Yatırım 
Destekleri El Kitabı” ve “Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Başvuru Süreçleri El 
Kitabı” olmak üzere iki adet el kitabı yayımlanmıştır. Projenin diğer bir çıktısı 
olarak Kalkınma Bakanlığı’na “AR-GE ve Girişimciliğin Geliştirilmesi’’ Programı 
önerilmiştir. Destekleme programının amacı; KOP bölgesi illerinin Ar-Ge fa-
aliyetlerinin gelişerek işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlarda katma 
değeri ve kalitesi yüksek ürünler ile rekabet güçlerinin arttırılması, kurum-
sallaşma yolu ile özellikle Ar-Ge alanında sağlanan teşvik ve desteklerin ticari 
çıktılarının ve sürdürülebilir kapasite gelişiminin arttırılması, nitelikli Ar-Ge 
personelinin sayısının ve niteliklerinin arttırılmasıdır.
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